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RESUMO 

   

O presente estudo objetiva identificar as percepções de alunos de Instituições 

de Ensino Superior (IES) advindas da sua interação com atendentes das secretarias 

dessas entidades, utilizando-se da Técnica do Incidente Crítico (TIC). O trabalho 

parte das referências consagradas sobre as características distintivas do marketing 

de serviços e sobre os conceitos a respeito dos encontros de serviços – ou 

―momentos da verdade‖ – e utiliza-se da TIC para analisar episódios ocorridos 

durante interação entre o aluno e a IES na qual estuda durante um atendimento na 

secretaria desta entidade, buscando identificar atributos geradores de percepção 

negativa de maior significância entre esses tomadores de serviços.  Essa técnica 

configura metodologia qualitativa e utiliza-se da análise das narrativas dos 

respondentes para categorizar incidentes, ou seja, momentos percebidos como fora 

de um determinado padrão esperado. A coleta de dados foi realizada em amostra 

extraída de população compreendida por aproximadamente 210 mil estudantes de 

30 IES do Brasil, tendo-se identificado 475 incidentes negativos, ou seja, que 

geraram momentos desfavoráveis na interação aluno-atendente da secretaria. Após 

análise e categorização desses incidentes por meio dos depoimentos coletados, 

identificou-se que a percepção desfavorável por parte dos alunos advém da 

desatenção e do tratamento que o atendente lhe dispensa, seguida de citações 

sobre a incompetência, a ineficiência e a desorientação destes funcionários, bem 

como sobre sua indisposição e seu desinteresse em auxiliar e em atender, além de 

sua falta de agilidade. Esta pesquisa revela a utilidade da aplicação da TIC na 

identificação de incidentes relacionados ao Marketing de Serviços. Ao mesmo 

tempo, gera subsídios para o entendimento científico sobre os processos 

relacionados ao atendimento presencial, mais especificamente sobre impacto do 

papel dos funcionários das frentes de atendimento na percepção sobre a qualidade 

serviços prestados em IES ou em outras empresas similares. 

 

Palavras-chave: Marketing de Serviços; Percepção do cliente; Momento da 

verdade; Técnica do Incidente Crítico. 

 

 



 

ABSTRACT 

  

This study aims to identify the perceptions of students at Higher Education 

Institutions (HEI) resulting from their interaction with attendants of the secretaries of 

these institutions, using the Critical Incident Technique (ICT). The study arise from 

the established references about the distinctive characteristics of services marketing 

and the concepts about services encounters — or "moments of truth" — and uses 

of ICT to analyze episodes occurring during interaction between the student and the 

HEI in which studies in a meeting at the secretaries of this place, seeking to identify 

attributes generators of negative perception of bigger significance among these 

borrowers services. This technique represents a qualitative methodology and uses 

the analysis of respondents’ narratives to categorize incidents, in other words, 

moments perceived as out of a certain standard expected. Data collection was 

performed on the extracted sample population comprised of approximately 210 000 

students from 30 higher education institutions in Brazil and it was identified 475 

adverse incidents, or moments that caused unfavorable student–attendant. After 

analyzing and categorizing these incidents through the collected testimonies, we 

identified that the negative perception by students comes from inattention and 

treatment that the attendant will dispense, followed by quotes about the 

incompetence, inefficiency and confusion of employee, and its illness and 

unwillingness to help and serve, in addition to their lack of agility. This research 

shows the usefulness of the application of ICT in identifying incidents related to 

Marketing Services. At the same time, generates benefits to the scientific 

understanding of the processes related to meeting attendance, more specifically on 

the impact of the role of employees of the fronts of care in the perception of the 

quality services in university or other similar companies. 

  

Keywords: Marketing Services, Customer Perception, Moment of truth; The Critical 

Incident Technique. 
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CAPÍTULO I - O PROBLEMA 

1.1 INTRODUÇÃO  

 A era pós-industrial trouxe transformações que atingem praticamente todos os 

campos relacionados à organização econômica, social e política das sociedades. O 

grande elemento distintivo dos processos ocorridos nesse novo contexto é a 

centralidade na informação e no conhecimento, fator que desempenha papel crucial 

tanto na transformação da base material como na geração de riqueza das 

sociedades.  

 De Masi (1999) caracteriza essa nova sociedade por meio de cinco aspectos: 

(1) a passagem da produção de bens para a economia de serviços; (2) a 

proeminência da classe dos profissionais e dos técnicos; (3) o caráter central do 

saber teórico; (4) a gestão do desenvolvimento técnico e o controle normativo da 

tecnologia; (5) a criação de uma nova tecnologia intelectual. Nota-se que o 

conhecimento passa ao primeiro plano da estrutura social e econômica.  

 Toffler (1993) preconiza que a sociedade pós-industrial voltará a valorizar o 

núcleo familiar como célula de convivência civil; que reunirá, na mesma pessoa, o 

papel do produtor e do consumidor; que desestruturará o tempo e o espaço, 

permitindo a conexão de subsistemas cada vez mais descentralizados e que 

desmassificará a cultura, recuperando o valor do indivíduo, cujo nível de 

escolaridade e do saber se elevará cada vez mais. Castells (1999) afirma que, nessa 

sociedade, por ele denominada como a sociedade informacional, os trabalhadores 

são capazes de atuar sobre o próprio conhecimento como fonte de produtividade. 

 Toffler (1993) afirma ainda que, na economia pós-industrial, as grandes 

batalhas não serão sobre controle de fontes de matérias-primas ou de energia, mas 

sim sobre a proteção da propriedade industrial, sobre o controle e o direito de 

acesso a bases de dados e a canais de comunicação, e sobre o domínio de 

mercados de produtos e de serviços inteligentes. 

 Nesse contexto, a atividade educacional desponta como importante segmento 

do setor de serviços, tendo em vista que poderá suprir a crescente demanda pelo 

aperfeiçoamento dos indivíduos por meio do conhecimento.  

 



13 

 

1.1.1 O ENSINO SUPERIOR NO SETOR DE SERVIÇOS 

  

 No Brasil, a educação superior tem papel de destaque. Após a promulgação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) — Lei 9.394/96, o ensino superior 

expandiu e alterou o modelo educacional no que diz respeito à sua qualidade e às 

características de oferta de cursos. Os Censos da Educação Superior publicados 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP - 

2003, 2006, 2007) informam que a participação do setor privado nas matrículas do 

ensino superior continua aumentando: passou de 71% em 2003 para 74% em 2006, 

e para 75% em 2007. São pouco mais de 3,6 milhões de alunos matriculados nas 

universidades particulares, ante 1,24 milhão em instituições públicas. 

 Sendo o ensino uma atividade do setor de serviços, as questões referentes a 

sua atuação no mercado também estão presentes nas instituições educacionais. 

Elas foram apontadas por Kotler e Fox (1994) e por Cobra e Braga (2004) como 

sendo a intensa e dinâmica mudança nas necessidades de consumo desse serviço, 

o crescente aumento da concorrência, a escassez de recursos, os elevados índices 

de inadimplência e o aumento dos custos e dos investimentos em tecnologias 

educacionais.  

 Os autores constatam que essa situação está levando as instituições de 

ensino à aplicação de estratégias de Marketing que as mantenham viáveis nesse 

setor cada vez mais competitivo. Heerdt (2002) confirma isso quando afirma que as 

mudanças no ambiente educacional têm levado as organizações a adotar sistema 

de gestão cujo principal objetivo é satisfazer, com qualidade, as necessidades dos 

alunos cada vez mais exigentes. Diante do exposto, Kotler e Fox (1994) afirmam que 

orientar a gestão de uma instituição de ensino pelo Marketing traz benefícios 

operacionais, processuais e financeiros para a organização.  

 Nesse cenário, se faz presente o Grupo Educacional Diamantina (GED), 

formado por instituições de ensino superior (IES) — universidades, centros 

universitários e faculdades —, distribuídas em 12 estados brasileiros. A base de 

alunos desse grupo, de aproximadamente 210 mil alunos, vem crescendo em 
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número de matriculados, com tendência de expansão confirmada em relação ao ano 

de 2008, conforme resultados divulgados para a imprensa.1 

 Para atender a esse amplo contingente de estudantes, o GED contava, em 

2009, com cerca de 14 mil funcionários, distribuídos entre as atividades acadêmicas 

e os serviços periféricos, relacionados à vida do aluno nos campi: aulas, 

manutenção das instalações e de laboratórios, atendimento ao aluno e ao candidato, 

suprimentos, materiais de apoio às aulas, acompanhamento e resolução de 

processos acadêmicos e financeiros, comunicação e informação, realização de 

atividades acadêmicas complementares, busca e encaminhamento a estágios ou a 

empregos e formatura. Estabelece-se, aí, uma intensa relação de prestação de 

serviços, que, segundo Grönroos (1995, p. 36), 

 

[...] é uma atividade ou série de atividades de natureza mais ou menos 
intangível, que acontece durante as interações entre cliente e empregados 
de serviço e/ou recursos físicos ou bens e/ou sistemas do fornecedor de 
serviços – que é fornecida como solução ao(s) problema(s) do(s) cliente(s). 

 

 O entendimento sobre a relação entre alunos enquanto clientes e prestador 

de serviços em educação é complexo e controverso. Sirvanci (1996), por exemplo, 

explica que existem algumas diferenças fundamentais entre alunos e clientes de 

serviços fora do âmbito da educação. Para este autor, clientes podem adquirir 

serviços sem restrições de venda, o que não é o caso de alunos de ensino médio. 

Estes, por exemplo, necessitam de certificações que lhes permitam ingressar em 

uma IES, como também os das IES necessitam comprovar aquisição de 

conhecimento por meio de avaliações. Já clientes de fora do âmbito da educação 

não têm necessidade de comprovar mérito e elegibilidade, e não são testados com 

frequência. Kamvounias (1999) corrobora essa visão, diferenciando os serviços 

educacionais das demais prestações de serviço: é provavelmente o único em que o 

fornecedor recebe dinheiro do cliente, mantém-no em relacionamento longo e, ao 

final, pode recusar-se a finalizar o serviço ao não lhe entregar o diploma.  

Sirvanci (1996) esclarece ainda que, no complexo ambiente no qual se insere 

o ensino, não existe um simples papel para o aluno de nível superior. Para o autor, a 

satisfação dos alunos depende do estágio do processo em que eles se encontram, e 

daí advém a importância de se reconhecer que diferentes processos têm diferentes 

                                                             

¹
 Sem informação de fonte bibliográfica para manter a confidencialidade das instituições em estudo. 
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papéis: a) alunos enquanto produtos em processo, ou seja, aprendizes cujo 

prestador do serviço é o staff acadêmico; b) clientes internos das instalações do 

campus, ou seja, usuários de banheiros, de bibliotecas, de cantinas, de secretarias, 

de laboratórios; c) trabalhadores em processo de aprendizagem, ou seja, estagiários 

dos programas propostos pela IES; d) clientes internos da distribuição de materiais, 

ou seja, manuais, boletos, material didático, informativos. 

 Grönroos (2000) complementa o entendimento de Sirvanci (1996) explicando 

que essa complexidade se dá devido ao fato de tratar-se de relacionamento de 

longa duração, no qual a participação do cliente é determinante para a entrega do 

serviço. Esse relacionamento, segundo o autor, é composto por sequências que se 

configuram por meio de episódios, estes formados por atos, denominados de 

―momento da verdade‖2, ou de encontros de serviços — a menor parte identificável 

em uma interação diádica entre cliente e prestador do serviço.  

 Para fins do estudo em curso, é especialmente digno de ressalva que, na 

declaração da missão do GED, destaca-se a intenção de se criarem vínculos fortes 

e duradouros com os alunos, por meio da excelência no atendimento. Nesta linha de 

raciocínio, sendo a natureza do seu negócio a prestação de serviços, pressupõe-se 

que o GED garanta atenção especial à qualidade do atendimento à sua base de 

alunos. Leitão et al. (2007) corroboram esse entendimento quando afirmam que uma 

IES que se orienta para o mercado concentra-se em satisfazer as necessidades e os 

interesses de longo prazo de seus públicos pela eficiência e pela qualidade de seus 

programas e de seus serviços, e a condição sine qua non é a satisfação das 

expectativas pessoais da comunidade universitária.   

 Contudo, pesquisa aplicada pela Copernicus Consultoria3 nas IES 

pertencentes ao GED em outubro de 2008, voltada para a mensuração da satisfação 

do seu público no que tange aos aspectos referentes à qualidade do ensino, ao 

atendimento ao aluno, a processos financeiros e à infraestrutura, revelou resultados 

                                                             

2
 O termo ―momentos da verdade‖ significa o período de tempo em que o cliente interage com a empresa, e/ou com 

seus funcionários e com o ambiente físico desta, proporcionando-lhe uma percepção da qualidade do serviço. O termo 
remete ao título do livro de Carlzon (1987), desde cujo lançamento tornou-se amplamente aceito e familiar na indústria 
de serviços de todo o mundo. 
 
3
A Copernicus é uma consultoria de Marketing cuja abordagem baseia-se no uso de metodologias e ferramentas 

proprietárias para quantificar o sucesso de ações de Marketing. No caso da consultoria prestada ao GED, a Copernicus 
utilizou a metodologia proprietária Copernican Costumer Satisfaction Monitor para avaliar a satisfação dos seus clientes 
(www.copernicusmarketing.com). 
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qualificados como abaixo dos desejados e do necessário para o estabelecimento de 

uma percepção positiva do cliente sobre a prestação dos serviços da empresa.  

 Nota-se que um dos tipos de atendimento ao qual a pesquisa da Copernicus 

se refere é o chamado atendimento presencial, que pressupõe interação direta (e 

não remota) entre o aluno e o funcionário da instituição. Logo, supõe-se que a 

melhoria dos índices de satisfação inclua o entendimento dos motivos causadores 

de insatisfação nesses momentos de contato presencial. 

 Independentemente, e além das questões relacionadas à sua 

sustentabilidade mercadológica no setor de ensino superior, essas instituições 

prestadoras de serviços educacionais devem se alinhar aos padrões de qualidade 

definidos pelo Ministério da Educação (MEC), órgão regulador do ensino do Brasil, 

que, utilizando-se de seu Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

(Sinaes), acompanha a performance dessas IES, por meio de composto de 

avaliações: 1) avaliação institucional, na qual membros do MEC visitam as IES e se 

certificam presencialmente das práticas adotadas; 2) Exame Nacional de 

Desempenho Educacional (Enade), realizado nacionalmente para verificar o 

coeficiente de agregação de conhecimento por parte dos alunos; 3) autoavaliação 

institucional, por meio de comissões próprias de avaliação, na qual as IES trabalham 

internamente pela melhoria contínua, à luz de nove dimensões de qualidade 

previstas pelo MEC4, uma das quais trata distintamente sobre o atendimento ao 

estudante, o que denota a importância que o órgão atribui a essa atividade 

específica. 

 Alinhada às dimensões de avaliação do MEC e à atuação dessas IES no 

setor de serviços, Froemming (2001) identifica uma série de encontros de serviços 

presentes nessa complexa relação, e ressalta que se devem observar outros 

aspectos, além da qualidade de ensino: o ambiente em que este se desenrola, a 

reputação da instituição acadêmica, a capacidade dos professores e os processos 

burocráticos/acadêmicos com que os alunos precisam interagir e aos quais são 

submetidos.  

                                                             

4
Dimensões estabelecidas para a avaliação de acordo com o Sistema SINAES: Plano de desenvolvimento Institucional 

(PDI); Ensino Pesquisa, extensão e pós-graduação; responsabilidade social, comunicação com a sociedade; corpo 
docente e técnico-administrativo; gestão institucional; infraestrutura física; planejamento e avaliação; políticas de 
atendimento ao estudante; sustentabilidade financeira. 
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 Para se compreender o relacionamento das empresas com o seu consumidor, 

Bitner, Booms e Tetreault (1990) sugerem ser fundamental o entendimento do que 

ocorre nesses encontros de serviços, para, a partir daí, se definirem processos, 

procedimentos e atitudes que promovam a percepção de qualidade, impactando na 

satisfação do cliente.  

 Dessa forma, e entendendo a não-linearidade das relações com alunos em 

ambientes acadêmicos de IES, coloca-se o seguinte problema desta pesquisa: 

Quais são os principais fatores que contribuem para a construção de 

percepção desfavorável por parte dos alunos, sobre os serviços que lhes são 

prestados pelos funcionários de secretaria, durante encontros presenciais? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO FINAL 

 

 Identificar, a partir de relatos dos alunos de uma IES, os principais motivos, 

derivados dos encontros pessoais de serviços — ou seja, dos encontros presenciais 

– entre os alunos e os atendentes de secretarias, que tenham contribuído para a 

construção de percepção desfavorável por parte dos alunos sobre o serviço 

prestado. 

Para tanto, o estudo partirá das seguintes premissas: 

  

 Que o encontro presencial seja aquele onde há a presença (ou seja, o 

encontro físico, e não o remoto) de cliente e de prestador de serviço; 

 Que os atendentes tenham recebido orientação para que o atendimento 

seja percebido de forma favorável pelos alunos; 

 Que os sistemas, as informações e as ferramentas disponíveis para o 

atendimento em secretarias funcionem de acordo com as necessidades 

advindas do processo de atendimento que é oferecido. 
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1.2.2 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS 

    

 Identificar os tipos de atendimento prestados pelos atendentes de 

secretaria de uma IES; 

 Identificar os motivos que levaram o aluno ao atendimento presencial; 

 Identificar os principais atributos que contribuem para as percepções 

desfavoráveis dos clientes alunos em encontros presenciais na secretaria 

de uma IES; 

 Identificar especificidades nos atributos percebidos como geração de 

percepções desfavoráveis. 

 

1.3 SUPOSIÇÃO 

Tomando-se como base a experiência profissional da pesquisadora, supõe-se 

que os principais motivos apontados pelos alunos remetam a aspectos relacionados 

à demora no atendimento e/ou à falta de autonomia dos funcionários para a busca 

das soluções. 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

A pesquisa delimita-se da seguinte forma: 

 Avaliação da percepção dos alunos sobre os serviços tipicamente 

prestados por secretaria, tais como requerimentos, e processos 

acadêmicos relacionados às disciplinas, à frequência do aluno, às notas; 

 Avaliação apenas das experiências desfavoráveis, excluindo-se as 

favoráveis; 

 Avaliação apenas das experiências interpessoais havidas durante o 

desenrolar dos encontros presenciais, conforme definidos no item 1.6 a 

seguir, excluindo-se a influência de eventos externos que possam vir a ser 

intensificados na ocorrência de um encontro desfavorável para o aluno 

(por exemplo, uma eventual dificuldade de acesso à própria secretaria); 
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 Atendimento presencial apenas em secretarias de alunos das IES do 

GED; 

 Avaliação das experiências apenas por parte dos alunos; 

 Não avaliação de subseqüentes reclamações do aluno, nem de eventuais 

engajamentos do prestador do serviço em tentativas de recuperação do 

serviço; 

 Identificação apenas dos atributos causadores de percepção negativa, 

sem se utilizarem os dados sócio-demográficos dos participantes da 

pesquisa para derivar cruzamentos dos resultados obtidos; 

 Restrição temporal da pesquisa ao bimestre novembro/dezembro de 2009. 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Este estudo irá contribuir para o aprofundamento do nível de conhecimento 

científico da Administração de Empresas no que tange ao papel dos funcionários na 

prestação de serviços, especificamente aqueles afetos à IES. Com isto, poderá 

apresentar propostas para a melhoria da qualidade em prestação de serviços de 

atendimento em IES, contribuindo para eventual processo de melhoria de imagem e 

no relacionamento com seus alunos, assim como no desempenho para a retenção 

destes.  

Também contribuirá para uma maior difusão da Técnica do Incidente Crítico 

na identificação de falhas no processo produtivo do atendimento.  

Ademais, o resultado dessa pesquisa poderá ser utilizado como 

benchmarking para IES que buscam aprimorar seus processos de atendimento, 

assim como para outras empresas de serviços cujos processos de atendimento 

guardem similaridades com aqueles das IES. 

 

1.6 DEFINIÇÃO DOS TERMOS 

Atendimento presencial — prestação de serviço que pressupõe a presença 

(ou seja, o encontro físico e não remoto) de cliente e de prestador de serviço. Estes 
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encontros são entendidos como atendimento afeto à rotina das secretarias das IES, 

envolvendo, por exemplo, solicitação de informações ou resolução de questões 

relacionadas à grade de disciplinas, acerto de notas e frequência, requerimentos de 

comprovantes, e de certidões, acertos de boletos e lançamentos de descontos e de 

bolsas; 

Percepção desfavorável — no âmbito do atendimento presencial, é a 

percepção que ocorre quando a prestação do serviço ou a interação entre cliente e 

prestador fica abaixo das expectativas do cliente; 

Serviço educacional — atividade do setor de serviços que envolve tipicamente 

a provisão de conhecimento, por meio de programas de cursos voltados ao 

desenvolvimento intelectual do contratante; 

Encontro de serviço ou contato de serviço ou momento da verdade — 

momento no qual ocorre a interação entre cliente e prestador de serviço, e que 

origina o julgamento do cliente a respeito do serviço prestado. 
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 INTRODUÇÃO 

 O crescimento recente do setor serviços nas economias tem chamado a 

atenção de estudiosos dos processos de desenvolvimento. Para De Masi (1999), por 

exemplo, a economia de serviços é um dos principais aspectos da sociedade pós-

industrial e, dessa forma, ganha importância cada vez maior dentro desse cenário. 

Trata-se de setor extremamente heterogêneo, que abrange desde empresas de 

grande porte até pequenas firmas. Baumol, Blackman e Wolff (1986) afirmam que o 

setor de serviços contém algumas das atividades mais dinâmicas da economia. 

 O setor de serviços revela sua importância fundamental para o emprego em 

todo o mundo. Segundo Drejer (2004), 75% da força de trabalho dos Estados 

Unidos, em 2004, estava classificada nos setores de serviços. Já no Brasil, o setor 

de serviços é classificado, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE), de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), 

em alinhamento com o ISIC,5 englobando os seguintes subsetores: 

 Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura; 

 Indústrias extrativas; 

 Indústrias de transformação; 

 Eletricidade e gás; 

 Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e de descontaminação; 

 Construção; 

 Comércio; 

 Reparação de veículos automotores e motocicletas; 

 Transporte, armazenagem e correio; 

 Alojamento e alimentação; 

 Informação e comunicação; 

 Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; 

                                                             

5 ISIC - International Standard Industrial Classification, sigla que no Brasil é traduzida por CIIU - Classificação Industrial 
Internacional Uniforme – adotada pelas Nações Unidas em 1948, é usada como padrão internacional de referência no 
desenvolvimento de classificações nacionais de estatísticas econômicas.  
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 Atividades imobiliárias; 

 Atividades profissionais, científicas e técnicas; 

 Atividades administrativas e serviços complementares; 

 Administração pública, defesa e seguridade social; 

 Educação; 

 Saúde humana e serviços sociais; 

 Artes, cultura, esporte e recreação; 

 Outras atividades de serviços; 

 Serviços domésticos; 

 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. 

 

Em 2008, por exemplo, o setor de serviços representava cerca de 60% do 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, e era o maior gerador de empregos formais do 

País, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED, 2008). 

Dados do IBGE (IBGE, 2008) apontam que, no segundo semestre de 2008, o setor 

alcançou crescimento de 5,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, 

tratando-se do maior desempenho nessa comparação desde o segundo trimestre de 

2004, quando registrara avanço de 5,9% frente ao segundo trimestre de 2003. 

 Por outro lado, relatório sobre economia de serviços da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2000) — que define serviços 

como um grupo diversificado de atividades econômicas que envolvem tipicamente a 

provisão de valor humano adicionado ao trabalho, tais como percepção, 

gerenciamento, entretenimento, treinamento, negociação e outros — aponta que o 

setor de serviços também desempenha papel importante e intermediário que não é 

facilmente refletido nessas estatísticas. Atividades como transporte, finanças e 

sistemas de distribuição, por exemplo, têm funcionamento difuso do negócio, pois 

estão associados à manufatura de produtos, participando ativamente das transações 

comerciais inerentes à sua venda e entrega. O relatório enfoca que, sem esses 

serviços, não haveria a atividade de exportação de produtos. 

 Outra característica distintiva dos serviços apontada pela OCDE é a 

relativamente alta presença de um ativo intangível de difícil mensuração na 

composição de sua oferta: o capital intelectual, que está presente na maioria das 

atividades inerentes aos serviços. Diferentemente de uma peça ou de um 
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equipamento, os serviços não podem ser avaliados nem quantificados de uma forma 

concreta e, por esse motivo, representam uma forma fraca de legitimar o valor das 

empresas. Mesmo assim, continua o relatório, na transição para o conhecimento, as 

economias baseadas em serviços estão percebendo cada vez mais a importância do 

capital humano para as empresas.  

Nesse cenário, onde o capital humano desponta como uma das forças 

motrizes da economia de serviços, diz esse mesmo relatório que uma grande 

variedade de profissionais com competências pouco definidas poderão se 

transformar em problemas para as empresas se estas não se prepararem, por meio 

de aperfeiçoamento contínuo, para a adaptação de seus funcionários às 

características diferenciadas desse setor.  

 

2.2 ENTENDIMENTO SOBRE OS SERVIÇOS 

 Serviços, em todas as suas modalidades, remetem à geração e à 

manutenção de promessas feitas aos clientes. Zeithaml e Bitner (2003, p.35) utilizam 

afirmativas de executivos dos setores de serviços para validarem seu entendimento 

sobre Marketing de serviços: 

 

[...] em uma empresa de serviços, as ações de Marketing e as ações 
operacionais estão mais intimamente relacionadas do que em uma empresa 
manufatureira. Nesse sentido, o processo de produção de serviços faz parte 
do processo de Marketing.  
[...] o contato com o cliente é uma diferença fundamental entre o Marketing 
de bens manufaturados e o de serviços. 

 

 Buscando melhor compreensão sobre essa atividade, Bitner (1992) construiu 

diagrama conceitual que demonstra que os serviços podem ser analisados sob os 

tipos de interação com o cliente (ver Quadro 1). Ela também prega que o ambiente 

físico, uma das características tangíveis dessas relações de prestação de serviços, é 

constituído em função do tipo de serviço, e que tanto clientes, quanto empregados 

podem reagir cognitiva, emocional e psicologicamente a determinado ambiente. 

Assim, a proposta desta autora é de que há três tipos de relação de prestação de 

serviços, de acordo com a participação dos seus atores (clientes e empregados) e 

com o nível de elaboração do cenário onde ocorre a transação: (1) os autosserviços, 
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nos quais apenas o cliente atua; (2) os serviços interpessoais, nos quais tanto o 

cliente como os empregados atuam; (3) os serviços remotos, nos quais apenas os 

empregados atuam.  

 Esses tipos de relação de serviços convergem com o conceito de composto 

de Marketing expandido para serviços, proposto por Zeithaml e Bitner (2003), que 

agrega mais três variáveis adicionais aos tradicionais quatro Ps (praça, preço, 

produto e promoção): pessoas, evidência física e processos (ver Quadro 2). 

Zeithaml e Bitner (2003), focalizando sua análise na relação entre pessoas nesse 

composto expandido do Marketing, associam a prestação de serviços com a 

dramaturgia, e consideram que cada um dos atores em uma relação de serviço 

busca, na outra parte, uma impressão positiva, um reconhecimento. Para eles, o 

caminho para que os prestadores de serviços atinjam seus objetivos é a correta 

direção desses atores (representados por clientes e por funcionários), dos cenários 

(caracterizados pelo ambiente onde se dá a prestação dos serviços), dos roteiros, e 

dos scripts, que determinam as ações, as atitudes e os processos para a 

interlocução entre empresa e clientes. 

 

Quadro 1 - Tipologias da organização de serviços baseadas nas variações e nas formas de uso do 
ambiente de serviços 

 

 

 

Fonte: Zeithaml e Bitner (2003) 

 

 

 

 

 

Elaborado Simples 

Campo de golfe Banco 24 horas

Parque aquático Cinema

Caixa de coleta de vídeos 

da Blockbuster

Hotéis Lavanderia

Restaurantes Loja de cachorro-quente

Clinicas de saúde Salão de beleza

Hospitais

Bancos

Linhas aéreas

Escolas

Companhia telefônica Pedido de mensagem por 

telefone

Companhia de seguros Mensagens de voz 

automáticas 

Cedae, Light, Net

Tipos de Organização 

baseada na interação com o 

cliente

Complexidade do ambiente físico para entrega 

dos serviços

Auto-Serviço (participação 

apenas do cliente)

Serviços Interpessoais               

(participação do cliente e do 

empregado)

Serviços Remotos (apenas 

empregados)
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Quadro 2 – Composto expandido do Marketing de Serviço  

Fonte: Zeithaml e Bitner (2003) 

 

Mehrabian e Russell (1974) expandem o raciocínio de Bitner (1992) ao 

constatarem que os ambientes influenciam o comportamento dos clientes e dos 

funcionários, e afetam as interações entre esses grupos. No caso, cada tipo de 

interação pressupõe uma prestação de serviços com diferentes graus de 

participação de clientes e de empregados. E essa divisão por tipos aponta para o 

grau de complexidade dos ambientes físicos disponíveis para o cliente.  

Zeithaml e Bitner (2003) e Grönroos (2000) também se utilizam do Triângulo 

do Marketing de Serviços proposto por Bitner (1995) (ver Figuras 1 e 2) para ilustrar 

a relação de serviços entre empresa e cliente, embora suas interpretações sejam 

ligeiramente diferentes entre si. Em ambos estão identificados três elementos 

interconectados — a empresa, os prestadores de serviço (executores) e os clientes 

— que se configuram como os atores do Marketing de Serviços, cada qual 

exercendo papel específico na cadeia produtiva do negócio. Os autores afirmam 

que, para o sucesso na prestação de serviços, esses elementos se interconectam 

por meio de três tipos de atividades de Marketing:  

(1) O Marketing externo, que se dá entre a empresa e o cliente, no qual se 

realizam a publicidade, as vendas, as promoções especiais e a precificação. 

Zeithaml e Bitner (2003) acrescentam que os funcionários, o ambiente, a decoração 

e as instalações, assim como o processo da prestação do serviço, participam, da 

mesma forma, da geração de promessas, e cooperam para a determinação das 

expectativas dos clientes;  
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(2) O Marketing interativo, que se encontra na base do triângulo e é o mais 

fundamental do ponto de vista das autoras. Elas explicam que, nessa interação, as 

promessas dos serviços podem ser mantidas ou frustradas pelos funcionários ou por 

equipes terceirizadas, e até mesmo pelos serviços remotos aos quais o cliente 

recorre para a prestação do serviço. Nesse ponto de interação, independente do seu 

tipo, ocorre o momento da verdade, ou seja, aquele momento, segundo Zeithaml e 

Bitner (2003), em que os funcionários de uma empresa de serviços participam da 

comunicação e cooperam para a determinação da percepção de qualidade e de 

satisfação por parte dos clientes;  

(3) Por fim, e não menos importante, está o Marketing interno, que busca 

fazer com que as promessas se tornem possíveis. É aqui que os funcionários são 

instrumentalizados para serem capazes de interagir com os clientes para a 

execução dessas promessas de forma bem-sucedida. Essa instrumentalização deve 

cuidar, entre outros aspectos, da adequação de recursos humanos para o 

desempenho das atividades, por exemplo, por meio de campanhas de motivação e 

de treinamentos, da disponibilização de sistemas internos apropriados e de 

recompensas pelos bons serviços. 

 

 

 

 

Figura 1 - Triângulo de Marketing de Serviços 

Fonte: Bitner (1995) 

 

Fonte: Grönroos (1995) 

 

 Vale complementar que, coerente aos triângulos de Bitner (1995) e de 

Grönroos (1995), Berry (1980) considera, como estratégias presentes no Marketing 

de serviços, o Marketing interno, a customização dos serviços e o gerenciamento de 
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evidências e da relação entre oferta e demanda. Porém, para que se possam aplicar 

corretamente essas estratégias, o autor sugere que é importante compreender as 

características específicas dos serviços. 

 

2.2.1  CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DO MARKETING DE 

SERVIÇOS  

 

 Sobre as características que distinguem o Marketing de Serviços do 

Marketing de produtos (intangibilidade, heterogeneidade, simultaneidade e 

perecibilidade), Vargo e Lusch (2004) argumentam que são pouco acuradas e que 

refletem uma visão de trocas sob a perspectiva de quem produz, e não de quem 

consome. Porém, estes autores se unem a outros (SHOSTACK, 1977; SWARTZ; 

BOWEN; BROWN, 1992) para argumentar, com base em observações, que 

produtos e serviços não possuem características excludentes, e sim características 

presentes em maior ou em menor grau em cada tipo de serviço.  

 De uma forma generalista, intangibilidade é a qualidade daquilo que não se 

pode tocar. E essa é uma das principais e fundamentais características que 

determinam a diferença entre produtos e serviços: enquanto produtos podem ser 

tocados e consumidos na sua forma material, a oferta dos serviços se dá no plano 

imaterial. Citada por Zeithaml e Bitner (2003) como ―determinante-chave‖ das 

características genéricas referentes à prestação de serviços, a intangibilidade é o 

drive para a definição das três outras, além de ser a base para se entender se 

determinada oferta é um produto ou um serviço.  

  Numa relação de prestação de serviços — como é o caso das áreas de 

educação, de transportes e de saúde — há componentes tangíveis, assim como há 

componentes intangíveis numa venda de produtos físicos (SHOSTACK, 1977; 

SWARTZ; BOWEN; BROWN, 1992). Aqui se enquadrariam, por exemplo, os 

momentos do atendimento para venda, do test drive e do atendimento pós-venda de 

um carro — nesse último caso, o que se tem é que o consumidor compra um serviço 

de transporte e não apenas um amontoado de aço e de metais sobre rodas.  

 Dessa forma, a característica de intangibilidade pode não pertencer tão 

somente à relação de prestação de serviços. Produtos apresentam algumas 

qualidades facilmente observadas (por exemplo, cor e firmeza). Mas, em 
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compensação, em serviços, essas qualidades são experimentadas pelo consumidor 

(por exemplo, sabor) e por atributos de valor difíceis de mensurar (por exemplo, fé, 

status, paixão, adequação a um desejo pessoal). Aquilo que se entrega ao 

consumidor de serviços não é um objeto, mas um desempenho, uma performance 

(AMBRÓSIO; SIQUEIRA, 2002; LEVITT,1988; SOLOMON; CZEPIEL; GUTMAN, 

1985) que não pode ser sentida, tocada ou experimentada da mesma forma como 

ocorre com bens tangíveis. A intangibilidade, enquanto característica presente em 

uma relação de prestação de serviços, oferece pontos referenciais pouco objetivos 

para se compreender o seu valor.  

 Para Shostack (1977), enquanto o Marketing de produtos tende a criar 

associações abstratas para agregar valores emocionais àquilo que é tangível, o 

Marketing de Serviços enfoca a experiência de realidades diferenciadas, por meio de 

manipulação de pistas tangíveis para dar sentido àquilo que é intangível. Dessa 

forma, a gestão da evidência é mais intensa para o Marketing de Serviços. Porém, o 

autor ressalta que, tanto na oferta de bens de consumo quanto de serviços, há 

componentes intangíveis em diferentes intensidades. 

 Bowen (2006) confirma que a intangibilidade está mais intensamente 

presente nos serviços, fazendo com que esses se diferenciem de produtos em sua 

forma de consumo, na experiência gerada e nos atributos de valor. Grönroos (2000) 

vai mais além: sugere que serviços e produtos não podem mais se separar. Isso 

significa que o Marketing de produtos e o Marketing de serviços convergem, mas 

que predominam os princípios que orientam os serviços.  

 Pode-se notar, por meio dos argumentos desses autores, que a 

intangibilidade não necessariamente caracteriza um serviço, mas está presente na 

relação de prestação de serviços em diferentes graus. Bebko (2000) relacionou 

esses graus de intangibilidade ao nível de expectativas, com o objetivo de 

determinar se as expectativas dos clientes, em relação a diferentes tipos de 

serviços, variam em função do grau de intangibilidade do resultado do processo. Já 

Shostak (1977), por exemplo, representou esquematicamente o que chamou de 

Espectro de Tangibilidade (ver Figura 3) para demonstrar as diferentes intensidades 

da intangibilidade para a oferta tanto de bens de consumo como para os serviços. 

Note-se que o ensino se posiciona com a maior dominância intangível do espectro. 

 



29 

 

 

Figura 2 - Espectro da Tangibilidade 
Fonte: Shostack (1977) 

 

 No que se refere às implicações decorrentes da intangibilidade na relação de 

prestação de serviços, para Zeithaml e Bitner (2003) estas são quatro: (1) serviços 

não podem ser estocados e, por esse motivo, sua entrega se dá no ato do consumo; 

(2) serviços não podem ser patenteados, tendo em vista que são oferecidos por 

pessoas, por meio de ações6; (3) serviços não podem ser exibidos ou comunicados 

com facilidade, considerando que seus atributos são subjetivos; (4) é difícil 

determinar seu preço, sendo necessário conhecer as aspirações do cliente e sua 

escala de valores acerca de determinado serviço. Além desses quatro pontos, Bitner 

(1992) lembra que é difícil mensurar quantitativamente a prestação e a qualidade do 

serviço, o que torna problemática a definição de metas claras de desempenho para 

os empregados. 

 Para Lovelock e Wright (2001), a intangibilidade não permite que os clientes 

obtenham propriedade sobre os serviços, com os clientes normalmente extraindo-

lhes valor sem obterem a propriedade permanente de qualquer elemento tangível. 

Essa talvez seja a característica que fundamentalmente distingue os serviços dos 

bens, e que explica por que a relação de consumo dos primeiros passa por atuações 

e ações, mais do que propriamente por objetos.  

                                                             

6 Há exceções para essa afirmativa, na medida em que se observam alguns itens entendidos como serviços — como, 
por exemplo, soluções digitais (softwares ou sistemas) — que têm respaldo jurídico para o registro de direitos autorais e 
da lei de patentes. 
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 Já no que diz respeito à heterogeneidade, cumpre notar que a entrega de um 

serviço, — também citada metaforicamente como peça de dramaturgia por Grove, 

Fisk e Bitner (1992), se dá por meio de uma performance, e que esta depende da 

participação de atores, de cenários, de scripts e de roteiros. A execução de um 

serviço sofre influência de aspectos tanto técnicos (conhecimentos, habilidades, 

suporte material) quanto emocionais (condições e características psicológicas), 

pelos lados do prestador de serviço e do cliente. Essas variáveis, constituídas de 

fatores inerentes ao comportamento humano, fazem os serviços se caracterizarem 

pela heterogeneidade.  

 De acordo com Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), essa performance na 

relação de prestação de serviços varia de produtor para produtor, de cliente para 

cliente e, até mesmo, de um dia para o outro. Com isso, é difícil manter a constância 

de comportamento do fornecedor de serviços, assim como praticamente impossível 

prever o comportamento e o humor do cliente. Dessa forma, as pessoas 

responsáveis pela entrega do serviço constituem-se em um ingrediente heterogêneo 

e crítico nesses momentos da verdade (BERRY e PARASURAMAN,1991).  

 Segundo Zeithaml e Bitner (2003), a coparticipação do cliente evoca a 

metáfora da dramatização — citada por Grove, Fisk e Bitner (1992) — na produção 

e na distribuição do serviço, considerando-se a atuação como um dos fatores 

determinantes para gerar aprovação da plateia. Isso significa que os funcionários 

devem seguir os scripts e os padrões de atendimento estabelecidos, de forma a 

garantir a satisfação do cliente. 

 Entendendo que a relação de prestação de serviços é altamente variável, 

uma vez que está atrelada à atuação de pessoas e de ambientes, Kotler (1994) 

recomenda três atitudes para as empresas lidarem com esta questão: (1) investir em 

seleção e no treinamento de pessoal na prestação de bons serviços; (2) padronizar 

o processo de prestação de serviços por toda a organização e (3) monitorar a 

satisfação do consumidor através do sistema de sugestões, de reclamações e de 

comparação de compra, possibilitando que os serviços fracos sejam detectados e 

corrigidos. Essa preocupação com a qualidade na prestação de serviços faz com 

que as empresas busquem eficiência.  

 Fundamentalmente, a padronização é mais eficiente pela perspectiva do 

fabricante, e por isso é considerada indicador de qualidade. Porém, Vargo e Lusch 

(2004) argumentam que o ponto crítico da relativa homogeneidade — ou 
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heterogeneidade — numa prestação de serviços está em quem está fazendo o 

julgamento. Sob a perspectiva do cliente, a homogeneidade de um serviço sempre 

resulta em diferentes julgamentos, diretamente relacionados às diferentes 

expectativas do cliente. Para estes autores, esse princípio da heterogeneidade não é 

determinante para a diferenciação entre produtos e serviços. Essa característica tem 

importância para a qualidade percebida, e agora é atribuída ao Marketing em geral, 

e não somente ao Marketing de serviços. 

 A heterogeneidade, segundo Wind e Rangaswamy (2001), é necessária para 

a customização e é um objetivo a ser perseguido. Portanto, a heterogeneidade 

muitas vezes é uma característica desejável, independentemente se a oferta é 

tangível ou intangível. A meta é a satisfação do cliente, sem que se esqueça que 

serviços são produzidos e consumidos em um mesmo momento — ou seja, 

simultaneamente. Além disto, tipicamente contam com a participação tanto do 

provedor quanto do cliente, conforme Kotler e Armstrong (1993), Semenik e 

Bamossy (1995), Boone e Kurtz (1998) e Zeithaml e Bitner (2003). Isso lhes agrega, 

como características, a simultaneidade e a inseparabilidade. 

 Nessa linha de raciocínio, o fato de que o cliente pode ver e até mesmo 

participar do processo de produção dos serviços pode afetar mutuamente tanto a 

sua experiência como a do prestador do serviço. Segundo Fitzsimmons e 

Fitzsimmons (2000), as operações de serviços devem ser vistas como ações em 

sistemas abertos, já que a prestação do serviço geralmente ocorre na presença do 

cliente — o que introduz um elemento diferenciador em relação às operações de 

manufatura. Também por causa da simultaneidade, Berry (1980) observa que um 

serviço não pode ser devolvido, o que implica que tudo que ocorrer naquele 

momento irá definir a percepção do cliente. Em outras palavras, a performance 

humana materializa formas de servir e, dessa forma, se torna parte do produto. 

 Essa coparticipação do cliente pode ser vista em Bateson e Hoffman (2001), 

que utilizam o termo Servuction7 para identificar modelo de operações de serviços 

com a participação efetiva do consumidor. Dentro de um sistema do tipo Servuction, 

as experiências do cliente são determinadas tanto pelos aspectos tangíveis como 

pelas fases do processo. Os clientes estão altamente envolvidos na produção do 

serviço, e as alterações na sua atuação podem afetar todo o processo de prestação 

                                                             

7
 Abreviatura de Service Production: produção de serviço (tradução livre da autora) 
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de serviços. Como exemplo, pode-se citar a relação de ensino-aprendizagem em 

uma sala de aula: se o aluno não aprende o conteúdo ensinado, o serviço não é 

entregue com sucesso. 

 Ainda no que se refere ao aspecto da simultaneidade aplicada aos serviços, 

Chase (1978) chama de high contact8 aquilo que pode ser compreendido como 

contato de alto envolvimento entre o prestador e o cliente, como ocorre no caso dos 

hotéis, dos restaurantes, das clínicas de saúde, dos hospitais, dos bancos, das 

linhas aéreas e das escolas. Zeithaml e Bitner (2003) complementam as 

constatações acima, ressaltando que se, na maioria das vezes, o cliente de serviços 

está presente enquanto estes são produzidos e consumidos, pode haver momentos 

de simultaneidade em prestação de serviços sem a presença física do cliente ou do 

prestador, como é o caso dos serviços remotos e dos autosserviços (ver Quadro 1). 

 Nesse particular, é interessante observar que Lovelock (1983) entende a 

característica da inseparabilidade como uma perigosa visão simplista de 

diferenciação entre produtos e serviços. Ele questiona que muitas ofertas 

tipicamente classificadas como serviços são parcial, se não totalmente, produzidas 

separadamente do consumidor. Exemplos podem ser encontrados em finanças 

(pacotes de investimentos previamente estudados pelos bancos), em entretenimento 

(quando um filme é produzido antes de sua exibição, ao contrário de uma peça de 

teatro) e em serviços de informação (algumas reportagens não são apresentadas ao 

vivo, em um noticiário).  

 Por outro lado, Vargo e Lusch (2004) lembram que, ao serem adquiridos, 

alguns produtos propiciam a prestação de serviços. O que eles querem dizer é que, 

tipicamente, ofertas tangíveis, caracterizadas por produtos de consumo, não 

proveriam serviços, porém há situações em que o cliente interage com o produto. 

Nestes casos, o cliente obtém os benefícios de alguns serviços a partir da sua 

utilização. Por exemplo, uma antena parabólica é adquirida para se obter um serviço 

de sinal de TV.  

 Já que uma relação de prestação de serviços pressupõe alto envolvimento 

entre funcionários e clientes, Berry (1980) sugere que o Marketing interno — que 

pressupõe considerar os empregados como clientes e visualizar os processos como 

produtos internos, para que o serviço seja oferecido de forma mais adequada às 

                                                             

8
 Contato intenso (tradução livre da autora). 
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necessidades do cliente — também deve ser objeto de preocupação, além do 

Marketing externo. Nota-se, nessa consideração do autor, referência a uma cadeia 

produtiva intraempresa, onde há instâncias nas quais ocorrem processos que irão 

propiciar a qualidade do serviço para o cliente externo, o que remete à cadeia de 

lucros em serviços, defendida por Heskett et al (1994).  

 Faz-se também imperioso notar que, além dos ambientes já citados nesse 

referencial, o advento dos meios virtuais criou um novo ambiente de interação para a 

coexistência de clientes e de prestadores de serviços. A esse respeito, Voss (2003) 

afirma que, nesse ambiente virtual, já é possível a prestação de serviços com pouco 

ou nenhum contato humano — o que, em última instância, oferece a oportunidade 

para o desenvolvimento de novas formas de interação na prestação de serviço. 

Afinal, deve-se sempre ter em mente que, se no caso dos produtos, a boa 

distribuição significa estar no lugar certo na hora certa, em serviços — sejam eles 

remotos ou autosserviços virtuais ou relacionais —, o que importa é entregar da 

maneira certa (Berry, 1980). 

 Por último, é importante frisar que os serviços são perecíveis, segundo Kotler 

e Armstrong (1993), Semenik e Bamossy (1995) e Levitt (1981), porque não podem 

ser estocados para venda ou para uso posterior. A perecibilidade implica que um 

serviço não é armazenável, sendo, por isso, impossível produzi-lo antecipadamente 

para enfrentar picos de procura, ou guardá-lo para épocas de escassez. Isso conduz 

à necessidade de uma cuidadosa ―gestão da demanda‖ por parte da organização 

prestadora do serviço, como ressaltam esses autores. 

 Para sincronizar a oferta com os picos e com as baixas de consumo, Berry 

(1980) sugere o uso de promoções para estimular a demanda em tempo de baixa, 

assim como a flexibilização dos recursos humanos de acordo com a carga de 

trabalho para atuar em diferentes áreas, como forma de otimizar os custos fixos. 

 Outra perspectiva é de que os serviços, por não serem armazenáveis e 

estocáveis, também não podem ser revendidos ou devolvidos. Zeithaml e Bitner 

(2003) citam, como exemplo, a impossibilidade de se devolver um corte de cabelo 

malfeito. A reboque dessa constatação, elas também apontam, como desafio para 

as empresas, a implantação de estratégias de recuperação de clientes, no caso de 

insatisfação destes com o serviço recebido. 

 Vargo e Lusch (2004), em sua proposta de questionamento do que 

denominaram mitos do Marketing de serviços, não concordam com a associação da 
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perecibilidade à característica de intangibilidade: para eles, essa tentativa de 

diferenciação entre produtos e serviços é frágil. Eles afirmam que a perecibilidade 

está também presente em produtos, tais como comestíveis que possuem prazo de 

validade. Gummesson (2000) também faz esse questionamento, e afirma que a 

premissa de que serviços não podem ser estocados não procede: sua visão, 

convergindo com a de Vargo e Lusch (2004), é de que serviços são armazenados 

em sistemas, em edificações, em máquinas, em conhecimentos e em pessoas. O 

sistema de banco 24 horas, por exemplo, é entendido por eles como serviço de 

entrega de dinheiro em espécie, materializado em uma loja de saques padronizada 

com papel moeda em estoque. Da mesma forma, um hotel nada mais seria do que 

um estoque de quartos, assim como os assentos nas linhas aéreas e nos teatros 

são rotineiramente estocados por um período de tempo anterior ao seu consumo. 

 Vargo e Lusch (2004) ainda ressaltam que a perecibilidade é um conceito 

temporal, requerendo especificação e observação sob o ponto de vista do cliente e, 

consequentemente, sob o ponto de vista mercadológico. Assim, para o prestador, o 

tempo é importante desde o início de sua oferta até o momento do seu consumo, 

gerando retorno financeiro. Já para o cliente, o tempo relevante se inicia no 

consumo e perdura enquanto aquele consumo está gerando benefícios. 

 Grönroos (1995, p.36) propõe a sua definição pessoal para o que vem a ser 

um serviço, e sintetiza os conceitos até aqui citados neste referencial quando afirma 

que: 

[...] o serviço é uma atividade ou série de atividades de natureza mais ou 
menos intangível — que, normalmente, mas não necessariamente, 
acontece durante as interações entre cliente e empregados de serviço e/ou 
recursos físicos ou bens e/ou sistemas do fornecedor de serviços — que é 
fornecida como solução ao(s) problema(s) do(s) cliente(s). 

 

 Para o autor, mais relevante do que discutir de maneira estéril as definições 

sobre serviços, é observar as características comuns à maior parte deles, que são 

as seguintes: (1) os serviços são intangíveis, e essa intangibilidade pode estar 

presente em maior ou menor grau; (2) os serviços são atividades, ou série de 

atividades, e não coisas; (3) até certo ponto, pelo menos, são produzidos e 

consumidos simultaneamente, ou seja, produção e consumo são caracterizadas pela 

inseparabilidade; (4) o cliente participa, ainda que não integralmente, do processo de 

produção e (5) os serviços não podem ser estocados: são perecíveis. 
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 Vale notar que em alguns serviços, como os educacionais, por exemplo, 

apesar de não se estocar conhecimento para entrega ao consumidor, aquilo que se 

adquire se leva para toda a vida. Para Martins, Teixeira e Silva (2009), o processo 

educacional pode não se enquadrar totalmente numa simples relação de troca. 

Dessa forma, a questão da perecibilidade é discutível, pois o aluno carrega por toda 

a sua vida o título de bacharel, mestre, ou doutor, ou mesmo a marca da instituição 

de ensino que formou aquele indivíduo.  

 Essas características, demarcadas pela subjetividade, fazem com que o 

cliente estabeleça um comportamento diferenciado durante a interação para o 

consumo: do ponto de vista do cliente, quanto maior o seu envolvimento em relação 

ao serviço — isto é, quanto maior a importância individual que o serviço assume 

para ele — maior é o risco quanto à percepção sobre essa relação (KOTLER et al., 

1994). Como o cliente não pode inspecionar o serviço antecipadamente, forma 

expectativas sobre ele, com base na sua experiência anterior, na imagem de marca 

do serviço, ou com base em outros sinais de credibilidade e de confiança 

comunicados a ele. 

 A confirmação — ou desconfirmação — destas expectativas, por sua vez, 

impacta as percepções dos clientes sobre a qualidade do serviço. E um dos eventos 

usados por estes para a construção destas percepções, no caso de serviços 

contato-intensivos, sem dúvida remete à experiência advinda destes encontros. A 

percepção sobre essa qualidade dos serviços, segundo Grönroos (2000) é 

estabelecida a partir de algum tipo de experiência vivida basicamente pela interação 

entre o cliente e a empresa prestadora. Dessa forma, essa interação — o encontro 

de serviço — deve ser compreendida e estudada de forma mais pontual e detalhada. 

 

2.3 OS ENCONTROS DE SERVIÇOS 

 

 A partir de extensa pesquisa sobre os encontros (ou contatos) de serviços em 

uma universidade, Froemming (2001) concluiu que as organizações de serviços e os 

encontros de serviços são parte inevitável das relações na era pós-industrial. 

Segundo ela, dificilmente consegue-se passar um dia sem envolvimento em uma 

interação desse tipo. E, nesse contexto, os encontros de serviços são significativos 

para formar a imagem das empresas junto aos seus clientes.  



36 

 

 Isso explica por que Zeithaml e Bitner (2003) afirmam que a característica da 

inseparabilidade na relação de prestação de serviços remete ao conceito de contato 

de serviços: a impressão mais forte para o cliente se dá no momento da sua 

prestação, da sua entrega, ou do contato. Esse contato — o momento da verdade — 

ocorre quando o cliente estabelece uma interlocução com o prestador de serviços. 

 Interlocução, nesse caso, é definida por Zeithaml e Bitner (2003) como os 

momentos nos quais se configuram as percepções do cliente sobre o que está 

sendo entregue ou oferecido. Sendo assim, do ponto de vista da empresa, o contato 

de serviço — ou seja, o momento da verdade — representa uma oportunidade única 

para ela não só confirmar seu potencial, como também para ampliar a fidelidade do 

cliente.   

 Na descrição do Triângulo do Marketing de Serviços feita por Zeithaml e 

Bitner (2003) (ver Figura 1), o momento da verdade ocorre em todo e em qualquer 

momento de interação com o cliente. Dessa forma, a busca do melhor resultado nos 

contatos de serviço deve, segundo Grönroos (2000), considerar as atitudes dos 

funcionários, as percepções dos usuários e o gerenciamento do processo. No 

âmbito da participação dos funcionários, este autor afirma que essas atitudes são 

fundamentais para garantir atuação de forma a gerar percepção positiva junto ao 

cliente. Por esse motivo, Bitner (1992) afirma que o gerenciamento do momento da 

verdade nas frentes de trabalho envolve mais do que treinar empregados para dizer 

―bom dia‖ ou para atender ao telefone com prontidão: antes, envolve a compreensão 

da complexidade do comportamento de funcionários durante todo o período de 

tempo em que o contato com o cliente ocorre. 

 Uma visão mais completa da contextualização dos momentos da verdade na 

teoria do Marketing de Serviços remete, por exemplo, a Chase e Dasu (2001), que 

constatam que a maioria dos contatos de serviços consiste numa série de eventos 

que ocorrem ao longo de determinado tempo.  

 Grönroos (2000) aprofunda essa visão: ele demonstra que, numa relação de 

prestação de serviços, há níveis de interação em determinado período de tempo, e 

que, durante esse corte temporal no qual se estabelece a relação entre a empresa e 

o cliente, pode haver inúmeros episódios que determinam um relacionamento (ver 

Figura 3). Esses episódios, segundo o autor, são constituídos de atos, que são a 

menor unidade de análise no processo de interação. Ou seja, os atos, ou momentos 

da verdade, definem a percepção do cliente a respeito dos episódios vividos, e a 
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sequência se forma a partir da ocorrência desses episódios durante u,ma prestação 

de serviços. Por fim, as percepções ocorridas em todos esses níveis acumulam-se 

para formar a qualidade percebida sobre o relacionamento em serviços.  

 Na visão de Zeithaml e Bitner (2003), o tempo não é considerado como 

elemento de estruturação para os contatos de serviços. Elas preferem a percepção 

da intensidade destes contatos, observando, por exemplo, que há determinados 

serviços que apresentam diversos contatos, como em um hotel: o porteiro leva as 

malas do cliente até a recepção, este passa pelo processo de check in 

(preenchimento de formulários, recebimento das chaves) e é conduzido até o quarto. 

Alguns serviços, por sua vez, apresentariam contato efêmero entre as partes, como 

aquele que ocorre entre um passageiro e o trocador de ônibus urbano. Outros 

serviços, como educação, ao contrário do exemplo anterior, apresentam alto nível de 

complexidade em função de um relacionamento longo, composto por diversos 

momentos da verdade no decorrer desse tempo. 

 

 

Figura 3 - Uma Estrutura de Relacionamento: níveis de interação em um relacionamento 
Fonte: Grönroos (2000) 

 

 Albrecht (1992), por sua vez, aponta o momento da verdade como sendo o 

átomo básico do serviço, a menor unidade indivisível de valor entregue ao cliente. 

Trata-se de episódios, de eventos específicos no tempo, nos quais o cliente entra 

em contato com algum aspecto da empresa e constrói uma imagem a respeito do 

serviço. É neste intervalo de tempo que as promessas são mantidas (ou quebradas) 

e onde as coisas realmente acontecem — em alguns casos, também chamado de 

Marketing em tempo real (ZEITHAML; BITNER, 2003). Considerando que o cliente 

avalia todo o processo de prestação do serviço, basta um único erro das pessoas 
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presentes nessa cadeia de serviços para que o cliente avalie negativamente todo o 

processo. 

 Chase e Dasu (2001) seguem na mesma linha de raciocínio, e observam que, 

se a maioria das experiências em serviços consiste numa série de eventos que 

ocorrem ao longo de um determinado tempo, é importante conduzir o 

desenvolvimento dos fatos de forma adequada enquanto o serviço ocorre.  

 A extensão do entendimento sobre o encontro de serviços para a dimensão 

do relacionamento levou Gutek et al. (1999), Gwinner, Gremler e Bitner (1998) e 

Reynolds e Beatty (1999) a ressaltarem alguns benefícios que os clientes podem 

obter a partir de relacionamento mais longo com a empresa, como é o caso dos 

serviços de educação. Gwinner, Gremler e Bitner (1998), por exemplo, 

desenvolveram trabalho empírico tipificando três benefícios decorrentes desta 

extensão, chamando-os de benefícios relacionais: (1) confiança, que se refere às 

percepções de baixa ansiedade e de conforto ao saber o que esperar do momento 

de serviço; (2) benefício social, que é caracterizado por um reconhecimento 

personalizado dos clientes pelos empregados, chegando até mesmo à criação de 

relação de amizade entre eles; (3) benefício de tratamento especial, que toma a 

forma de descontos, de serviços mais rápidos ou de serviços adicionais ou 

individualizados. 

 Vários pesquisadores (CZEPIEL, 1985; GRONROOS, 1995; BITNER, 1992, 

apud GREMLER; BITNER; EVANS, 1994) salientam que o momento da verdade é 

composto não só pela entrega do serviço, como também pelo processo da entrega 

— isto é, a maneira como esse serviço é entregue. Esses autores também acreditam 

que a qualidade percebida em uma interação entre cliente e prestador de serviços é 

importante porque é nesse momento que os clientes julgam essa prestação. Nesse 

sentido, Froemming (2001) distingue serviços centrais de serviços periféricos, e 

explica que, numa IES, onde o serviço central é o ensino, ou seja, a aprendizagem, 

os serviços periféricos, tais como biblioteca, copiadora, secretaria e portaria podem 

contribuir para a satisfação geral do aluno. Barlow e Maul (2001) informam que, nos 

últimos dez anos, grande parte do público tem voltado a atenção para os 

atendimentos positivo e negativo, e estão julgando as empresas com bases em 

padrões nunca antes tão altos.  

 É importante notar que, na interação estabelecida numa prestação de 

serviços, Zeithaml e Bitner (2003) observam que a participação, tanto do cliente 
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como do funcionário, pode ser experimentada em diferentes tipos de atuação, de 

acordo com ambiente onde ocorrem e com a forma de entrega de tais serviços. 

Assim, as autoras identificam três tipos de interação que caracterizam formas de 

participação específicas para cada uma das partes: 

1. Aquela que ocorre sem contato humano direto: é o chamado contato 

remoto; por exemplo, caixas automáticos de bancos, máquinas de venda 

de tickets e serviços oferecidos na plataforma web. Nesse tipo de contato, 

as autoras afirmam que as evidências tangíveis, assim como a qualidade 

dos processos e dos sistemas técnicos, são os elementos formadores do 

julgamento sobre a qualidade percebida. Elas observam, ainda, que os 

contatos remotos não necessariamente estão associados às tecnologias e 

aos sistemas: as entregas solicitadas pelos correios, por meio de caixas 

de recebimento e de envio, também seriam exemplos de contatos 

remotos. 

2. Aquela que ocorre via contato telefônico: utilizada por grande parte dos 

prestadores de serviços, assim como pelos produtores de bens físicos. 

Nesse tipo de contato, o tom da voz, o conhecimento do funcionário sobre 

o tema a ser tratado e a resolução do problema do cliente tornam-se 

fundamentais para o resultado da interação. 

3. Aquela que ocorre via contato pessoal: é a mais complexa, pois envolve o 

encontro de pessoas. Nesse tipo de contato, prosseguem Zeithaml e 

Bitner (2003), os critérios de julgamento consideram os comportamentos 

verbais e não verbais, os uniformes e outros símbolos de serviços.  

 Ainda no estudo dos tipos de interação que ocorrem entre prestadores de 

serviços e seus clientes, verifica-se que a grande diversidade de modalidades de 

serviços disponíveis determina diferentes tipos de relacionamento entre cliente e 

prestador, sugerindo uma correspondente variedade de expectativas associadas a 

esses atos, a esses processos e a essas performances. Importa, por isso, analisar 

como o cliente julga os diferentes tipos de serviços (LOVELOCK, 1983):  

a) A natureza do ato de serviço, que pode ser dirigido a pessoas ou a 

objetos físicos; por exemplo, uma aula, ou o serviço de conserto de um 

eletrodoméstico; 

b) O tipo de relacionamento entre a organização prestadora de serviço e 

o cliente, podendo ser formal ou informal; por exemplo, uma prestação de 
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serviço acadêmico em uma universidade ou de um personal trainer. Aqui o 

relacionamento pode ser pontual ou contínuo, como um simples workshop 

ou um curso de extensão, determinando características específicas a cada 

contato; 

c) O potencial e o grau de personalização, ou de customização; por 

exemplo, venda de um terno numa loja de departamentos versus serviço 

de alfaiate para confecção de terno sob medida;  

d) A relevância do julgamento do pessoal de serviço na sua adaptação às 

necessidades do cliente. Nesse caso, o nível de personalização pode ser 

elevado ou baixo (por exemplo, um restaurante a quilo ou à la carte) e o 

espaço para julgamento pode ser elevado ou baixo (por exemplo, o 

atendimento numa franquia de fast food);  

e) A natureza da procura e da oferta do serviço: por exemplo, implicando 

sazonalidade em períodos de tempo curtos ou longos, como ocorre em 

uma estação de ski;   

f)  O fornecimento do serviço, podendo ocorrer em múltiplos locais, ou 

em local único; por exemplo, caixas automáticos de bancos versus 

consultório de dentista da família. 

 A preocupação com a qualidade da interação nos encontros de serviços deve 

considerar seus reflexos para além da duração do momento formal da prestação do 

serviço. Segundo Shostack (1995), essa interação pode comprometer o 

relacionamento com os consumidores, pois, segundo Barlow e Maul (2001), serviços 

são prestados por meio de encontros ou de relacionamentos. Encontros são 

entendidos como trocas breves, a maioria com estranhos, em fast-foods, em lojas de 

departamentos, com uma telefonista. Os relacionamentos, por outro lado, são 

travados mais de uma vez, demoram mais tempo e pressupõem a interação entre 

pessoas. 

 Em que pesem essas distinções, tanto em encontros como em 

relacionamentos, há que se atentar para a importância do papel dos funcionários e 

dos clientes para o sucesso da prestação do serviço. 
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2.3.1  A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DOS FUNCIONÁRIOS E DOS 

CLIENTES NOS ENCONTROS DE SERVIÇOS 

 

O comportamento dos funcionários nas frentes de serviços é uma questão 

crítica na avaliação dos clientes sobre o encontro de serviços (HARTLINE et al, 

2000). 

Considerando a relação dual entre cliente e empregado, Bailey, Gremler e 

McCollough (2001) entendem que há mais do que tempo, dinheiro e investimento 

físico envolvidos na prestação de serviços. Há também envolvimento emocional. Os 

autores sugerem também que se deve entender o encontro de serviço como um 

coprodução, e, dessa forma, observar que a contribuição emocional tanto do cliente 

quanto do empregado torna-se fator importante na prestação do serviço. Nesse 

caso, ambos têm papeis e responsabilidades, e, no caso de uma baixa ou 

inadequada participação do cliente ou do funcionário, a entrega do serviço pode ser 

afetada.  

 Embalados nessas premissas, esses autores propuseram modelo de valor 

emocional para o encontro de serviços, denominado originalmente de Service 

Encounter Emotional Value (SEEval). Ele agrega, como componentes, o conjunto de 

antecedentes cognitivos e afetivos individuais do cliente e do empregado, somado 

aos valores emocionais experimentados por ambos durante um encontro de serviço.  

 Liljander e Strandvik (1997) corroboram com esse resultado, ressaltando que 

o fato de os clientes desenvolverem percepção positiva sobre os funcionários em um 

encontro de serviço poderá determinar um relacionamento mais forte e mais 

comprometido com a empresa prestadora. Essa percepção nos encontros de 

serviços resulta na satisfação, na lealdade e na atitude voluntariosa do cliente. 

Bailey, Gremler e McCollough (2001) concluíram então que, durante o encontro de 

serviço, são identificados fatores emocionais que incluem rapport9, contágio 

emocional, coparticipação na entrega do trabalho e qualidade da relação. Dessa 

forma, o modelo SEEval evidencia que as emoções desempenham papel central 

num encontro de serviços. 

                                                             

9
 ―[...] o rapport entre cliente e empregado é uma percepção do cliente de uma interação agradável com o empregado 

da empresa prestadora de serviços, caracterizada por um contato pessoal entre os interlocutores.‖ (GREMLER; 
GWINNER, 2000, p.91) 
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Bitner, Booms e Tetreault (1990) observam que, muitas vezes, a interação 

num encontro de serviços constitui o serviço sob o ponto de vista do cliente. Por isso 

mesmo, ressaltam como pontos de atenção, o fato de os empregados das frentes de 

serviços não serem treinados para entender e conhecer o cliente, e não terem a 

liberdade e tampouco a discrição necessárias para se relacionarem com os clientes 

de forma a prestar esse serviço com efetividade. Os autores observam ainda, por 

meio de sua pesquisa, que funcionários mal pagos e mal treinados resultam em 

baixos níveis de motivação, em insatisfação, em alto índice de turn over 10e, 

finalmente, não satisfazem os clientes. 

Albrecht e Zemke (1985) informam que empresas que já perceberam a 

importância dessa interação nos encontros de serviços gerenciam a prestação 

destes, tomando como base o complexo comportamento dos empregados e 

considerando que esse comportamento pode resultar em um satisfatório ou 

insatisfatório encontro de serviço. Dessa forma, elas treinam, motivam e 

recompensam empregados que apresentam os perfis de comportamentos desejados 

para essa atividade. 

 A pesquisa de Bitner, Booms e Treteault (1990) revelou que a percepção dos 

clientes está associada ao comportamento do funcionário, reiterando a necessidade 

de se dispensar atenção aos aspectos comportamentais envolvidos numa prestação 

de serviços. 

 

2.3.2  ASPECTOS COMPORTAMENTAIS NOS ENCONTROS DE 

SERVIÇOS 

 

 Alguns autores dedicaram-se a explorar os aspectos comportamentais nos 

contatos de serviços, de forma a apresentar conhecimentos que sejam relevantes ao 

estudo do marketing. Por exemplo, Chase e Dasu (2001) observam que, em todo 

encontro de serviço, desde uma entrega de pizza até uma consultoria prolongada, a 

percepção é uma realidade — ou seja, o que realmente importa é como o cliente 

interpreta esse momento. Os autores recorrem à ciência comportamental para 

                                                             

10
 Turn over – rotatividade de pessoal; admissão e demissão, voluntária ou compulsória, de funcionários em 

determinadas posições de uma empresa 
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ajudar na compreensão desse complexo processo que envolve a formação da 

percepção do cliente.  

 Seguindo esse raciocínio, os autores afirmam que o conhecimento sobre três 

aspectos comportamentais pode ajudar profissionais de Marketing a entender como 

as pessoas reagem aos encontros de serviço: 

1) Sequência dos efeitos – Quando as pessoas se lembram de uma 

experiência de encontro de serviço, elas não recordam cada instante desse evento, 

a menos que esses instantes tenham sido emocionalmente marcantes. O que fica 

registrado numa sequência de eventos são os momentos de prazer ou de desprazer, 

os pontos altos ou baixos e o fechamento do evento. Este último é apontado pelos 

autores como de suma importância, pois são os momentos finais que dominam a 

percepção da experiência na lembrança do cliente. 

 2) Duração dos efeitos – A menos que a duração de um evento seja por 

demais longa ou por demais curta, as pessoas prestam-lhe pouca atenção no 

decorrer desse tempo de duração, e há razões para isso: primeiro, porque a atenção 

que o cliente dá a essa linha de tempo num encontro de serviços vai depender dos 

fatores geradores de prazer — ou seja, de como os atos que compõem esse 

episódio estão encadeados ou sequenciados; e, segundo, porque elas demarcam 

pontos de referência a partir de possíveis marcos ocorridos durante esse episódio. 

3) Racionalização das experiências depois que elas ocorrem – As pessoas 

buscam dar sentido às coisas mesmo quando não há explicações para eventos 

inesperados e, por esse motivo, buscam razões claras para explicar os motivos. 

Para tanto, seguem este raciocínio: primeiro, elas veem a causa possível como um 

evento discreto e não como um processo; segundo, elas tendem a entender que os 

desvios de normas e de rituais preestabelecidos nos códigos de comportamento 

social tendem a causar efeitos inesperados; terceiro, pessoas tendem a atribuir 

culpa a pessoas e não a fatos ou a sistemas. Com base nessa teoria, Chase e Dasu 

(2001) recomendam que, no momento da verdade, o prestador de serviços deva 

tentar dissipar essa culpa ou responsabilidade, evitando que o cliente fira sua 

autoestima. 

 Complementando esse raciocínio, Mizerski, Golden e Kernan (1979) afirmam 

que, como todos os seres humanos, os clientes buscam pôr ordem e significados em 

seus ambientes, tentando explicar as causas dos eventos que ocorrem. Uma dessas 

ideias é que o ser humano é predisposto a aceitar a responsabilidade pelo sucesso 
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e a rejeitar a responsabilidade do fracasso. Esta Teoria da Atribuição é definida por 

Mizerski et al. (1979, p.123), como: ―[...] a teoria sobre como as pessoas fazem 

explicações causais, sobre como respondem as questões que têm início com por 

quê?‖ 

A complexidade do estudo sobre a interação cliente-provedor no Marketing de 

serviços fica evidente quando Chase e Dasu (2001) observa que é necessário 

identificar os atos causadores de emoções fortes para gerenciá-las proativamente, 

de forma que a percepção sobre o serviço seja sempre positiva. A identificação da 

mudança de um estado emocional neutro para um estado emocional alterado e das 

condições que resultam nessa mudança poderá ser útil para definir os encontros de 

serviços que gerem sentimentos favoráveis e desfavoráveis durante uma prestação 

de serviços. Essas alterações do estado emocional, sejam elas positivas ou 

negativas, dependem de eventos surgidos durante o período de contato entre cliente 

e prestador.  

 Dessa forma, é importante tentar influenciar as emoções do cliente da 

maneira mais positiva possível, como afirmam Hennig-Thurau, Gwinner e Gremler 

(2002), apontando o rapport entre cliente e empregado como mais um fator 

significativo a ser observado na relação de prestação de serviços. Vale notar que 

Gremler e Gwinner (2000) basearam-se em pesquisa utilizando entrevistas em 

profundidade com clientes e empregados para aferir o quanto essa característica 

impactava na percepção do cliente sobre o atendimento. Sua conclusão foi de que 

uma interação agradável e uma conexão pessoal — definida pelos autores como 

uma forte afinidade entre as partes — são facetas comuns e importantes do rapport. 

 Vale notar também a observação de Zeithaml e Bitner (2003) de que as 

emoções vividas nos momentos de interação entre provedor e cliente é que 

modelam os julgamentos e o comportamento deste último. Estas emoções podem 

ser influenciadas, segundo Barlow e Maul (2001), por um conjunto de fatores, tais 

como: circunstâncias de vida (estar eufórico ou de mau humor); as expectativas já 

formadas pela comunicação publicitária ou pelo boca a boca; a percepção do que 

ocorre à sua volta (ambientes e sensações); a reputação pública do prestador; a 

primeira impressão do encontro e a última impressão do encontro; o orgulho que 

sentem os clientes da opção de compra ou do fornecedor, além da qualidade e a 

intensidade da interação com o atendimento (tempo de espera, promessas que 
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foram feitas). Dessa forma, Zeithaml e Bitner (2003) ressaltam o quanto é importante 

tentar influenciar essas emoções da maneira mais positiva possível.  

 Para isso, Barlow e Maul (2001) recomendam que funcionários que trabalham 

no atendimento entendam que há algo importante acontecendo com o cliente, ao 

invés de ter um julgamento negativo sobre seu comportamento. Dessa forma, os 

prestadores de serviços poderão ter maior domínio da situação e obter uma 

percepção positiva de seus clientes sobre a qualidade do atendimento. 

 

 

2.3.3 SATISFAÇÃO DOS CLIENTES E PERCEPÇÃO NA QUALIDADE 

DOS SERVIÇOS  

 

A chave para o sucesso dos negócios tem, como premissa, a satisfação dos 

consumidores e, segundo Porter (1989), a sobrevivência das empresas está 

condicionada à disposição de seus consumidores em pagar um preço acima do seu 

custo de produção. Para que isso ocorra, o autor afirma que o cliente tende a voltar 

a consumir onde há maior grau de satisfação no atendimento de suas necessidades, 

de seus desejos e de suas expectativas. 

Da mesma forma, Froemming (2001), considerando a satisfação do 

consumidor como fonte de estratégia competitiva para as empresas, sugere a 

necessidade de medir para compreender esse estado influenciador do consumo no 

seu aspecto tanto positivo como negativo. A autora afirma que a satisfação pode ser 

considerada como um continuum entre dois polos extremos, e cita autores que 

entendem satisfação e insatisfação como sendo influenciadas por aspectos distintos 

de estímulos. 

Oliver e Swan (1989) buscaram a compreensão da palavra satisfação 

partindo de uma análise semântica, e propuseram a seguinte tipologia baseada em 

associações com: 1) o contentamento – correspondendo à ausência de insatisfação 

e se produzindo em situação de fraca implicação; 2) o prazer – resultando da reação 

afetiva decorrente da aquisição do produto ou do serviço; 3) o alívio – ocorrendo 

quando se evita ou se elimina um estado negativo; 4) a novidade – correspondendo 

à busca e ao confronto com uma experiência nova; 5) a surpresa – distinguindo-se 

da anterior por se tratar de algo não esperado. 
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Kotler (1994) afirma que a satisfação dos clientes é função de desempenho e 

de expectativas por eles percebidos. Isto porque, se o desempenho durante a 

prestação do serviço não alcançar suas expectativas, o cliente ficará insatisfeito; se 

o desempenho alcançar as expectativas, ele ficará satisfeito; mas, se o desempenho 

ultrapassar as expectativas, o cliente ficará encantado. Por outro lado, ele chama 

atenção para o fato de como o consumidor lida com a insatisfação, e categoriza seu 

comportamento consequentemente de duas formas: as públicas — queixas aos 

órgãos fiscalizadores ou ações legais; e as privadas — que envolvem boicote ou 

boca-a-boca negativo, por exemplo. Froemming (2001) corrobora com essa 

preocupação de Kotler (1994), e aponta o Código de Defesa de Consumidor como 

um marco indicativo do interesse crescente das empresas e dos órgãos reguladores 

em lidar com aspectos da insatisfação do consumidor. 

 Zeithaml e Bitner (2003) afirmam que é importante entender que os conceitos 

de satisfação e de qualidade são diferentes quanto às suas causas e quanto àquilo 

que produzem como resultado. Apesar de terem alguma coisa em comum, 

satisfação é vista geralmente como um conceito mais amplo, ao passo que a 

determinação da qualidade em serviços concentra-se especificamente nas 

dimensões do serviço representadas pelas seguintes características: confiabilidade, 

responsividade, segurança, empatia e tangibilidade. As autoras afirmam que, a partir 

dessa perspectiva, a qualidade percebida em serviços, formada por essas 

dimensões, torna-se um componente da satisfação do cliente — o que é confirmado 

por Gotlieb, Grewal e Brown (1994), que revelam que a qualidade percebida sobre o 

serviço afeta a satisfação.  

Além disso, em função da impossibilidade de o cliente inspecionar o serviço 

antecipadamente, antes de construir essa percepção sobre a entrega, geram-se 

expectativas com base na experiência anterior, e/ou na imagem de marca do 

serviço, e/ou em outros sinais de credibilidade, e/ou na confiança comunicada ao 

público. Para alguns autores, essa avaliação que o cliente faz do serviço quando 

compara as expectativas prévias com as suas percepções sobre a qualidade, resulta 

no nível de satisfação percebida pelos usuários dos serviços (ZEITHAML; BITNER, 

1996; JOHNSTON; CLARK, 2002). 

 Grönroos (1995) define que, em serviços, é importante a distinção entre a 

qualidade técnica — o serviço que é recebido — e a qualidade funcional — como o 

serviço é recebido. Bateson e Hoffman (2001) se posicionam de outra forma, quando 
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afirmam que a qualidade geralmente é considerada atributo nos processos de 

escolha dos consumidores, e que não deve ser confundida com a satisfação do 

cliente. Segundo este autor, a satisfação é uma avaliação passageira, específica de 

uma transação, enquanto a qualidade de serviço é uma atitude formada por uma 

avaliação global de longo prazo de um desempenho. Já para Téboul (1999), a 

satisfação do cliente está ligada diretamente à integração entre o front office (linha 

de frente) e o back office (bastidores), pois os clientes têm uma percepção global do 

serviço.  

 Lovelock (1983) aponta alguns fatores influenciadores dessas percepções de 

satisfação:  

(1) Os fatores internos, que determinam as expectativas dos consumidores, 

incluem o estado pessoal de necessidade do consumidor, seu nível de envolvimento 

com o serviço, suas experiências com serviços prestados anteriormente e a filosofia 

pessoal do negócio; 

(2) Os fatores externos, que se referem principalmente às opções 

competitivas disponíveis para o consumidor, ao contexto social da compra e à 

comunicação boca a boca;  

(3) Os fatores situacionais, que advêm de mudanças temporárias que 

alteraram as expectativas do consumidor de serviço: o motivo determinante da 

compra, o humor do consumidor, o clima, as restrições de tempo e se a situação é 

uma emergência; 

(4) Os fatores induzidos pelo prestador de serviços, que consideram ações 

tais como promoções, preço, distribuição, pessoal do serviço, ítens tangíveis, outros 

clientes, imagem da empresa prestadora do serviço e tempo de espera. 

 

 Além dos fatores influenciadores, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) 

analisaram como os clientes, nas suas mentes, formam a percepção de qualidade 

sobre o serviço. Segundo eles, essa percepção é organizada em cinco dimensões, 

que tanto podem ser influenciadas diretamente pelos funcionários dos serviços como 

pela participação do cliente: 1) tangibilidade — os equipamentos, os facilitadores e a 

aparência do funcionário; 2) confiança — a habilidade em executar o serviço 

conforme a promessa, com segurança e com exatidão; 3) responsividade — a 

vontade de ajudar os clientes e prover-lhes um pronto atendimento; 4) garantia — o 
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conhecimento e a habilidade dos empregados em transmitir-lhes responsabilidade e 

5) empatia — o cuidado e a atenção individualizada aos clientes.  

 Também com o objetivo de compreender as questões envolvidas na 

percepção do cliente sobre qualidade durante um processo de entrega de serviços, 

Grönroos (2000) agrega outros critérios que convergem com as dimensões de 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985): (1) profissionalismo e capacidade: resolver 

os problemas de um modo profissional; (2) atitudes e comportamento: atender de 

maneira amigável e espontânea; (3) acessibilidade e flexibilidade: ajustar-se às 

demandas e aos desejos do cliente; (4) confiabilidade e integridade: cumprir as 

promessas tendo em mente os desejos do cliente; (5) recuperação do serviço: 

manter a situação sob controle e tomar providências imediatas, descobrindo novas 

soluções; (6) panorama de serviço: preparar o ambiente para promover experiência 

positiva sobre o serviço; (7) reputação e credibilidade: fazer com que os clientes 

acreditem que podem confiar na empresa, e promover uma percepção positiva de 

custo-benefício.  

  Por outro lado, a qualidade percebida do serviço é afetada pelo modo como 

esta percepção interage com outros fatores, tais como as características pessoais 

do cliente e os fatores situacionais da prestação de serviços em si (ZEITHAML e 

BITNER, 1996). Assim, dois clientes com características pessoais diversas reagem 

diferentemente ao mesmo serviço. E o mesmo cliente pode responder de modo 

distinto em diferentes situações da prestação do mesmo serviço.  

É porque essa interação é tão heterogênea que é necessário entendê-la no 

âmbito da individualidade. Nesse sentido, pode-se partir do uso de métodos 

qualitativos de pesquisa que revelem o ponto de vista dos consumidores de serviços 

sobre suas diferentes percepções. Flanagan (1954), por exemplo, elaborou técnica 

dedicada a investigar com profundidade alguma falha de processo a partir de 

narrativas dos envolvidos nesse processo: a Técnica do Incidente Crítico (TIC), que 

passa a ser explicada a seguir. 
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2.4 A TÉCNICA DO INCIDENTE CRÍTICO (TIC) 

 

Bitner, Booms e Treteault (1990) definem incidentes como atividades 

humanas observáveis que são completas o suficiente para permitir inferências e 

predições a respeito da pessoa que está atuando. Já para Flanagan (1954), por 

incidente entendem-se atitudes ou ações humanas observáveis que são 

suficientemente completas em si para permitir inferências e previsões sobre a 

pessoa que está atuando naquela situação. Dela Coleta (1974) definiu incidente 

como uma ruptura no funcionamento normal de um sistema, apresentando 

acontecimentos particularmente relevantes, tanto positivos quanto negativos, 

relacionados a uma atividade ou a um fenômeno. 

 Quanto ao que seja a Técnica do Incidente Crítico (TIC), Flanagan (1954, p. 

327) recorre aos princípios da Psicologia para explicar que ―[...] a TIC consiste numa 

série de procedimentos para se coletarem observações diretas do comportamento 

humano e para facilitar a utilidade potencial em resolver alguns problemas de ordem 

prática‖. Ou seja, para ele a TIC define procedimentos para a coleta de incidentes 

que apresentem uma especial significância, e serve também para se encontrar 

critérios sistematicamente definidos. Da mesma forma, ele entende que, para ser 

crítico, um incidente deveria ocorrer em uma situação em que o propósito ou a 

intenção do ato parecesse clara ao observador, e na qual suas consequências 

fossem suficientemente definidas para deixar poucas dúvidas no que se referisse 

aos seus efeitos.  

 Outra descrição da TIC foi publicada por Chell (1998, p. 56):  

 

A Técnica do Incidente Crítico é um procedimento de entrevistas qualitativas 
que facilita a investigação de ocorrências significantes (eventos, incidentes, 
processos, problemas) identificados pelo respondente na maneira como 
eles foram conduzidos e os resultados em termos de efeitos percebidos. O 
objetivo é alcançar o entendimento do incidente pela perspectiva individual, 
considerando os elementos cognitivos, afetivos e comportamentais.  

 

Em seu primeiro estudo sobre a TIC, Flanagan (1954) já identificava situações 

nas quais a coleta de incidentes críticos se aplicaria com validade: (1) mensuração 

de atuações típicas; (2) mensuração de proficiência; (3) treinamentos; (4) processos 

de seleção e de classificação de recursos humanos; (5) designação de atribuições; 
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(6) processos operacionais; (7) design de equipamentos; (8) motivação e liderança 

(atitudes); (9) Psicoterapia e aconselhamento. Ao descrever as diversas utilizações 

possíveis para a TIC, o autor ressaltava que essas possibilidades ainda estavam 

apenas parcialmente exploradas. 

 Estudos empíricos desenvolvidos por Galton11 no final do século XIX relatam 

as raízes da TIC, que teve seu resultado mais bem percebido nos estudos do 

Programa de Psicologia para Aviação das Forças Armadas dos EUA. Sua aplicação 

foi sistematizada por Flanagan (1954, apud Gremler, 2004), após participar do 

Programa de Psicologia de Aviação da Força Área e do Exército dos Estados Unidos 

da América durante a Segunda Guerra Mundial.  

 Na ocasião, a TIC foi utilizada para se determinarem os motivos específicos 

para o fracasso na aprendizagem de voo pelos candidatos a piloto, auxiliando na 

sua seleção e na consequente qualificação das equipes de bordo das aeronaves. 

Miller (1947), por exemplo, em um dos seus primeiros estudos utilizando a TIC, 

analisava razões para falhas no treinamento para voo, a partir de relatório que 

contabilizava 1.000 pilotos candidatos eliminados das escolas de preparação aérea 

durante época na qual a demanda por essa função era muito alta.  

Após ser amplamente utilizada pelas Forças Armadas norte-americanas, a 

aplicação da TIC passou para a indústria, por meio do American Research 

Institute12, tendo grande utilidade na área de Recursos Humanos para dar suporte a 

programas de identificação de comportamento. Foi assim que Folley (1953, apud 

Flanagan, 1954), por meio da TIC, reportou os requisitos críticos para vendedores 

em lojas de departamentos. Neste estudo, a atuação comportamental era resumida 

a partir de gravações de incidentes no momento da compra, relatados pelos lojistas 

que eram relativamente inexperientes em avaliação de equipes de vendas. A partir 

de então, essa técnica passou a ser utilizada em suas variações em uma ampla 

gama de estudos (GREMLER, 2004). 

A aplicação da TIC ao Marketing surgiu em 1975, segundo Gremler (2004), 

para identificar atributos de produtos. Hayes (2001) colaborou nesse sentido, ao 

                                                             

11
 Sir Francis Galton (1822-1911) foi um dos primeiros psicólogos experimentais e o fundador do que se chama 

atualmente de Psicologia Diferencial, que estuda as diferenças psicológicas entre pessoas. Estudou também a 
hereditariedade nas habilidades intelectuais, e aprofundou suas pesquisas no comportamento humano chamado de 
―medições do homem‖, tentando encontrar tantos comportamentos mensuráveis quantos fossem possíveis para 
determinar sua hereditariedade (www.galton.org). 
12

 O American Research Institute, Inc. (ARI) é empresa americana especializada em desenvolver e aplicar treinamentos 
com foco em resultados.  
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agregar um visão de Marketing à definição da TIC, quando afirmou que se trata de 

uma sistemática que procura capturar as necessidades do cliente por meio de 

experiências positivas e negativas vivenciadas por eles, reduzindo-se o risco de não 

serem considerados aspectos importantes que o cliente valoriza no momento da 

entrega do serviço. Já Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) ampliaram esse 

entendimento, afirmando que os incidentes críticos ocorrem quando a expectativa do 

consumidor é atendida de modo diferente do esperado.  

No âmbito do setor de serviços, a TIC passou a ser aplicada de forma mais 

intensiva numa ampla gama de contextos a partir de 1990, com o propósito de 

compreender melhor suas peculiaridades. A produção científica produzida desde 

então contribuiu para a validação do propósito dessa técnica ao Marketing, tendo 

subsidiado Gremler (2004) em levantamento bibliográfico que mapeou as diversas 

formas de aplicação de pesquisas sobre a TIC (ver Tabela 1), tomando como base 

as pesquisas publicadas desde o artigo seminal de Bitner, Booms e Tetreault (1990). 

Este investigava fontes de satisfação ou de insatisfação nos encontros de três tipos 

de serviços — hotelaria, companhias aéreas e restaurantes — constituindo-se em 

uma adaptação da TIC na identificação de momentos favoráveis ou desfavoráveis 

em encontros de serviços, sob o ponto de vista do cliente.  

A compilação de Gremler (2004) enumera os contextos contemplados em um 

universo de 141 pesquisas utilizando a TIC, e amplia as situações identificadas por 

Flanagan (1954): hospitalidade (incluindo hotéis, restaurantes, companhias aéreas e 

parques de diversões), reparos automotivos, varejo, bancos, serviços de TV a cabo, 

transporte público e educação. Notou-se que a utilização da técnica serviu para 

investigar temas relacionados a qualidade percebida, satisfação do cliente,  

encontros de serviços, recuperação de falhas de serviços, serviços de entregas,  

comportamento de empregados, comunicação boca a boca, prazer do consumidor e 

conhecimento do vendedor, dentre outros. Assim, este esforço resultou em material 

de referência essencial para pesquisadores, tendo em vista que assinalou pontos 

relevantes para a utilização dessa técnica, permitindo melhor performance de 

aproveitamento dos dados coletados. 

No Brasil, Dela Coleta (2004) relata que a primeira aproximação com essa 

técnica ocorreu por intermédio de Stephaneck (1969), na ocasião em que este 

ministrava disciplinas relacionadas às psicologias industrial e aplicadas ao trabalho, 

e à Ergonomia. Orientado por este professor, Dela Coleta (1972, apud Dela Coleta, 
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2004) desenvolveu amplo estudo para a definição de critérios para seleção de 

ajudantes de eletricista utilizando-se da TIC — trabalho este que serviu como o 

precursor de uma série de pesquisas sobre a TIC, que viriam a ser desenvolvidas no 

País por outros autores, e catalogados, posteriormente, por Dela Coleta (2004). Esta 

catalogação, por sinal, indicou 49 trabalhos acadêmicos que utilizaram a TIC, em 

sua maioria, dedicados à área de Saúde, havendo poucos relacionados à área de 

Recursos Humanos e a processos de ensino e/ou de aprendizagem na Educação.  

 
Tabela 1 - Levantamento bibliográfico referente ao período de 1990 a 2004  
sobre tópicos de pesquisa investigados utilizando a TIC 

Tópicos de pesquisa
Estudos 

combinados

Estudos 

Interpretativos

Estudos de 

análise de 

conteúdo

Total

Avaliação do Serviço pelo Cliente

Qualidade em Serviços 2 — 13

Satisfaçao do Cliente 2 1 10

Encontros de Serviços — — 3

Satisfaçao nos Encontros de Serviços 1 — 7

Insatisfaçao do Cliente — — 2

Atribuições do Cliente — — 2

Total 5 1 37 43

Falhas e Recuperaçao dos Serviços

Falha de serviços ou produtos 1 — 6

Recuperaçao de Serviços 3 1 9

Falhas de Serviços 1 — 2

Comportamento de queixas dos Clientes 2 — 3

Total 7 1 20 28

Entregas de Serviços

Entrega do Serviço — — 6

Experiência com o Serviço 1 — 4

Participaçao do Cliente na entrega do Serviço — 1 4

Total 1 1 14 16

Empregados de Serviços

Comportamento de empregados 2 — 2

Interaçao entre empregado e cliente — — 2

Serviços Internos 1 — 6

Total 3 0 10 13

Ilustraçoes, demonstraçoes e citaçoes da CIT 

em pesquisa de serviços

Total 0 0 10 10

Outros assuntos pesquisados

Total 3 8 24 31

Tópicos de pesquisa
Estudos 

combinados

Estudos 

Interpretativos

Estudos de 

análise de 

conteúdo

Total

Total Geral 19 11 115 141

Marketing empresarial, ruptura de relacionamento, 

captaçao de clientes, influencia interpessoal no consumo, 

internacionalizaçao de serviços, auto-premiação, 

comunicaçao boca-a-boca, conflito de canais, receptivo de 

clientes, assessment of industry grading schemes, recompra 

do cliente, interaçao entre clientes, fairness in service 

delivery, mudança de comportamento do consumidor, 

encantamento do cliente, conhecimento do 

vendedor,fortalecimento do relacionamento, critical service 

features, customer costs of service quality

 

Fonte: Gremler (2004) 
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Vale notar que a aplicação dessa técnica em pesquisa na área de serviços no 

Brasil foi identificada em poucos trabalhos: Froemming (2001), Figueiredo, Ozório e 

Arkader (2002), Haguenauer (2000), Martins (2006) e Fischer, Shroeder e Tontini 

(2009). Esta pouca utilização da TIC nesse segmento é explicada por Dela Coleta 

(2004), ao indicar que não é raro que determinados conhecimentos, teorias, 

metodologias ou técnicas desenvolvidas ou geradas em outras culturas às vezes 

demorem a receber a devida atenção do meio brasileiro.  

Para a obtenção de resultados com essa técnica, faz-se necessária a 

observação e a prática dos procedimentos metodológicos claramente definidos por 

Flanagan (1954), precursor da sua utilização, como também por meio dos resultados 

obtidos pelos demais pesquisadores que aderiram à TIC. 

 

 

2.4.1. PROCEDIMENTOS RECOMENDÁVEIS PARA O USO DA TIC 

 

Os registros de incidentes críticos consistem na descrição de 

comportamentos poucos habituais (negativos ou positivos) que se revelam 

espontaneamente numa determinada situação de contato. Os comportamentos a 

serem identificados devem essencialmente contribuir para aumentar o conhecimento 

sobre os interlocutores desse contato, e para ultrapassar a impressão vaga e geral 

que se forma sobre esses atores (GREMLER, 2004). 

A essência da TIC é analisar mais histórias do que soluções quantitativas 

(WOODRUFF, ERNEST e JENKINS, 1983). Durante o procedimento, os 

respondentes são chamados a contar histórias e a lembrar de eventos — algo que a 

maioria das pessoas faz muito facilmente, além de gostar de fazê-lo.  

Flanagan (1945) ensina que um dos pilares do sucesso de uma pesquisa por 

meio da TIC está no desenvolvimento de procedimentos que vão consubstanciar os 

fatos numa moda, com um mínimo de inferências e de interpretações de natureza 

subjetiva. Ele apresenta cinco passos para um roteiro de pesquisa utilizando-se da 

TIC, e ainda fornece exemplos de formulários de aplicação prática: (1) Formular os 

objetivos da pesquisa; (2) Planejar e especificar; (3) Coletar os dados; (4) Analisar 

os dados; (5) Interpretar e reportar resultados. 
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Dela Coleta (1974, apud Martins, 2005) oferece orientação mais detalhada 

sobre a aplicação da TIC, recomendando os seguintes passos: (1) Determinação 

dos objetivos da atividade a ser desenvolvida; (2) Elaboração das perguntas a serem 

aplicadas às pessoas que fornecerão os incidentes críticos a partir dos relatos; (3) 

Delimitação da população e da amostra; (4) Coleta dos incidentes críticos; (5) 

Análise do conteúdo dos incidentes coletados, destacando-se os comportamentos 

evidenciados; (6) Agrupamento e categorização dos comportamentos críticos; (7) 

Levantamento das frequências dos comportamentos críticos positivos e negativos.  

Para a coleta dos dados com a finalidade de identificação dos incidentes 

críticos, Flanagan (1954) aponta quatro formas diferenciadas: entrevistas individuais, 

entrevistas em grupo, aplicação de questionários ou gravações. O autor afirma que 

essa fase torna-se fácil quando o planejamento de coleta é bem realizado. Os 

artigos seminais de Flanagan (1954), de Gremler (2004) e de Bitner, Booms e 

Tetreault (1990) trazem recomendações para um pré-teste do questionário, de forma 

a certificar-se da eficácia de seu resultado. 

Para Estrela (1978), os instrumentos para registrar os incidentes críticos 

podem ser utilizados tanto na observação indireta e ocasional quanto como base de 

elaboração de instrumentos de observação direta e sistemática. Seja por meio de 

entrevistas ou de observação, o registro dos eventos e dos comportamentos 

coletados vai levar ao entendimento sobre o sucesso ou o fracasso de uma tarefa 

específica (RONAN; LATHAM, 1974, apud BITNER; BOOMS; TETREAULT, 1990). 

Outra questão que faz diferença na qualidade dos dados é o nível de certeza 

e/ou lembrança do respondente a respeito dos fatos narrados. O modelo 

demonstrado por Flanagan (1954) sugere, caso a aplicação não seja remota, que: 1) 

se convide o entrevistado a pensar, ou a lembrar a última vez em que ele participou 

de determinada situação com o entrevistador, indicando o fenômeno a ser analisado 

e 2) se aguarde até que o entrevistado demonstre lembrar-se de algum fato 

relacionado). O desafio é resgatar, com sucesso, o incidente na memória do 

entrevistado e, a partir daí, registrar suas respostas de forma fidedigna. O autor 

reporta ainda que é fundamental a precisão das respostas para a validade da coleta. 

Quanto à quantidade de incidentes, Flanagan (1954) afirma que, se a 

atividade a ser pesquisada for relativamente simples, pode ser satisfatório coletar 

entre 50 a 100 incidentes. Vale notar que Gremler (2004) identificou um amplo 
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espectro no tamanho das amostras: segundo sua pesquisa, elas variaram de nove a 

3.852 incidentes coletados. 

 Uma vez coletados os incidentes, deve-se aplicar um sistema de classificação 

para categorizá-los, com o objetivo de tornar os dados úteis para responder às 

questões e aos objetivos da pesquisa. Trata-se de processo de indução analítica, 

constituído de repetidas e cuidadosas leituras e da separação dos incidentes em 

grupos e em categorias, de acordo com as similaridades reportadas nas 

experiências. Segundo Bitner, Booms e Tetreault (1990), após o pesquisador ter lido 

vários incidentes, as similaridades começam a se tornar aparentes.  

 Após essa fase, inicia-se o processo de articular ou identificar a exata 

natureza das similaridades que formam a base da rotulação de cada categoria de 

incidentes. Deve-se separar e combinar incidentes até que todos de uma categoria 

estejam apresentando a maior similaridade possível, diferindo-se daqueles de outra 

categoria. Por fim, devem ser identificados outros níveis de classificação que 

considerem comportamentos gerais percebidos nos relatos. 

 Flanagan (1954) recomenda a definição de um quadro de referência que 

esteja diretamente relacionado ao objetivo da pesquisa. Bardin (1977) ensina, com 

base na técnica da análise de conteúdo, que essa codificação é o início do processo 

de categorização, no qual se faz uma análise temática para descobrir ―núcleos de 

sentido‖ na comunicação, cuja presença ou frequência tenham significado para o 

que está sendo analisado. A partir daí, realiza-se a categorização e o julgamento 

das categorias surgidas a partir desses ―núcleos de sentido‖ identificados nos 

relatos. Bardin (1977) explica que a categorização pode ser feita pelos critérios 

semântico, sintático, léxico ou expressivo. 

 Sobre os cuidados a serem tomados nas diversas fases da análise da 

aplicação da TIC na pesquisa de serviços, Gremler (2004) refere-se aos trabalhos 

de Bitner, Booms e Tetreault (1990), de Bitner, Booms e Mohr (1990), de 

Edvardsson (1992), de Keaveney (1995), de Meuter et al. (2000) e de Stauss e 

Weinlich (1977) como modelos, ressaltando as seguintes questões: 

(1) A definição do problema deve ser cuidadosamente trabalhada, pois ela é 

decisiva para o fechamento correto da pesquisa. Um problema com definição fraca 

ou inconsistente impacta em todas as demais fases do trabalho;  

(2) O desenho do estudo deve ser profundamente planejado, considerando as 

unidades de análise, os instrumentos da pesquisa e a amostragem de respondentes;  
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(3) O mecanismo de coleta dos dados deve proporcionar, à pesquisa, 

detalhes suficientes sobre o fenômeno de interesse. Nesse caso, o pesquisador 

deve considerar o que constitui um incidente crítico apropriado e identificar critérios 

de relevância para excluir os incidentes inapropriados;  

(4) A análise dos dados deve ser caracterizada pela confiabilidade dos 

processos de categorização e do julgamento realizado pelos envolvidos, e ainda 

pressupõe rigor nos procedimentos de categorização;  

(5) Devem-se estabelecer mecanismos de validação para assegurar a 

confiabilidade também dos resultados;  

(6) A apresentação dos resultados é fator crítico de sucesso, e o pesquisador 

deve ser cuidadoso nas descrições do processo, da aplicação do método e dos 

mecanismos de validação; quanto aos revisores, esses devem ser exigentes quanto 

ao roteiro do trabalho. 

 Além das recomendações acima, que partiram da observação das relatadas 

141 pesquisas utilizando a TIC, Gremler (2004) também sugere um roteiro de 

pesquisa (ver Quadro 3) estruturado de forma que contemple os seguintes tópicos: 

definição do problema; desenho do estudo; coleta de dados; análise e interpretação 

de resultados e apresentação dos resultados. 
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Quadro 3 - Checklist para a realização de estudos analíticos utilizando a TIC 

Fase 1: Definiçao do Problema
Determinar qual é a questão da pesquisa

Determinar se a TIC é o método apropriado para entender o fenomeno a ser estudado

Fase 2: Desenho do estudo
Determinar que incidente crítico sera pesquisado

Determinar o critério para exclusão (o que não é incidente crítico)

Determinar a unidade de análise

Desenvolver ferramenta/instrumento para coleta de dados (instruçoes claras, questoes apropriadas e indutoras à resposta)

Determinar uma amostra apropriada (contexto apropriado, respondentes apropriados)

Fase 3: Coleta de Dados
Treinar pesquisadores (se for o caso)

Coletar os dados

Identificar os incidentes críticos aplicáveis à pesquisa

Identificar /desenvolver critérios para inclusão ou exclusão de incidentes

Fase 4: Análise e Interpretação de Dados
Análise dos conteudos relacionados aos incidentes críticos

Leitura e releitura dos incidentes

Identificar os temas recorrentes

Desenvolver critérios de classificação

Criar descrições das categorias (incidentes, comportamentos ou outras unidades de análise)

Distribuir os incidentes utilizando os critérios de classificação

Estipular códigos de confiabilidade

Testar critérios de classificação (validação)

Fase 5: Apresentação dos Resultados
Foco do Estudo/problematizaçao da pesquisa

Procedimentos de Coleta dos Dados

Caracterizaçao/descrição dos respondentes

Caracterizaçao/descrição dos dados

Qualidade dos dados 

Procedimentos de Análise dos Dados/Classificaçao dos incidentes

Validade dos dados 

Validade dos critérios de classificação

Discussão dos resultados (confirmação e  confiabilidade)

Resultados (descriçao e discussao das catergorias, literatura e teoria existentes e sugestões para futuras pesquisas)  

Fonte: Gremler (2004) 

 

 Vale ressaltar que, enquanto método para realização de pesquisa de cunho 

qualitativo, essa técnica pode apresentar pontos fortes e fracos a serem observados. 

 

 

2.4.2. VANTAGENS E LIMITAÇÕES DA TIC 

 

 Pesquisadores da área de serviços, segundo Gremler (2004), concluíram que 

a TIC é uma poderosa ferramenta para identificar fenômenos comportamentais nos 

atos de serviços, considerando que o procedimento de análise sugerido em sua 

metodologia pode resultar em informação útil, definida mais rigorosamente do que 

outros métodos qualitativos. Ela permite, ao pesquisador, enfocar um fenômeno 

muito específico, pois força a pesquisa a ser conduzida a partir de um propósito bem 
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definido, e ajuda a identificar detalhes importantes, oferecendo exemplos vívidos 

para suportar suas descobertas. 

 Um importante exemplo da utilidade da TIC em Marketing de Serviços foi 

aquele apresentado por Bitner, Booms e Tetreault (1990) na catalogação de 700 

encontros de serviços críticos em segmentos distintos de serviços, propiciando a 

identificação dos tipos de comportamento dos empregados, que foram classificados 

em três grupos: recuperabilidade (atitude do funcionário numa situação de falha no 

serviço), adaptabilidade (atendimento às necessidades e solicitações do cliente) e 

espontaneidade (atitudes proativas do funcionário). 

 Gremler (2004), remetendo a outros autores, aponta que há cinco benefícios 

para a utilização da TIC na pesquisa sobre prestação de serviços:  

(1) Os dados partem da perspectiva do respondente e são coletados nas suas 

próprias palavras (EDVARDSSON; ROSS, 2001). Isto permite que este determine 

quais incidentes lhes são os mais relevantes no que tange ao tema em pesquisa, 

tendo em vista que, nesse tipo de pesquisa, não há preconceito ou determinação 

sobre o que é importante para o respondente (RUYTER; PERKINS; WETZELS, 

1995). A partir dessa possibilidade, o método reflete, para Stauss (1993), a linha de 

pensamento do cliente. Isto porque, durante uma entrevista utilizando a TIC, o 

respondente é solicitado a lembrar-se de momentos, podendo utilizar seus próprios 

termos e linguagem;  

 (2) Esse tipo de pesquisa é indutivo por natureza (EDVARDSSON; ROSS, 

2001) e é especialmente útil para melhorar o conhecimento sobre algum fenômeno 

pouco conhecido. Essa técnica não necessita de hipóteses, e os padrões  formados 

emergem das respostas (OLSEN; BERTIL, 1992);  

(3) Esse método provê um ponto de partida empírico para gerar novas 

evidências de pesquisas sobre fenômenos de interesse a partir de padrões de 

respostas (KOLBE; BURNETT, 1991); 

(4) As respostas proporcionam ricos detalhes advindos diretamente da 

experiência do respondente, pois as narrativas podem avivar ou provocar insights 

sobre o fenômeno, e são capazes de definir um testemunhal forte, relevante, 

inequívoco e concreto para os sistemas de inteligência de mercado; 

 (5) Por fim, a TIC parece bem talhada para ser aplicada na apuração das 

percepções  de clientes de diferentes culturas. Dessa forma, esta técnica foi 

qualificada por Ruyter, Perkins e Wetzels (1995) como método culturalmente neutro, 



59 

 

na medida em que  convida os respondentes a apresentar suas percepções a 

partir de uma questão aberta. Em outras palavras, neste tipo de pesquisa não há 

predefinição de o que é importante ou prioritário. 

No próximo capítulo, apresentam-se os aspectos metodológicos dessa 

dissertação. 
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CAPÍTULO III - ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 TIPO DA PESQUISA 

A pesquisa compôs-se de coleta, análise e interpretação de discurso narrativo 

sobre momentos desfavoráveis em uma interação durante o atendimento em 

secretaria educacional. Ou seja, foi utilizada abordagem qualitativa, sendo que, 

subsidiariamente, compuseram-se cálculos básicos a partir da contagem de 

informações colhidas durante a pesquisa. 

Esta abordagem se deu por meio da TIC, entendida como adequada para o 

atingimento do objetivo central deste trabalho, por meio de dois procedimentos: 1) a 

captação de incidentes críticos durante os encontros de serviços em secretaria; e 2) 

a análise do discurso narrativo dos entrevistados.  

De acordo com Gaskell (2004, p. 91), referindo-se a esta metodologia, 

  

A entrevista qualitativa parte do princípio que existem perspectivas ou 
pontos de vistas além daqueles da pessoa que conduz a entrevista. Busca 
mapear e explorar o mundo da vida dos respondentes com o objetivo de 
compreender melhor crenças, atitudes, valores e motivações em relação ao 
comportamento humano dentro de contextos sociais específicos.  

 

Quanto aos referidos cálculos básicos que complementaram a análise 

qualitativa dos resultados, eles remeteram a médias aritméticas e a percentuais, 

aplicados aos resultados das respostas e à escala Likert que foi agregada aos 

questionários (ver item 3 a seguir). Assim, em que pese a existência de recursos 

sofisticados apresentados pela metodologia quantitativa, na presente pesquisa esta 

foi utilizada sem a intenção de um grande aprofundamento em termos de extração 

de resultados, a despeito de saber-se que recursos simples podem ocultar eventuais 

vieses que um tratamento estatístico mais aprofundado poderia revelar. Contudo, o 

objetivo aqui foi tão somente de se aplicarem cruzamentos e proporções 

matemáticas a alguns dos dados obtidos ao longo dos encontros com os 

entrevistados, de forma a enriquecer o estudo das informações obtidas na pesquisa. 
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3.2 FINS DA PESQUISA  

Considerando que esse estudo expôs as características de determinada 

população ou fenômeno, estabeleceu correlações entre variáveis e definiu sua 

natureza, caracterizou-se, segundo Vergara (2009), como uma pesquisa descritiva. 

Essa autora coloca também que este tipo de pesquisa não tem o compromisso de 

explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação.  

Também se caracterizou como: a) exploratória, porque se situou em área na 

qual há pouco conhecimento acumulado — aquela referente à TIC; b) explicativa, 

porque ―[...] tem como principal objetivo tornar algo inteligível justificar-lhe os 

motivos‖ (VERGARA, 2009, p. 42); c) aplicada, porque visou a resolver um problema 

concreto, o qual, no caso, remetia à percepção dos alunos de uma IES sobre a 

qualidade de seus serviços; e d) descritiva, porque expôs as características de 

determinada população (os alunos que utilizaram os serviços das secretarias 

educacionais durante certo período).  

3.3 MEIOS DA PESQUISA 

Tratou-se de pesquisa de campo, porque, de acordo com Vergara (2009), 

consistiu na investigação empírica realizada no local onde ocorre determinado 

fenômeno, podendo incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e 

observação do participante ou não. O objeto foram as interações ocorridas entre 

alunos e atendentes em secretarias das IES, apoiado em teorias e em estudos 

existentes sobre encontros de serviços, utilizando-se dos recursos contidos em 

pesquisas de campo, ex post facto, documental e telematizada. 

O instrumento utilizado foi o questionário, aplicado remotamente via e-mail, 

composto por pergunta aberta para a descrição dos eventos críticos, de perguntas 

de múltipla escolha quanto às características sócio-econômico-demográficas e 

quanto ao período cursado dos respondentes, e de escala Likert para avaliação da 

gravidade da ocorrência. 
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3.4 UNIVERSO E AMOSTRA 

O universo desta pesquisa compôs-se de todos os alunos de graduação das 

IES do grupo GED em todo o País, perfazendo cerca de 210 mil alunos. Já a 

amostra inicialmente compôs-se de 8% desta base; porém, em função da existência 

de dados inválidos ou desatualizados, ela foi reduzida para 7,1% – ou seja, 14.943 

alunos - listados a partir de seleção aleatória no sistema de informações acadêmicas 

do grupo. Este caráter nacional da pesquisa conferiu diversidade cultural e social ao 

público pesquisado, o que se entende que colaborou positivamente para a obtenção 

de maior representatividade na resposta à pergunta central.   

3.5 COLETA DE DADOS 

 Utilizou-se a TIC, tendo-se apoiado nas experiências de Dela Coleta (1974) e 

de Froemming (2001) para a aplicação de um questionário para a descrição de 

eventos críticos. Segundo os autores, esse é o meio que oferece maiores 

produtividade e assertividade nos processos de categorização e de análise. 

A aplicação do questionário deu-se por e-mail— tanto em nível de pré-testes 

quanto de aplicação definitiva — e justificou-se por ser, este canal, facilitador do 

fluxo de comunicação entre as partes, tendo em vista terem-se buscado 

respondentes em localidades geograficamente dispersas e distantes da origem da 

pesquisa.  

A construção deste questionário para a fase de pré-teste inspirou-se nos 

modelos utilizados por Flanagan (1954) e por Bitner et al (1994), tendo sido 

composto de um apelo para a lembrança sobre um momento de atendimento na 

secretaria da IES do aluno que tivesse deixado esse último insatisfeito, seguido de 

uma solicitação de narrativa sobre aquele momento, caso a resposta tivesse sido 

positiva (ver Quadro 4). 
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Quadro 4 - Construção da abordagem inicial ao aluno pesquisado 

Introdução ao assunto > 

 

 

 

 

Formulação da pergunta 

> 

 

Remissão ao ambiente 

virtual para coleta da 

resposta > 

Olá (nome do aluno), 

Estou pesquisando sobre o atendimento em secretarias 

de instituições de ensino, e este questionário eletrônico é o 

instrumento de aplicação de minha pesquisa. Portanto, gostaria 

de pedir-lhe para lembrar-se da última vez que você foi atendido 

na secretaria do(a)  (nome da IES). 

Nesta ocasião você percebeu alguma atitude ou 

procedimento do funcionário que o(a) atendeu que tenha deixado 

você insatisfeito(a) durante esse atendimento? 

 

Sim. Se sua resposta é Sim, você será convidado a contar o 

episódio de que se lembrou em um ambiente de pesquisa virtual. 

 

Não. Se sua resposta é Não, ela será contabilizada em uma 

planilha de contagem da pesquisa.  

Fonte: Pesquisa 

 

A abordagem observada no Quadro 4, enviada por e-mail, remetia o aluno a 

um questionário estruturado hospedado em ambiente virtual, denominado 

www.pesquisademestrado.org. O envio desses e-mails foi realizado inicialmente em 

dois pré-testes e, posteriormente, de forma definitiva. 

Em paralelo, inspirando-se em Bateson e Hoffman (2008), aproveitou-se o 

ensejo da pesquisa para se ampliar o escopo dos relatos sobre os incidentes 

considerados críticos. Isto foi feito de duas formas:  

1) Agregando-se pergunta específica sobre a percepção do respondente a 

respeito da gravidade do incidente relatado, respondida via escala Likert de sete 

pontos, da seguinte forma: 

 

Agora marque na escala abaixo como você entende a gravidade desta 

ocorrência  

 

          Pouco Grave                Gravíssima 

                1         2         3         4         5         6         7 

             __       __        __       __       __       __       __ 

 

http://cache.easymailing.com.br/links.php?AGE_ID=235695&PES_ID=3403&n=14567&URL_ID=16&url=http://www.pesquisademestrado.org/ini_pesquisa.php?rn%3DS%26amp;id%3Dpesq43442076
http://cache.easymailing.com.br/links.php?AGE_ID=235695&PES_ID=3403&n=14567&URL_ID=17&url=http://www.pesquisademestrado.org/ini_pesquisa.php?rn%3DN%26amp;id%3Dpesq43442076
http://www.pesquisademestrado.org/
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2) Agregando-se uma pergunta fechada para o entrevistado escolher em qual 

alternativa se adequava sua renda familiar mensal:  

Qual é sua renda mensal familiar? 

□ Até R$ 930,00  

□ De R$ 930,00 a R$ 2.300,00  

□ De R$ 2.300,00 a R$ 4.600,00  

□ De R$ 4.600,00 a 9.200,00  

□ Acima de R$ 9.600,00  

 

Ao mesmo tempo foi disponibilizado um ambiente virtual para o recebimento e 

para a tabulação das respostas do questionário, tendo-se seguido metodologia 

específica, conforme indicado no Apêndice II. 

O primeiro pré-teste foi realizado no primeiro decêndio do mês de outubro de 

2009, tendo-se destacado 1.770 endereços de e-mail da base total disponível de 

14.943 endereços e procedido ao envio. Destes 6,6% responderam positivamente à 

ocorrência de evento crítico desfavorável, e 1,8% o narraram (ver Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Resultados Numéricos do Primeiro Pré-Teste 

E-mails enviados 

1.

770 100% 

Resposta positiva à pergunta 

11

6 6,6% 

Narrou o episódio 31 1,8% 

Fonte: Pesquisa 

 

A análise das respostas desse pré-teste revelou que a forma de colocação da 

pergunta para obtenção da narrativa do episódio apresentava fragilidades e baixa 

objetividade: grande parte dos respondentes, ao invés de concentrar-se em narrar 

em detalhes o episódio que os tinha deixado insatisfeitos, optava por divagar, 

fazendo julgamentos sobre a atitude do atendente, com afirmações do tipo ―Acho 

que eles são mal orientados".  

Neste momento, a pesquisadora houve por bem consultar dois autores norte-

americanos consagrados no uso desta técnica, Dwayne Gremler e Mary Jo Bitner, 

sobre a melhor forma de evitar este tipo de ocorrência. Para se obterem informações 

mais específicas de cada respondente, de forma a possibilitar a classificação do 
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incidente, eles sugeriram o uso de mais do que uma pergunta, de modo que estas 

conduzissem o respondente ao conteúdo necessário para análise — ou seja, a 

narrativa de incidentes críticos. 

A partir desta orientação, além de repetir o texto de introdução ao assunto, a 

pesquisadora fragmentou o questionário em três perguntas, constituindo-se no 

segundo pré-teste: 

 

(1)  Qual foi o motivo que levou você a procurar o atendimento na secretaria? 

(2) Neste encontro, exatamente o que foi dito e/ou feito por você e pela 

pessoa que o atendeu? 

(3) O que exatamente fez você se sentir insatisfeito com este encontro?  

 

A partir dessa alteração na formulação da pergunta, o segundo pré-teste 

realizou-se no terceiro decêndio do mesmo mês, tendo sido enviados 1.741 e-mails 

destacados da base disponível de 14.943 endereços. Destes, 2,1% responderam de 

forma positiva à ocorrência de evento crítico desfavorável, a quase totalidade dos 

quais (ou cerca de 1,8% do total de e-mails enviados) o narraram (ver Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Resultados Numéricos do Segundo Pré-Teste 

E-mails enviados 1.741 100 % 

Resposta positiva à pergunta 37 2,1% 

Narrou o episódio 32 1,8% 

Fonte: Pesquisa 

 

O resultado desse segundo envio revelou a efetividade do questionário 

dividido em três perguntas e, desta forma, procedeu-se à sua aplicação na coleta de 

narrativas que se esperava definitiva para o seguimento das próximas etapas do 

trabalho. Esta foi realizada no bimestre novembro/dezembro de 2009, com o envio 

de 11.207 e-mails. Destes, 155 (ou 1,4% do total enviado) retornaram confirmando a 

ocorrência de eventos insatisfatórios, sendo que 94 deles (0,8% do total enviado) 

narraram o referido episódio (ver Tabela 4). 
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Tabela 4– Resultados numéricos da primeira aplicação do Teste Definitivo 

E-mails enviados 11.207 100% 

Primeira pergunta N 648 5,8% 

Primeira pergunta S 155 1,4% 

Narrou o episódio 94 0,8% 

Fonte: Pesquisa 

 

Esse baixo índice de responsividade demandou novo envio de e-mails, desta 

feita para a base total disponível de 14.943 endereços. Ou seja, este reenvio incluiu 

as pessoas que já haviam sido contactadas na fase de pré-teste, mas que, na 

primeira abordagem do questionário definitivo, não se haviam manifestado13. Em 

outras palavras, tratou-se, em alguns casos, de uma reabordagem. Isso obrigou a 

algumas adaptações no texto de introdução ao assunto, especialmente na saudação 

pessoal e na explicação da pesquisa, com o intuito de aguçar o interesse dos 

destinatários em responderem à pesquisa (ver Apêndice I).  

Ao final desta aplicação, pouco menos de 10% responderam, e 2,2% 

declararam ter havido incidente. Contudo, destes, apenas 183 respondentes 

relataram o ocorrido (ver Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Consolidação dos resultados finais do teste definitivo 

Total de e-mails enviados 
 

14.943 

 

100% 

Total de respostas ao e-mail 1.428 9,6% 

Declaram não ter havido incidente 1.101 7,4% 

Declaram ter havido incidente 327 2,2% 

Narraram o incidente 183 1,2% 

Fonte: Pesquisa 

 

                                                             

13
 Destaca-se aqui um possível viés, relacionado ao comportamento dos destinatários de mensagem, que 

podem não ter respondido em função de não haver alguma garantia de anonimato explícita na política de 

envio de e-mails (ver Apêndice I). 



67 

 

Após a coleta dos depoimentos passou-se à fase de análise do conteúdo as 

narrativas. 

 

3.6 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 A aplicação da análise de conteúdo aos discursos dos respondentes é 

baseada na dedução e na inferência, e se dá sobre narrativas individuais e 

diversificadas. Bardin (1977) destaca que a análise de conteúdo é um recurso que 

busca a ultrapassagem da incerteza e o enriquecimento da leitura, e que apresenta 

dois modelos de comunicação: 1) instrumental, que diz respeito à forma definida 

pelos ítens léxicos da representação escrita e 2) representacional, no qual o 

fundamental não está naquilo que a mensagem diz à primeira vista, mas o que ela 

veicula, dados seu contexto e suas circunstâncias.  

A autora ainda explica que a análise de conteúdo apresenta fases produtivas 

assim divididas: pré-análise; exploração do material; tratamento dos resultados; 

inferência e interpretação. 

Froemming (2001) destaca que, na pré-análise, devem ser determinadas 

operações de decomposição do texto em unidades comparáveis de categorização. A 

categorização, atividade de exploração do material, é a operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento, segundo os gêneros, com os critérios previamente definidos.  

Segundo Bardin (1977), a categorização consiste de repetidas leituras e da 

classificação dos incidentes em grupos e em categorias, de acordo com as 

experiências relatadas. A autora ressalta que essa fase do trabalho é mais subjetiva 

do que objetiva, porém lança-se mão de critérios de análise que podem ser 

utilizados:  

(1) Semântico (categoria temática); 

(2) Sintático (verbos, adjetivos); 

(3) Expressivo (categorias que classificam as perturbações da linguagem); 

(4) Léxico (sentido das palavras).  

Para análise dos depoimentos coletados na presente pesquisa, foram 

adotados os seguintes critérios de análise: 1) semântico, para situar a temática; 2) 
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sintático, para reconhecer incidentes por meio de verbos e adjetivos e 3) léxico, 

utilizando-se do sentido das palavras para remeter às categorias de incidentes. 

Sobre a confiabilidade da pesquisa, Bardin (1977) recomenda que essa 

categorização seja submetida a outras pessoas — tecnicamente denominadas de 

juízes — para revisão. Já Gremler (2004) destaca a importância desta característica 

no desenvolvimento do trabalho e recomenda a escolha cuidadosa dos juízes, de 

forma que esses sejam qualificados o suficiente para realizarem essa atividade. Em 

seguida, dá-se o processo de tratamento dos resultados, por meio de articulação 

das similaridades que formam a base da rotulação, que é a denominação de cada 

categoria (BITNER; BOOMS; TETREAULT, 1990). Dessa forma, convidou-se um 

mestre em Marketing pela Universidade de Illinois (EUA), e uma doutora em Letras 

pela PUC do Rio. 

Bardin (1977) explica que esse conteúdo, avaliado pelos juízes, deve buscar 

a consolidação dos resultados individuais. Assim, se houver três juízes, por 

exemplo, dois deles categorizam conforme seu entendimento e, posteriormente, 

alinham seus resultados para que um terceiro juiz faça nova consideração baseada 

em seu entendimento e buscando um consenso final. Para Froemming (2001), 

durante essa fase, deve-se buscar a resposta para a seguinte pergunta: ―O que, de 

fato, se quis comunicar?‖. As respostas emergem organicamente, considerando que 

os depoimentos são livres, portanto, não há como preestipular categorias. Porém, a 

título de pesquisa de referência, consultaram-se autores que já identificaram 

atributos percebidos para o atendimento em serviços (ver Quadro 5).  

 

Quadro 5 - Pesquisas realizadas para identificar atributos e respectivos determinantes de percepção da 

qualidade em serviços 

Autor/Pesquisador Atributos identificados /Determinantes 

Froemming (2001) 

(Pesquisa realizada em IES) 

Tratamento / Atendimento / Confiança / Equidade / Emoções / 

Recepção / Relacionamento / Orientação / Esclarecimento / 

Informação / Atenção / Interesse / Disposição / Flexibilidade / 

Burocracia / Autoatendimento / Agilidade / Competência dos 

Funcionários / Obtenção de Resultados / Eficiência / 

Organização / Didática / Desempenho dos Professores / 

Preço / Infraestrutura / Situações Comparadas / Aquisição de 

Conhecimento / Pertencimento / Valorização / Modernidade / 

Reputação Acadêmica 
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Mersha e Adlakha (1992)     

(Pesquisa realizada em IES) 

 

Vontade de corrigir erros / Conhecimento do serviço / 

Acabamento / Exatidão / Consistência / Confiança / Custos 

Razoáveis / Entusiasmo / Vontade de Ajudar / Tempo / 

Prontidão do Serviço / Ambiente Agradável / Observação de 

horários / Cortesia / Amistosidade / Acompanhamento após e 

início do trabalho / Relutância em corrigir erros / Indiferença 

dos empregados ou atitudes de descaso / Falta de 

Conhecimento do Serviço / Serviço Descuidado / 

Inconsistência do Serviço / Tratamento impessoal ou frio / 

Não ser prestativo a tempo / Lentidão / Altos custos / Não 

observação dos horários / Ambiente Desagradável / Falta de 

acompanhamento pós-venda / Eficácia / Exatidão / Preço 

razoável / Vontade de corrigir erros / Serviços rápidos e a 

tempo  

Hill (1995, apud Aldridge e 

Rowley, 1998)  

(Pesquisa realizada em IES) 

 

 

Serviços de Biblioteca / Facilidades de Computação / Serviços 

de Alimentação / Serviços de Acomodação / Conteúdo dos 

Cursos / Contato Pessoal com o Staff Acadêmico / Métodos 

de Ensino / Qualidade do Ensino / Envolvimento dos 

Estudantes / Experiência de Trabalho / Serviços Financeiros / 

Avaliação / Livraria Universitária / Serviços à Carreira / 

Serviços de Saúde / União entre os Estudantes / Educação 

Física / Agência de Viagens 

Kotler, Fox (1994)  

(Pesquisa realizada em IES) 

 

Reputação Acadêmica / Custo / Localização do Campus / 

Distância de Casa / Extensão do Campus / Convívio Social / 

Aparência física do Campus / Moradia e Condições de Vida / 

Colocação no Mercado de Trabalho 

Parasuraman et al (1985) 

(Pesquisa realizada em vários 

serviços) 

 

Parasuraman et al (1988)  

(idem) 

Confiabilidade / Rapidez de Resposta (Responsividade) / 

Competência / Acesso / Cortesia / Comunicação / 

Credibilidade / Segurança / Compreender e conhecer o cliente 

/ Tangíveis 

Tangíveis / Confiança / Responsividade / Garantia / Empatia  

Harvey (1995, apud Aldridge e 

Rowey, 1998) 

(Pesquisa realizada em IES) 

 

Serviços de Biblioteca / Serviços de Computador / Refeitórios 

/ Acomodações / Organização dos Cursos e Taxas de 

Contribuição / O Staff de Professores e Estilo de Ensino / 

Métodos de Ensino / Volume de Trabalho / Vida Social / 

Autodesenvolvimento / Circunstâncias Financeiras / Ambiente 

Universitário 

Johnston (1995) 

(Pesquisa realizada em serviços 

Acesso / Aparência / Estética / Eficácia / Limpeza / Asseio / 

Conforto / Comunicação / Competência / Cortesia / 
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bancários) Amistosidade / Confiança / Responsividade / Segurança / 

Flexibilidade 

Johnston e Silvestro (1990) 

(Pesquisa sobre determinantes da 

qualidade de serviços) 

Atenção / Amizade / Cuidado / Compromisso / Funcionalidade 

/ Integridade 

Grönroos (1995) 

(Integração de estudos sobre 

Modelo da Qualidade Percebida de 

Serviço) 

Profissionalismo e Habilidade / Atitudes e Comportamento / 

Acessibilidade e Flexibilidade / Confiança e Fidedignidade / 

Restabelecimento / Reputação e Credibilidade 

Fonte: adaptado de Froemming (2001) 

 

 Para Bardin (1977), a qualidade para a formação de um grupo de categorias 

consistentes deve considerar os seguintes critérios: 

 

(1) Exclusão mútua — cada elemento não pode existir em mais de uma 

divisão; 

(2) Homogeneidade — a organização da classificação parte de um único 

princípio; 

(3) Pertinência — a categoria deve se adaptar ao material de análise 

escolhido e deve corresponder às características da mensagem; 

(4) Objetividade e Fidelidade — deve haver uma definição clara das variáveis 

de que trata e deve precisar os índices que determinam a entrada do elemento em 

cada categoria; 

(5) Produtividade — para ser produtivo, o conjunto de categorias deve 

fornecer resultados férteis em índices de inferência, em hipóteses novas e em dados 

exatos. 

Assim, a partir do estudo de Froemming (2001), pode-se resumir o passo a 

passo da análise de dados da seguinte forma: 

(1) Leitura flutuante; 

(2) Organização dos depoimentos (numeração, ordenação); 

(3) Definição de núcleos de sentido (análise temática); 

(4) Categorização; 

(5) Redução e agrupamento das categorias para enumeração dos atributos. 

Para garantir a confiabilidade da interpretação, Keaveney (1995, apud 

FROEMMING, 2001) recomenda validar o conteúdo de forma a considerá-lo 
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satisfatório, o que ocorre quando: 1) nenhuma categoria nova surge após a adição 

de duas amostras confirmatórias; 2) não existe ambiguidade intersubjetiva, 

evidenciada pelo alto grau de confiança no julgamento interjuízes; 3) são 

coletivamente exaustivas, ou seja, menos de 5% dos comportamentos são 

classificados como ―outros‖ e 4) são mutuamente exclusivas. 

3.7 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Gremler (2004) lista, em seu estudo, uma série de limitações referentes à 

utilização da TIC descritas por outros autores, a saber: 

1) Por ser um método de pesquisa retrospectivo, os resultados podem 

carregar uma certa parcialidade (MICHEL, 2001) por consequência de lapsos de 

memórias dos respondentes (SINGH; WILKES, 1996), ou pelo fato de o tempo 

permitir, ao respondente, uma nova interpretação do evento;  

2) A natureza do processo de coleta de dados requer dos respondentes uma 

descrição detalhada sobre o significado de incidente e, por esse motivo, estes 

podem não ter tempo ou condições de fazê-lo conforme deveriam (EDVARDSSON; 

ROSS, 2001); 

3) Esse tipo de pesquisa pode resultar num baixo grau de responsividade, 

considerando que a técnica requer tempo e esforço de memória do respondente 

(JOHNSTON, 1995); 

4) Froemming (2001) esclarece que o método tem, como essência, a análise 

de histórias, e, por esse motivo, não provê soluções quantitativas. Woodruff et al. 

(1983) explicam que, nesse procedimento, os respondentes são chamados a contar 

histórias e a lembrar de eventos, porém, a responsabilidade de abstrair e de inferir é 

do pesquisador e não dos respondentes. Desta forma, as críticas ao método 

referem-se à confiabilidade e à validade das categorias, motivo pelo qual Flanagan 

(1954) afirma que esta tarefa requer visão, experiência e julgamento, sugerindo 

submeter as categorias propostas a outros revisores. 

Dito isso, passa-se à análise dos resultados da pesquisa. 
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IV – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Análise e interpretação de dados 

 Inicialmente, vale apresentar o perfil dos respondentes quanto à renda 

mensal familiar, à faixa etária, ao período e ao turno em que estudam e quanto à sua 

distribuição geográfica (ver Tabela 6).  

 Observa-se que a amostra consistiu prioritariamente de indivíduos de 22 a 32 

anos, com renda familiar mensal entre R$ 930,00 e R$ 4.600,00, frequentadores do 

turno da noite, com praticamente metade deles cursando do 1º ao 3º períodos, e, em 

sua maioria, de IES localizadas na região Sudeste.  

 
Tabela 6 – Classificação da amostra 
Faixa Etária %  Região %  Período Letivo %   

18 a 21 anos 12  Sudeste 73  1 18   

22 a 25 anos 31  Nordeste 3  2 17   

26 a 32 anos 29  Sul 3  3 14   

33 a 40 anos 11  Norte 2  4 13   

40 a 50 anos 7  Centro-Oeste 2  5 11   

acima de 50 anos 2     6 9   

   Renda familiar mensal %  7 7   

Turno %  Até R$ 930,00 7  8 6   

Manhã 31  De R$ 930,00 a R$ 2.300,00 41  9 2   

Noite 69  De R$ 2.300,00 a R$ 4.600,00 27  10 2   

   De R$ 4.600,00 a 9.200,00 20 

N
o
 Cursos 110  Acima de R$ 9.600,00 5 

N
o
 de IES 30 

Fonte: Pesquisa 

 

 Antes de propriamente explorar os resultados obtidos com a utilização da TIC 

nesta pesquisa para se responder à pergunta central da dissertação, é importante 

contextualizar e situar a análise, verificando-se os motivos pelos quais os alunos 

declararam ter necessitado de atendimento a partir da pergunta do questionário: 

―Qual foi o fato que levou você a procurar o atendimento na secretaria?‖ (ver Tabela 

7). 
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Tabela 7 – Motivos que levaram o aluno ao atendimento presencial 

Motivos 

Distribuição percentual em relação ao total 

de 170 motivos relatados 

Financeiro (boletos, descontos, bolsas) 27% 

Documentação (entrega ou solicitação) 21% 

Acadêmicos (notas, provas, grade de disciplinas) 20% 

Matrícula (processo de escolha das disciplinas) 16% 

Informação (temas diversos) 15% 

Cancelamentos 1% 
Fonte: Pesquisa 

 

Esse resultado evidencia que as questões financeiras lideram os motivos que 

levam o aluno à busca por atendimento. Muito próximos um do outro, a seguir 

situam-se dois motivos relacionados ao dia a dia do aluno: a entrega ou a solicitação 

de documentos14 e os chamados motivos acadêmicos15. 

A partir desses motivos, os alunos descreveram a sua experiência na 

interação com os atendentes das secretarias das IES, possibilitando a análise e a 

identificação dos incidentes tidos como críticos. 

Cabe ressaltar que as narrativas coletadas a respeito das percepções 

desfavoráveis dos alunos em secretaria foram encaminhadas à etapa de análise e 

de categorização, conforme orienta Bardin (1977).  A categorização e a 

interpretação dos resultados seguiram as recomendações de Gremler (2004), de 

Flanagan (1954), de Dela Coleta (1974), de Bitner, Booms e Treteault (1990), de 

Barlow e Maul (2001) e de Bardin (1977), descritas no referencial teórico sobre a 

TIC.  

Tendo-se coletado, conforme apontado na Tabela 5, 183 narrativas, os juízes 

consideraram para análise dos resultados, não mais do que 170 respostas. Isto 

porque estas se enquadravam no objeto do estudo: dentre os relatos de incidentes 

voluntariamente enviados pelos alunos, alguns foram eliminados por não haver 

aderência com este objeto, e outros por não haverem efetivamente citado incidente 

relacionado à interação com o atendente, e sim com o ambiente físico ou com outro 

aspecto não incluído nessa pesquisa. 

No caso da categorização dos incidentes, utilizou-se a seguinte metodologia:  

                                                             

14 No ambiente de secretaria de IES, o termo ―documentos‖ costuma referir-se a comprovantes, a atestados, e a 
declarações para emprego e para estágio.  
15 No ambiente de secretaria de IES, os motivos ―acadêmicos‖ costumam referir-se a notas, faltas, provas, grade de 
disciplinas, equivalências. 
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1) Buscou-se em Froemming (2001) um parâmetro inicial de categorização 

relativa a encontros de serviços em IES (ver 1ª e 2ª colunas do Quadro 6). Aqui é 

necessário ressaltar que esta autora registrou eventos ocorridos em encontros 

presenciais em secretarias educacionais tanto satisfatórios quanto insatisfatórios. 

Com isto, ao tabular os atributos, por uma questão de unicidade na sua 

apresentação dos resultados, ela optou por apresentá-los em nomenclatura que 

remete apenas à favorabilidade — por exemplo, ―agilidade‖, ―atenção‖; 

2) Adaptou-se sua lista original de 28 atributos aos propósitos desta 

dissertação, em três passos: 

a) Selecionarem-se, deste total, apenas aqueles atributos aplicáveis a 

encontros presenciais em secretarias (ver 3ª coluna do Quadro 6), resultando 

em 15 atributos. 

b) A partir dos critérios de exclusão mútua, de homogeneidade, de 

pertinência, de objetividade, de fidelidade e de produtividade indicados por 

Bardin (1977), traçaram-se correlações entre sete destes 15 atributos, 

entendendo-se que havia entre eles analogia que lhes possibilitava o 

agrupamento em três pares: atenção / tratamento, competência / eficiência e 

disposição / interesse; 

c) Estas duas ações implicaram a redução dos 28 atributos 

originalmente apontados por Froemming (2001) para 11 atributos: 

1) Agilidade; 

2) Atenção / Tratamento; 

3) Competência / Eficiência;  

4) Disposição / Interesse; 

5) Emoções; 

6) Equidade; 

7) Flexibilidade; 

8) Informação; 

9) Obtenção de resultados; 

10) Organização; 

11) Situações comparadas.  

3) Adaptaram-se estes 11 atributos selecionados aos propósitos da presente 

pesquisa, que avaliou apenas incidentes desfavoráveis. Isto foi feito tomando-se os 

atributos originalmente definidos por Froemming (2001) e passando-se a considerar 
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seus antônimos (ver 4ª coluna do Quadro 6), cujas descrições devem ser 

obviamente entendidas como uma inversão daquelas propostas na segunda coluna 

do referido quadro: 

1) Falta de agilidade; 

2) Desatenção / Tratamento; 

3) Incompetência / Ineficiência/ Desorientação 

4) Indisposição / Desinteresse; 

5) Emoções; 

6) Iniquidade; 

7) Inflexibilidade; 

8) Desinformação; 

9) Não obtenção de resultados; 

10) Desorganização; 

11) Situações comparadas. 

 

Quadro 6 – Contextualização das determinantes de qualidade de serviço na pesquisa de incidentes 
críticos em encontros de serviços nas secretarias de IES 

Atributo originalmente proposto 
Froemming (2001) 

Descrição do atributo 
(FROEMMING, 2001) 

Status dos 
atributos 
originais 

propostos por 
Froemming(2001) 

Atributo considerado 
para fins desta 

dissertação, 
caracterizando evento 

insatisfatório 

1. Agilidade 

Engloba avaliações que se 
relacionam à agilidade, 
demora, tempo de espera, 
não precisar enfrentar filas, 
fluxo rápido 

Aplica-se à pesquisa Falta de agilidade 

2. Aquisição de conhecimento  

A universidade como 
gerador de conhecimento 
local onde vão buscar o 
conhecimento 

Não se aplica à 
pesquisa por falta de 
pertinência 

  

3. Atenção 

Foi utilizada a enunciação 
própria dos alunos referindo-
se à palavra, dizendo: ―me 
trataram com atenção‖, 
―foram atenciosos‖, ―a 
atenção concedida‖. 

Aplica-se à pesquisa 
e remete ao item 28 
(Tratamento) 

Desatenção / Tratamento 

4. Atendimento 

Considera as manifestações 
dos entrevistados, levando 
em conta se se sentiram 
―bem‖ ou ―mal‖ atendidos, se 
foram ou não ajudados 

Não se aplica à 
pesquisa por falta de 
objetividade e 
fidelidade 

  

5. Autoatendimento 
Possibilidade de acesso à 
instituição via internet, 
autobusca de informações. 

Não se aplica à 
pesquisa por falta de 
pertinência 

  

6. Burocracia 

Relatos que mencionam 
aspectos que se relacionam 
ao termo, como muita / 
pouca burocracia, serviços 
burocráticos, 
desburocratização, trâmites 
burocráticos, problemas no 
processo. 

Não se aplica à 
pesquisa por falta de 
pertinência 
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7. Competência dos  
Funcionários 

Reconhecimento de que as 
pessoas têm (ou não) 
conhecimento da tarefa, 
demonstram segurança, 
respondem com precisão, 
treinamento de funcionários. 
Esta categoria se refere à 
avaliação com relação a 
funcionários 

Aplica-se à pesquisa 
e remete ao item 11 
(Eficiência) e ao item 
21 (Orientação) 

Incompetência / Ineficiência / 
Desorientação  

8. Confiança 

Acreditar na universidade, 
sentir que ela acredita no 
aluno, relações de 
confiança. 

Não se aplica à 
pesquisa por falta de 
pertinência 

  

9. Didática / Desempenho dos 
professores 

Relacionado a desempenho 
específico dos professores, 
palestras, conteúdos, temas 
e assuntos em sala de aula, 
mais especificamente o 
domínio. 

Não se aplica à 
pesquisa por falta de 
pertinência 

  

10. Disposição 

Disponibilidade em ajudar, 
colocar-se à disposição, 
esforço para ajudar, 
facilitação, ter boa 
disposição 

Aplica-se à pesquisa 
e remete ao item 17 
(Interesse) 

Indisposição /  Desinteresse 

11. Eficiência 

Citações e constatações dos 
alunos de eventos e/ou 
procedimentos enunciados 
como eficazes; bastante 
ligado à manutenção do 
vocábulo ―eficiente‖ ou 
―eficiência‖, no enunciado 

Aplica-se à pesquisa 
e remete ao item 7 
(Competência dos 
funcionários) e ao 
item 21 (Orientação) 

Incompetência / 
Ineficiência / Desorientação 

12. Emoções 

Relatos de emoções 
resultantes, como alegria, 
ansiedade, nervosismo, 
gratidão, sensação de  
inesperado, transtorno, mal 
estar, decepção, frustração, 
arrogância, vergonha, 
revolta, fúria, 
constrangimento, sensação 
de ridículo. É o grupo das 
reações afetivas 

Aplica-se à pesquisa Emoções 

13. Equidade 

Tratamento igual ou 
desigual, sensação de ser 
injustiçado, pagar por ―erro 
não meu‖. 

Aplica-se à pesquisa Iniqüidade 

14. Flexibilidade 

Condições flexíveis (ou 
inflexíveis), abertura de 
exceção, radicalismo, falta 
de diálogo, falta de 
negociação 

Aplica-se à pesquisa Inflexibilidade 

15. Informação 
Refere-se à prestação de 
informações adequadas e 
pertinentes 

Aplica-se à pesquisa  Desinformação 

16. Infraestrutura 

Aspectos ligados a prédios, 
salas de aula, móveis, 
banheiros, laboratórios, som 
ambiente, localização, 
ventiladores, passarelas 
entre prédios 

Não se aplica à 
pesquisa por falta de 
pertinência 

  

17. Interesse 

Interesse em ajudar, em 
modificar situações, 
interesse no desempenho, 
mostar-se interessado, 
sentir-se compreendido 

Aplica-se à pesquisa 
e remete ao item 10 
(Disposição) 

Indisposição /  Desinteresse 

18. Modernidade 
A universidade ser (ou não) 
moderna e atual 

Não se aplica à 
pesquisa por falta de 
pertinência 

  

19. Obtenção de Resultados 

Ter sua demanda atendida, 
obter o que é buscado, 
solução para seus 
problemas. 

Aplica-se à pesquisa 
Não obtenção de 

resultados 
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20. Organização 
Menção de procedimentos 
em que a boa / má 
organização se manifesta 

Aplica-se à pesquisa Desorganização 

21. Orientação 

Referências a receber 
orientação correta em 
disciplinas a cursar, em 
preenchimentos de 
formulários, indicações de 
locais, esclarecimento de 
dúvidas, explicações 
adequadas. 

Aplica-se à pesquisa 
e remete ao item 7 
(Competência) e ao 
item 11 (Eficiência) 

Incompetência / 
Ineficiência / Desorientação 

22. Pertencimento / Valorização 

Sentir-se membro da 
comunidade universitária, 
ser valorizado como membro 
da universidade, orgulho de 
pertencer ao grupo 

Não se aplica à 
pesquisa por falta de 
pertinência 

  

23. Preço 

Valor de mensalidades, 
taxas, descontos, prazos, 
negociação de valores, 
custo, juros. 

Não se aplica à 
pesquisa por falta de 
pertinência 

  

24. Recepção 

Atividades e atitudes 
relacionadas à 
receptividade, acolhimento, 
preocupação em situar os 
recém chegados, primeiros 
contatos estabelecidos 

Não se aplica à 
pesquisa por falta de 
objetividade e 
fidelidade 

  

25. Relacionamento  

Aspectos relacionados à 
integração entre alunos e 
professores, entre os alunos, 
trotes, entrosamento, 
conhecer pessoas novas, 
confraternização, ajuda 
mútua 

Não se aplica à 
pesquisa por falta de 
pertinência 

  

26. Reputação Acadêmica 

Ambiente diferente, o papel 
da universidade, o prestígio, 
o reconhecimento da 
instituição, ―universidade, 
nossa casa‖. 

Não se aplica à 
pesquisa por falta de 
pertinência 

  

27. Situações Comparadas 

Relatos que comparam 
situações anteriores com 
atuais, como ―antes foi 
assim... agora aconteceu 
tal...‖, situações de 
melhorias percebidas, 
comparação com 
expectativas. 

Aplica-se à pesquisa Situações comparadas 

28. Tratamento 

Engloba aspectos como 
cordialidade, gentileza, boa 
vontade, apoio, educação, 
respeito, todos relacionando-
se à maneira como foram 
tratados; ―me trataram 
gentilmente‖, ―o tratamento 
foi respeitoso‖. 

Aplica-se à pesquisa 
e remete ao item 3 
(Atenção) 

Desatenção / Tratamento 

 

Fonte: Pesquisa, adaptado de Froemming (2001) 

Legenda de cores: 

 Categorias aderentes ao contexto de secretarias de IES 

 
Categorias aderentes ao contexto de secretarias de IES que remetem a outra categoria e que, por isso, 
sofreram agrupamento 
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A partir dessa categorização inicial, distribuíram-se aleatoriamente as 

narrativas obtidas com a aplicação do questionário entre os dois juízes participantes, 

tão equanimemente quanto possível: 92 para um juiz, e 91 para o outro juiz. 

Em seguida, com base em material explicativo previamente preparado a 

respeito de como proceder à análise de conteúdo, os dois juízes iniciaram a 

categorização dos incidentes, conforme os seguintes passos: 

1. Ler atentamente as narrativas; 

2. Destacar incidentes relacionados à interação com o atendente; 

3. Alocar os incidentes relatados nas 11 categorias, considerando-se os 

critérios de caráter semântico, sintático e léxico; 

4. Caso identificada uma nova categoria, criá-la, definir-lhe o significado e 

atribuir-lhe os incidentes relacionados. 

Ao final desta tarefa, os dois juízes identificaram 475 incidentes nos relatos 

que julgavam pertinentes, sendo relevante observar que um mesmo relato poderia 

remeter a muito mais do que um atributo apenas. Por exemplo, uma narrativa sobre 

solicitação não atendida no prazo poderia enquadrar-se em quatro atributos:  ―Falta 

de Agilidade’, ―Emoções‖(a raiva sentida), ―Incompetência / Ineficiência/ 

Desorientação‖ e ―Prejuízo / Perda‖(de tempo). Por outro lado, ao procederem à sua 

alocação nas 11 categorias predeterminadas, os dois juízes informaram terem 

identificado narrativas cujo enquadramento poderia implicar a criação de sete novas 

categorias (ver 1ª coluna do Quadro 7). 

De posse desses resultados, o 3º juiz iniciou o necessário trabalho de 

consolidação, no sentido de buscar eventuais sobreposições das sete novas 

categorias apontadas pelos demais juízes com as 11 categorias inicialmente 

apresentadas. No caso, considerou-se o significado das novas categorias propostas 

recorrendo-se a referenciais e também às expressões utilizadas por eles para 

explicar cada uma das categorias (conforme 2ª coluna do Quadro 1) . O 3º juiz então 

apresentou aos demais o seu entendimento a respeito das sobreposições e, a partir 

daí, fez aos dois juízes proposições de ajuste para validação e para consenso do 

entendimento. 
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Quadro 7 – Atributos surgidos a partir de análise feita pelos juízes 

Novos atributos 
apontados pelos juízes 

Significado pesquisado e informado pelos juízes 

Falta de autonomia / 
transferência de 
responsabilidade 

Autonomia: Capacidade de um grupo/indivíduo projetar, decidir e implementar alterações 
de ritmo, métodos, alocação interna e controle das atividades de produção, dado um 
determinado aparato técnico-organizacional onde este grupo/indivíduo atua (MARX, 1998).  
 
Segundo Tracy (1994), a definição de Empowerment deve também permear os conceitos 
de responsabilidade, autoridade, treinamento e desenvolvimento, conhecimento e 
informação, feedback sobre o desempenho, reconhecimento pelas realizações, confiança, 
permissão para errar e tratamento com dignidade e respeito. Para a autora, o 
empowerment é, sobretudo, uma questão de como os funcionários usam o ―poder‖ a eles 
conferido. 
 
Muitas vezes, há uma confusão entre capacidade de decisão e poder hierárquico na linha 
de comando de uma organização. 
 
As narrativas apresentam episódios no qual o atendente claramente revelou que 
determinada ação não poderia ser realizada por ele. 

 

Mau-humor, arrogância, 
petulância 

A distimia é definida como uma depressão crônica de baixa intensidade, que pode conduzir 
a prejuízos sociais graves, como inadaptação ao emprego e outras formas graves de 
disfunção social. Por isso, representa  baixa produtividade e tempo perdido no trabalho. 
(MORENO et al, 2001). 
 
Partindo da abordagem comportamental, ―soberba‖ seria um termo vago (ou pouco 
"operacionalizável"), que poderia incluir várias nuances de comportamento. Em linhas 
gerais, seria aquele comportamento que visa demonstrar que o indivíduo é, no mínimo, 
igual, mas, muitas vezes, superior aos demais (independentemente disso ser verdade), de 
modo a produzir impacto sobre os outros. Este impacto pode incluir admiração, elogios, 
respeito, destaque ou até mesmo inveja. Entretanto, muitas vezes produz uma avaliação 
negativa, podendo fazer com que os outros considerem esse indivíduo arrogante, pedante 
e, consequentemente, procurem afastar-se ou entrar em embates. A arrogância não é 
inerente a cargos mais elevados na hierarquia da empresa, podendo ser observada até 
mesmo entre funcionários que ocupam cargos mais baixos. *Giovana Del Prette é mestre e 
doutoranda em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo (USP). É terapeuta, 
professora e supervisora no Paradigma — Núcleo de Análise do Comportamento. 
 
Petulância: s.f. Vivacidade impetuosa, ousadia; atrevimento, arrogância. 

Falta de Educação / 
rudeza 

Os relatos dão conta de atitudes rudes, grosseiras e mal-educadas. 
 
Falar e relacionar-se com as pessoas de maneira adequada são atitudes cada vez mais 
valorizadas pelas empresas. A maioria dos profissionais considera que o domínio da sua 
área de atuação é o suficiente para se obter sucesso na carreira. No entanto, o mercado de 
trabalho se mostra muito mais exigente e tem desligado muitas pessoas com boa 
competência técnica, mas que não se portam adequadamente dentro da empresa. ―De 
cada quatro demissões ocorridas, três são por problemas de atitude e relacionamento 
pessoal‖, divulga a consultora de etiqueta empresarial, Lígia Marques. 
 
A importância do assunto cresceu a ponto de se tornar matéria obrigatória em muitos 
cursos superiores sob um novo nome: competência social. É o que revela Lícia Egger 
Moellwald, professora da nova disciplina na Universidade Anhembi Morumbi, e como Lígia, 
também é contratada por inúmeras empresas para ensinar aos profissionais as regras 
básicas de conduta e postura no trabalho. 

Impaciência Ser paciente é entender e aceitar a si mesmo e aos outros, e uma virtude necessária para 
a vida equilibrada, serena. A definição é poética, envolvente, mas penso em como ser 
assim nos dias atuais. Questiono como é possível alcançar este estado de espírito e 
comportamento, dentro dos padrões que exigem muito e oferecem tão pouco para o bem-
estar individual. Dá para ser paciente com a pressão no trabalho? Com o caos dos centros 
urbanos? Com fila? Com as outras pessoas? 
Claro que dá... Desde que fique bem entendido que ser paciente é questão de opção e 
treino. Opção porque decidimos abrir ou não espaço para o que desperta impaciência. 
Aquele colega de trabalho que é meio devagar para achar um arquivo no computador, ou 
que raciocina meio segundo mais lento que você, pode, ou não, ser o motivo da sua 
impaciência — depende de como você reage à maneira de ele ser. Há pessoas com 
estrutura de personalidade não reativa e reativa. Há quem não se abale por pouca coisa e 
disponha de uma grande reserva de paciência dentro delas. Outras são predispostas à 
reação automática, na base do toma lá, dá cá. "A atitude da mente reativa deixa as 
pessoas impacientes", afirma a psicóloga Bel César. Alguém age de maneira que o 
incomoda, sua resposta imediata é a defesa, o ataque, a irritação. Em suma, a impaciência. 
O segredo é saber como lidar com o processo reativo. 
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Prejuízo / Perda Relatos de perdas em função de erros, atitudes, demora, inaptidão. Perderam tempo, 
perderam desconto, perderam meus documentos... 

Não cumprimento da 
palavra, do compromisso 

Os relatos referiam-se à disparidade entre o que se promete publicamente e o que o cliente 
efetivamente consegue com a empresa. 

Inexperiência Os relatos referiam-se ao despreparo dos atendentes para proceder o atendimento. 

Fonte: Pesquisa 

 

Com isso, chegou-se à conclusão de que, das sete novas categorias 

propostas, seis encontrariam analogia com a lista inicial de 11, enquanto uma delas 

— Falta de autonomia / Transferência de responsabilidade — não encontraria (ver 

Quadro 8). Vale notar também que, nessa proposição, realizou-se ajuste no nome 

de uma delas (Iniquidade): ela passou a ser denominada ―Prejuízo / Perda‖, a fim de 

abarcar, de forma mais abrangente, as ocorrências de incidentes relacionados à 

injustiça e à perda material ou moral. 

Quadro 8 – Categorias novas propostas pelo 1º e 2º juízes, e recomendação do 3º juiz quanto a seus 
respectivos enquadramentos na lista de 12 categorias derivadas de Froemming (2001) 

Novos atributos 
apontados pelo 1º e 
2º juízes 

Recomendações do 3º juiz, consensadas com os demais juízes 

Falta de autonomia 
/  Transferência de 
responsabilidade 

Não haveria possibilidade de inserção nas categorais existentes. Como se pode notar em 
Tracy (1994), essa categoria se relaciona ao empoderamento do funcionário em sua 
função. 

Mau-humor, 
arrogância, 
petulância 

Recomendou-se agregar essa contagem ao item ―Desatenção / Tratamento‖. As 
características identificadas nas narrativas de alguns alunos dizem respeito ao 
comportamento psicológico do atendente que se traduz uma postura social indesejada 
pelo seu interlocutor.  

Falta de Educação / 
Rudeza 

Recomendou-se agregar essa contagem ao item ―Desatenção/Tratamento‖, 
considerando que os relatos referem-se à falta de gentileza. Conforme referencial teórico, 
trata-se de um problema de atitude e relacionamento pessoal, que podem ser tratados 
por meio de treinamento. 

Impaciência Recomendou-se agregar essa contagem ao item ―Desatenção/Tratamento‖, 
considerando que os relatos referem-se à falta de gentileza. Conforme referencial teórico, 
trata-se de um problema de atitude e relacionamento pessoal, que podem ser tratados 
por meio de treinamento. 

Prejuízo / Perda 
(em substituição a 
Iniquidade) 

Recomendou-se agregar essa contagem ao item ―Iniquidade‖, considerando a definição 
inicial de Froemming (2001), porém, alterar o nome para torná-lo mais claro >> 
Sentimento de perda material ou moral (injustiça). 

Não cumprimento 
da palavra, do 
compromisso 

Recomendou-se agregar essa contagem ao item ―Indisposição/Desinteresse‖, 
considerando que, segundo atributos de referência de Froemming (2001), a facilitação e 
o esforço para ajudar poderiam contribuir para o cumprimento de seu compromisso para 
com o público. 

Inexperiência Recomendou-se agregar essa contagem ao item ―Incompetência/Ineficiência / 
Desorientação‖, considerando que os relatos referem-se à falta de prática profissional, 
que pode ser tratada por meio de treinamento. 

Fonte: Pesquisa  

 

Outra questão que surgiu durante a classificação, a análise e a consolidação 

disse respeito ao atributo ―Desinformação‖. Os três juízes observaram que as 



81 

 

narrativas de incidente traziam outras duas situações relacionadas a esta: o 

desencontro ou divergência de informações por parte de atendentes, e a informação 

incorreta. Assim, no momento de consolidação, decidiu-se dar mais clareza ao 

atributo, denominando-o ―Desinformação / Divergência de informação / Informação 

errada‖. 

O resultado deste processo de ajustes, portanto, foi uma lista final de 12 

atributos para a classificação dos incidentes relatados na pesquisa: 

1) Falta de agilidade; 

2) Desatenção / Tratamento; 

3) Incompetência / Ineficiência / Desorientação 

4) Indisposição / Desinteresse; 

5) Emoções; 

6) Prejuízo / Perda (em substituição a Iniquidade); 

7) Inflexibilidade; 

8) Desinformação / Divergência de informação / Informação errada; 

9) Não obtenção de resultados; 

10)  Desorganização; 

11)  Situações comparadas; 

12)  Falta de autonomia /Transferência de responsabilidade. 

 
De posse desta lista definitiva de atributos, procedeu-se à alocação dos 475 

incidentes identificados na análise das narrativas (ver Tabela 8). 

Tabela 8 – Distribuição dos incidentes por categoria 

  
Categoria de enquadramento do incidente 

Quantidade de 
incidentes 

% 

1 Desatenção /Tratamento 86 18 

2 Incompetência / Ineficiência / Desorientação 62 13 

3 Indisposição / Desinteresse 58 12 

4 Falta de agilidade 56 12 

5 Desinformação / Divergência de informação / Informação errada 55 12 

6 Não obtenção de resultados 45 9 

7 Prejuízo ou perda 41 9 

8 Emoções 23 5 

9 Inflexibilidade 16 3 

10 Desorganização 14 3 

11 Falta de autonomia / Transferência de responsabilidade 13 3 

12 Situações comparadas 6 1 

  Total de Incidentes 475 100 

Fonte: Pesquisa 

 

 Considerando-se que o questionário aplicado também trouxera a informação 

sobre o grau de gravidade do incidente relatado, buscou-se uma visão mais aguçada 
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sobre a importância dos atributos, que ultrapassasse a mera quantidade de 

ocorrências. Isso foi feito multiplicando-se cada ocorrência registrada de cada 

atributo pelo valor marcado na respectiva escala Likert, e adicionando-se os 

resultados das multiplicações para cada categoria. Finalmente, de posse do 

somatório destas multiplicações, calcularam-se as participações percentuais (ver 

Tabela 9). 

 
Tabela 9 – Atribuição de gravidade do incidente aos incidentes quantificados 

  
Categoria de enquadramento do Incidente 

Número de 
Incidentes x 

pesos atribuídos* 
% 

1 Desatenção /Tratamento 553 19 

2 Incompetência / Ineficiência/Desorientaçao 376 13 

3 Indisposição / Desinteresse 342 12 

4 Falta de agilidade 331 12 

5 Desinformação / Divergência de informação / Informação errada 321 11 

6 Não obtenção de resultados 258 9 

7 Prejuízo ou perda 245 9 

8 Emoções 126 4 

9 Desorganização 94 3 

10 Inflexibilidade 93 3 

11 Falta de autonomia / transferência de responsabilidade 78 3 

12 Situações comparadas 42 1 

  Total de incidentes x peso atribuído 2.859 100 

(*) Somatório das menções à categoria multiplicadas pelo respectivo grau de gravidade na escala Likert de 7 pontos 

Fonte: Pesquisa 

 

 A análise conjunta das Tabelas 8 e 9 revela que:  

1) Mais da metade dos relatos englobou quatro categorias (―Desatenção / 

Tratamento‖, ―Incompetência / Ineficiência / Desorientação‖, ―Indisposição / 

Desinteresse‖, ―Falta de agilidade‖) com presença destacada da primeira categoria em 

relação às demais. 

2) Quando relacionadas à gravidade das ocorrências, essas quatro categorias 

voltam a aparecer nas primeiras colocações, sem se haver notado alterações em suas 

posições originais.  

3) Quanto às demais categorias, este padrão se repete, à exceção das 

categorias ―Inflexibilidade‖ e ―Desorganização‖. Quando relacionadas à gravidade 

das ocorrências (ver Tabela 9), a categoria ―Desorganização‖ toma a frente, 

demonstrando que esta seria uma característica mais valorizada pelos alunos no 

momento do atendimento. 
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 Para que esses resultados sejam compreendidos melhor, vale analisá-los a 

partir da percepção dos alunos, examinando-se alguns trechos destacados dos 

relatos de acordo com o ranqueamento das categorias apresentado na Tabela 8.  

 O atributo mais destacado no uso de ambas as contagens foi ―Desatenção / 

Tratamento‖. Muito foi dito sobre a forma como os atendentes se dirigem ao aluno, 

fazendo-se clara referência a posturas como falta de educação, rudeza, indiferença, 

impaciência para com o aluno:  

 

Descaso! Os funcionários tratam os alunos com descaso. É como se tudo 
que fosse pedido não tivesse tanta urgência ou importância. Alguns 
funcionários chegam a discutir com os alunos. 

Alguns funcionários falam de assuntos particulares enquanto atendem, 
deixando o aluno impaciente. Outros chegam a insinuar que o aluno está 
errado em seu pedido, porém não explicam o motivo do erro. 

Enquanto eu era atendida, vi uma funcionária usar de palavras 
depreciativas após atender uma aluna. A funcionária esperou a aluna sair 
para comentar com o colega do lado. 
 
[...] o mínimo que poderiam fazer seria nos dar atenção sem interrupções. 
Isso me deixou extremamente insatisfeita com o desrespeito com que fui 
tratada. 

 

O atributo ―Incompetência / Ineficiência / Desorientação‖ remete à percepção 

clara dos alunos sobre a incapacidade de prestação do serviço pelos atendentes 

devido a despreparo e a falta de treinamento que garanta a percepção de qualidade 

do atendimento:  

 

Esperei para ser atendido por um atendente que, por sinal, era novato e 

precisou da ajuda dos colegas do setor [...] 

A pessoa simplesmente desconhecia o que era transposição de horas, riu e 
disse que eu deveria estar enganada. 

A atendente não sabia o que fazer. Foi uma espera de quase 20 dias para 
acertarem meu boleto. Se a funcionária tivesse o mínimo de treinamento [...] 
  
Me senti insatisfeito pelo despreparo, pois a pessoa nem sequer soube 
fazer o uso correto do português para emitir um documento oficial da 
faculdade [...] 
 
Ao pedir informação, o funcionário debochou de mim, acho que pela forma 
como eu estava vestido [...] 
 
A atendente não sabia o que fazer.[...] Se a funcionária tivesse o mínimo de 
treinamento, ela teria me informado que era só eu entrar na ambiente virtual 
que eu teria resolvido o problema! 

 



84 

 

 Já o atributo ―Indisposição / Desinteresse‖ relaciona-se a depoimentos que 

identificam que os alunos precisam realizar certo esforço para que suas demandas 

sejam atendidas, não havendo voluntariedade por parte dos atendentes: 

Ela disse que, se eu vim de outra instituição, poderia voltar para lá, porque 
não tinha tempo para mim, pois a pessoa responsável por tal operação 
estava no 2º andar, e se eu quisesse, fosse atrás. 
 
Fiquei três dias inteiros aqui até que, no último, segui a mulher, esperei 
almoçar e, quando retornou, a abordei no elevador da faculdade e grudei 
nela até que resolvesse me atender adequadamente. 
 
Ao chegar à secretaria da faculdade em um determinado dia, não consegui 
ser atendido pelo fato de a secretária não estar na recepção. 
 
[...] e vi a IES como uma instituição unilateral que só pensa em si, e o aluno 
que se dane. 

  

Quanto ao atributo ―Falta de agilidade‖, vários relatos reforçam a importância 

do pronto atendimento para os alunos: 

 

Fui até a secretaria para pedir auxílio e demorou aproximadamente quatro 
horas para eu ser atendida. Depois, quando chegou a minha vez, o 
atendente precisava parar a todo o momento para ajudar os demais 
atendentes. 
 
Foi uma espera de quase 20 dias para acertarem meu boleto. 
 
[...] a sensação de gente despreparada pro atendimento, que tenha 
respostas rápidas [...] 

 

 Enquanto estas quatro categorias responsabilizaram-se por pouco mais da 

metade de todos os incidentes relatados, o restante se distribuiu entre as demais 

nove categorias. As três mais citadas deste grupo (―Desinformação / Divergência de 

informação / Informação errada‖, ―Não obtenção de resultados‖ e ―Prejuízo / Perda‖) 

responsabilizaram-se por 30% do total dos relatos.  

 Com percentual de incidência mais destacado deste grupo, o resultado 

observado na análise dos incidentes críticos é que ―Desinformação / Divergência de 

informação / Informação errada‖ relaciona-se a depoimentos em que se observa a 

frustração dos alunos ao se depararem com novos problemas, além daqueles que ali 

os levaram, causados por diversos motivos: 

1) Funcionários que não sabem o que informar: 

A pessoa teve que se levantar várias vezes de seu posto, atrás de 
informação [...] 
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Tanto a pessoa da secretaria quanto a da coordenação foram solícitas, 
prestativas, mas desconheciam a tal promoção. 

 

2) Funcionários que dão informações diferentes sobre o mesmo assunto:  

[...] meses depois, não veio o meu desconto na fatura e, ao me dirigir até a 
secretaria, informaram que a associação à qual minha empresa era 
conveniada não era cadastrada na faculdade. Então, depois de muita briga 
e de informações divergentes entre os próprios funcionários, consegui 
continuar com o desconto até o final do semestre. 

 

3) Funcionários que prestam informações erradas: 

[...] quando, ao indagar o referido funcionário sobre a informação incorreta 
que havia me dado, ele disse que não era problema dele e que eu tinha que 
"correr atrás do meu prejuízo", pois não era obrigação dele saber de tudo. 

 

 O atributo ―Não obtenção de resultados‖ refere-se à contradição dos 

princípios do atendimento já citados no referencial teórico. Neste caso, os alunos 

relataram o fracasso do seu intento ao se dirigirem às secretarias, aguardarem sua 

vez e não terem seus problemas resolvidos:  

 

O fato que me desagradou foi que a minha matrícula ficou em aberto por 
mais de 20 dias aguardando que fosse dada baixa no sistema. Eu retornei 
por diversas vezes à secretaria par falar do problema, mas todas as vezes 
recebia a informação de que eu teria que aguardar. 
 
Fiquei aborrecida, pois a pessoa me deu informações incorretas, 
posteriormente voltei à secretaria e novamente não consegui resolver o 
problema em questão. 
 
Não obtive nenhuma resposta, a atendente pediu, apenas, para eu fazer um 
requerimento no sistema, mas não explicou qual requerimento e nem nada 
mais. 

 

 A categoria ―Prejuízo / perda‖ refere-se à sensação de desigualdade de 

tratamento, de injustiça ou de prejuízo material e não material — este último 

relacionando-se a perdas de tempo, de aulas, de documentos, percebida no 

momento do atendimento presencial. Os relatos apontam situações nas quais, por 

exemplo, o funcionário trata a mesma situação de dois alunos de maneira diferente, 

ou seja, não seguindo padrão ou coerência no atendimento: 

 

O que me chateou foi quando a pessoa que me atendeu disse que eu teria 
que fazer tudo de novo, pois os meus documentos que tinham sido entregue 
eles haviam perdido. Achei de uma irresponsabilidade muito grande. 
 
Minha insatisfação [...]foi ao final, pois, após estes 15 dias depois do pedido 
feito, perdi aula, tendo que esperar por duas horas e meia na fila. 
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[...] a secretaria estava vazia e a pessoa me fez esperar 20 minutos, 
batendo papo com outro colega. 
 
[...] perdi o semestre por má vontade e, como não tinha tempo para correr 
com isso, perdi todo o meu segundo semestre. 

 

 Os últimos cinco atributos tiveram participação pouco destacada nos relatos, 

somando apenas 15% das menções, conforme as Tabelas 8 e 9: ―Emoções‖, 

―Desorganização‖, ―Inflexibilidade‖, ―Falta de autonomia / Transferência de 

responsabilidade‖ e ―Situações comparadas‖.  O que se nota neste grupo é que os 

três últimos atributos obtiveram quantidades de menções iguais, ou muito próximas, 

indicando percepções muito parecidas por parte dos alunos entrevistados. 

 O atributo ―Emoções‖ possui uma peculiaridade, posto que se refere aos 

relatos de sentimentos desagradáveis surgidos durante o atendimento. Dessa forma, 

a contagem a ele relacionada concentra-se nas narrativas que remetem a estados 

emocionais causadas pela forma de atendimento, tais como menos-valia, raiva, 

constrangimento e revolta: 

 

Senti-me como sempre uma idiota ao tentar conversar com esses 
atendentes [...] 
 
[...] extrema falta de consideração com o aluno. É como se nós fossemos 
um NADA! 
 
Fiquei com raiva do atendente e da universidade, que põe pessoas 
desqualificadas para trabalhar com o público. 
 
[...], além disso, me senti insatisfeita também pela desconfiança da própria 
funcionária, que fez diversas perguntas particulares antes de emitir o 
documento, mesmo verificando no sistema que eu era/sou uma aluna 
devidamente matriculada. 
 
Sai de lá muito revoltada e acabei desistindo. 
 
[...] como me estressei, ela acabou mudando o tom de voz e começou a 
fazer o que seria correto, pelo menos a fingir que estava procurando a 
solicitação. 
 
Naquele momento tive vontade de chutar o balde, abandonar tudo [...] 
 
Me senti muito constrangida, até porque, às vezes, quando você é de cor, 
isso implica bastante. 

 

 No caso de ―Desorganização‖, este atributo se referiu à percepção 

relacionada aos processos de atendimento e ao conjunto de episódios que 
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compuseram o momento da verdade, e não ao ambiente físico ou diretamente ao 

atendente:  

Tudo parecia bagunçado e não tive a impressão de ser uma cliente. 
 
Virou uma bagunça total, fui perguntar ao funcionário na secretaria onde 
seria a prova das matérias on-line que faço e ninguém sabia dizer [...] 
 
[...] também não há planejamento, divisão de tarefas, setores. 
 
Não sabiam se a declaração estava aqui ou se estava em outro setor, perdi 
um tempo considerável! Falta de organização! 

 

 Já o atributo ―Inflexibilidade‖ reflete-se, nas narrativas, como pertencente à 

atitude do atendente, demonstrando certa intransigência e dificuldade para executar 

o processo de forma a bem concluir o seu atendimento: 

[...] quando estava começando a falar do assunto, o atendente, mesmo 
agachado, não deixou eu terminar a frase e disse que eu deveria procurar o 
meu coordenador e ponto final, não deixando eu falar [...] 
 
Fiquei indignado com a primeira atitude do atendente, que pareceu não 
aceitar que a faculdade poderia ter errado na emissão do boleto. 
 
Me aborreci com  a teimosia dele, pois eu afirmava que era possível e ele 
dizia que não era possível e, quando ele foi se informar melhor, viu que 
podia fazer o que eu necessitava. 

 

 Incorporado à lista inicial de 11 atributos a partir do julgamento dos juízes, 

―Falta de autonomia / Transferência de responsabilidade‖ figura na penúltima 

posição no ranking de citações. Esses relatos referem-se a situações nas quais o 

atendente, apesar de estar presente e disponível, não possui condições para 

resolver o problema do aluno por não possuir alçada para dar continuidade ao 

processo, ou por não entender o processo de forma suficiente para atuar em outras 

etapas que não aquelas em que atua mais corriqueiramente: 

 

[...] ela continuou afirmando que não poderia ajudar, já que a pessoa que 
cuida do arquivo não estava. Pedi que outro funcionário fosse designado 
para procurar o documento. Ela disse que só poderia ser certa pessoa que 
estava de licença de casamento e que eu deveria aguardar até o dia 
seguinte. 
 
Além de termos que ficar implorando para qualquer eventual auxílio de que 
precisamos na secretaria, eles nos vão passando de um lugar para o outro, 
até alguém resolver. 
 
Tudo é resolvido pela central.  É como se as atendentes se comportassem 
como meninas de recado. 
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 Por fim, os eventos contabilizados em ―Situações Comparadas‖, à 

semelhança do observado nos relatos referentes à categoria ―Emoções‖ reportam 

desejo de busca por outros prestadores de serviços semelhantes, diante de sua 

insatisfação com o atendimento. Ou seja, remete à incapacidade da IES em fidelizar 

sua clientela: 

Como não resolveram meu problema, eu resolvi sair da instituição. Procurei 
outra faculdade na minha cidade um pouco mais longe de casa, porém, a 
qualidade em tudo supera essa distância.  
 
Nesse momento fiquei me perguntando o que era que eu estava fazendo 
naquela faculdade, se existem muitas outras concorrentes dispostas a me 
oferecer, no mínimo, o mesmo que ela me oferecia. 
 
 
 

A partir dos resultados observados, houve-se por bem fazer um paralelo entre 

as características distintivas do Marketing de Serviços relativamente ao Marketing de 

produtos, apontadas no item 2.2.1 desta dissertação - heterogeneidade, 

intangibilidade, simultaneidade e perecibilidade – e os achados desta dissertação, 

na medida em que estes últimos contribuem para validá-las. 

Viu-se, por exemplo, que os atendimentos presenciais variavam em 

intensidades, em espaços de tempo e em dramatizações, caracterizando a 

heterogeneidade dos encontros de serviços. Por outro lado, a análise dos relatos 

nesta pesquisa indicou que, apesar desta natural e inevitável heterogeneidade, seria 

possível agrupar os eventos em 12 categorias, tendo-se comprovado que o 

atendimento em secretarias sofre influência de aspectos tanto técnicos 

(conhecimentos, habilidades, suporte material), quanto emocionais (condições e 

características psicológicas), conforme apontaram Grove, Fisk e Bitner (1992). Ou 

seja, conseguiu-se obter redução utilizável enquanto insumo para a elaboração de 

scripts e de padrões de atendimento para os funcionários da IES - procedimento que 

lhe poderia facultar a busca pela excelência no atendimento presencial.  

Por outro lado, os relatos deixaram clara a sensibilidade do cliente a 

características intangíveis presentes na prestação de serviços de secretarias de IES 

- por exemplo, quando se enquadraram relatos na categoria Emoções. A este 

respeito, vale lembrar Bailey, Gremler e McCollough (2001) quando dizem que há 

mais do que tempo, dinheiro e investimento físico envolvidos na prestação de 

serviços: há também envolvimento emocional, aspecto iminentemente intangível. O 

que confirma que aquilo que se entrega ao cliente de serviços não é um objeto, mas 
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um desempenho, uma performance, remetendo ao que pregam Zeithaml e Bitner 

(2003). 

Quanto à característica da simultaneidade, ela permeou toda esta pesquisa, 

na medida em que os eventos diziam respeito, de forma exclusiva, a momentos de 

interação iminentemente física entre funcionários e alunos, ocasião em que ambas 

as partes tipicamente contribuem para o desfecho dos encontros. Ressalte-se, aqui, 

a dificuldade de a IES buscar evitar as eventuais conseqüências negativas advindas 

de um corpo-a-corpo atritivo oriundo de encontro físico, por meio do oferecimento 

auto-serviço ou de serviços remotos: a pesquisa comprovou que a maior parte dos 

encontros presenciais remeteu a questões de difícil resolução a distância. Portanto, 

à IES restaria aprender a melhor administrar as interações pessoais, por meio de 

treinamentos e do desenvolvimento de ferramentas de marketing interno, conforme 

sugere Berry (1980).  

Finalmente, constataram-se, nos relatos, narrativas de momentos, 

vivenciados entre funcionários e alunos, que não propiciavam condições para a sua 

reversão, evidenciando a perecibilidade do atendimento. A esse respeito, Zeithaml e 

Bitner (2003) recomendam preparar os funcionários para uma dramatização mais 

assertiva durante o encontro de serviços, como também a implantação de 

estratégias de recuperação de clientes no caso de insatisfação destes para com o 

serviço recebido.  

Nesse sentido, os 12 atributos revelados na pesquisa podem contribuir para a 

construção de roteiros de dramatização no atendimento que minimizem o risco de 

ocorrência de incidentes críticos negativos derivados de falhas oriundas de 

procedimentos nos quais a heterogeneidade, a intangibilidade, a simultaneidade e a 

perecibilidade dos serviços não tenham sido compreendidas e levadas em conta no 

desenho dos processos. Vale lembrar que Kotler (1994) ensina que a insatisfação do 

cliente pode gerar reações tais como queixas aos órgãos fiscalizadores ou ações 

legais, bem como boicotes e boca-a-boca negativo. 
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CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 Lançando mão da TIC, esta dissertação esquadrinhou os motivos apontados 

pela amostra pesquisada de alunos quanto aos elementos mais comumente 

percebidos como causadores de sua insatisfação ao serem atendidos 

presencialmente nas secretarias de suas IES.  

No caso, indicou-se que o principal motivo ocorrido especificamente quando 

do encontro presencial entre funcionários da secretaria e alunos, que serve à 

construção de percepções desfavoráveis por parte destes últimos, é aquele que 

engloba desatenção e tratamento.  Em menor intensidade, mas ainda assim 

relevantes, destacaram-se a incompetência, ineficiência e desorientação dos 

funcionários, a indisposição e o desinteresse  e a falta de agilidade. Com isso, 

considera-se respondida a pergunta central desta dissertação, e atingido o objetivo 

final do trabalho. 

No que diz respeito aos objetivos intermediários, tem-se o seguinte: 

 Os tipos de atendimento prestados pelos atendentes de secretaria do 

GED foram identificados (ver Tabela 7), com cerca de 50% deles 

concentrando-se nas questões financeiras, de documentação e 

acadêmicas. 

 Os motivos que levaram o aluno ao atendimento presencial não foram 

objeto de averiguação explícita, porém, pelos relatos obtidos, em sua 

maioria guardam relação com a incapacidade de resolução de maneira 

remota — via telefônica ou via internet. A própria especificação dos 

principais motivos impulsionadores do contato corroboram isto, tendo 

em vista o destaque para as questões financeiras (que, usualmente, 

requerem tratamento complexo que não prescinde de encontro 

presencial) e a entrega ou a solicitação de documentação 

(normalmente eventos que envolvem material físico). 

 O terceiro e quarto objetivos intermediários (a identificação dos 

principais atributos que contribuem para as percepções desfavoráveis 

dos clientes alunos em encontros presenciais na secretaria do GED, e 

as especificidades nos atributos percebidos como geração de 

percepções desfavoráveis nestes encontros) também se consideram 
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alcançados: a análise dos eventos relatados, por parte dos três juízes, 

esmiuçou cada um dos relatos para encontrar paralelos com as 

categorias já identificadas por Froemming (2001), a ponto de terem 

sido inicialmente propostas seis novas categorias (conforme o Quadro 

8), e, delas, ter permanecido uma nova categoria — ―Falta de 

autonomia / Transferência de responsabilidade‖ — que se provou não 

fundível àquelas indicadas por Froemming (2001).  

 

Quanto à suposição desta dissertação, o resultado da pesquisa indicou o 

seguinte: 

 Não se confirmou a suposição de que os principais motivos apontados 

pelos alunos remetessem a aspectos relacionados à demora no 

atendimento e/ou à complexidade dos processos e/ou à falta de 

autonomia dos funcionários para a busca das soluções: ―Desatenção / 

Tratamento‖ e ―Incompetência / Ineficiência/ Desorientação‖ foram os 

aspectos mais apontados pelos respondentes. 

 

Em termos acadêmicos, a maior contribuição desta dissertação reside na 

utilização da TIC. Pouco usada em Marketing de Serviços no Brasil, ela permitiu 

identificar, nos relatos dos alunos, as sequências de eventos presentes nos 

encontros de serviços, citadas por Grönroos (2000) e Chase e Dasu (2001), a partir 

da análise de conteúdo. Assim, a técnica mostrou-se eficaz na identificação de 

pontos a serem observados e/ou melhorados durante a formação de atendentes de 

secretarias de IES, guardadas as devidas diferenças entre elas, e — por que não — 

certamente também de atendentes de qualquer tipo de público que esteja recebendo 

serviço em bases semelhantes aos alunos de uma IES (por exemplo, academias, 

cursos preparatórios, escolas de ensino fundamental e médio).  

A este respeito, vale resgatar alguns depoimentos colhidos ao longo da 

pesquisa, que revelam a perplexidade dos alunos com aquilo que veem como uma 

contradição interna no GED: a instituição se propõe a formar profissionais em nível 

de excelência — inclusive destinados ao mercado de Marketing de Serviços e com 

foco no atendimento ao público — porém não enfoca as boas práticas no seu 

atendimento, indo de encontro a seus próprios programas acadêmicos, conforme 

não atenta para falhas de procedimentos elementares: 
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Esqueceram que há uma relação de consumo presente e que deve ser 
respeitada. 

Digo isso, porque trabalho com o público e recebo treinamento sempre de 
como lidar com as pessoas. Acredito que a postura correta do tal 
funcionário fosse, ao invés de me chamar de ―inteligente‖, dizer: Não se 
preocupe senhor, isto acontece, tenha um bom dia  

[...] pelo despreparo, pois a pessoa nem sequer soube fazer o uso correto 
do português para emitir um documento oficial da faculdade  

[...] esse tipo de atitude prejudica a imagem da faculdade enquanto 

instituição de ensino. 

[...] e lá eu de fato aprendi muita coisa interessante como, por exemplo, a 
faculdade não usufrui daquilo que ela ensina. No curso de Administração, e 
em suas várias vertentes, aprendemos principalmente a priorizar clientes, 
tentando resolver conflitos e estabelecendo uma comunicação eficaz 

 

Adicionalmente, foi observado, durante a análise dos resultados que, quando 

se incorporou a variável ―gravidade do problema‖, não se verificaram impactos 

relevantes ocasionados pelo julgamento dos alunos em relação às atitudes 

relacionais dos funcionários. 

A análise dos resultados da pesquisa desta dissertação no contexto do 

Triângulo do Marketing de Serviços (BITNER, 1995; GRÖNROOS, 2000) mostra que 

o GED mostra problemas no marketing interativo, onde interagem executores e 

clientes, e onde as promessas do serviço devem ser mantidas. De fato, na medida 

em que os alunos clientes sentem, a partir de frustrações registradas em sua 

interface com os funcionários das secretarias, que estas promessas não são 

cumpridas, eles muito provavelmente não se furtarão a realizar boca a boca 

negativo. Se isto contribui para prejudicar a captação de novos clientes por conta 

dos danos à imagem do GED, tão importante quanto é o prejuízo causado à 

fidelização daqueles que já se encontram na instituição. Isto porque o GED possui 

diversos cursos de pós-graduação, de extensão, de mestrado e de doutorado, que 

sem duvida, lhe implicam carreamento de recursos financeiros importantes, e que 

estariam correndo o risco de serem desprezados pelos alunos graduados quando 

estes viessem a tomar decisões a respeito da continuidade de sua educação. 
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Quanto às sugestões para futuros estudos, apresentamos as seguintes: 

1) Avaliação de incidentes críticos favoráveis no mesmo âmbito da presente 

pesquisa: análise conjunta dos favoráveis e dos desfavoráveis para ver até 

que ponto a IES conseguiria compensar esses com aqueles; 

2) Estudo dos resultados segmentados por região geográfica, gênero, faixa 

etária e período cursado: ajudaria a saber se essas variáveis influenciam 

no ranqueamento dos atributos; 

3) Desdobramento do comportamento reclamatório após o evento de 

incidentes desfavoráveis: ajudaria a entender mais sobre os incidentes, na 

medida em que se poderia correlacioná-los a maior ou menor tendência à 

reclamação; 

4) Estudo da influência dos eventos desfavoráveis sobre a fidelização dos 

alunos e sobre o boca a boca negativo. 

5) Avaliação da capacidade de outros elementos que compõem a prestação 

deste serviço – tais como a qualidade do corpo docente, dos atendentes 

de bibliotecas, laboratórios e outros espaços acadêmicos – eventualmente 

mitigarem as experiências negativas dos alunos quando do atendimento 

presencial nas secretarias. 

6) Avaliação de incidentes críticos desfavoráveis por parte dos funcionários 

de atendimento no mesmo âmbito da presente pesquisa: análise conjunta 

dos resultados para compreensão das atitudes dos alunos e 

desenvolvimento de futuras campanhas de mobilização/conscientização. 
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APÊNDICE I 

Desenvolvimento do questionário estruturado 

Antes de iniciar a explanação sobre o preparo do questionário, cabe explicar 

que se optou por coletar os depoimentos dos alunos utilizando-se da internet, 

considerando duas diferentes funcionalidades: 

1) A obtenção de narrativas em outros estados que não o de localização 

original da pesquisa; 

2) A facilitação e conforto para os entrevistados, posto que lhes seria 

disponibilizado um ambiente virtual no qual estes poderiam responder no momento 

de sua disponibilidade, evitando uma possível rejeição à participação por falta de 

tempo, por exemplo. 

Para não onerar o tempo dos respondentes com a pesquisa sem que estes 

tivessem que responder perguntas relacionadas à sua alocação nas IES do Grupo, a 

faixa etária, o tempo de relacionamento com a IES e o seu curso, lançou-se mão dos 

dados já existentes no banco de informações acadêmicas do Grupo Diamantina, 

para posteriormente indexá-los ao depoimento do respondente, por meio de um 

sistema de processamento, permitindo uma futura correlação entre essas variáveis.  

Foi feito então um plano de seleção da base de alunos do Grupo Diamantina 

contemplando as seguintes as variáveis:  

(1) Nome do aluno;  

(2) Nome da IES;  

(3) Nome do curso;  

(4) Turno; 

(5) Período em curso;  

(6) Data de nascimento; 

(7) Endereço de e-mail. 

A partir da definição do meio de envio e do levantamento das informações a 

serem coletadas, deu-se início ao desenvolvimento do questionário. Por ter sido 

contextualizado numa estrutura de abordagem pela internet, o questionário 

estruturou-se de uma forma diferenciada, conforme o seguinte roteiro:  
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1) Envio de e-mail perguntando se havia algum incidente no atendimento em 

secretarias;  

2) Link do e-mail para um ambiente de respostas na web, caso houvesse 

desejo por parte do aluno de narrar o fato;  

3) Tela de encerramento e agradecimento ao aluno. 

Para o primeiro momento da abordagem, o e-mail, optou-se por uma 

aproximação informal e amigável, na tentativa de despertar maior confiança do aluno 

entrevistado. Para tanto, a pesquisadora identificou-se com nome, sobrenome, nome 

do curso e Instituição em que estuda. Dessa forma, a autora se colocou na 

qualidade de colega, por ser também estudante de uma IES buscando mais um 

meio para se aproximar e gerar empatia nos entrevistados (ver Figura 1). 

 

Figura 1 – Modelo de mensagem de e-mail enviada para os alunos 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 O segundo momento da abordagem constava de um link, feito a partir de um 

clique no e-mail, que remetia o aluno ao ambiente de respostas. Este ambiente, 
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além de facilitar e conduzir o preenchimento do relato, servia como coletor de 

conteúdo para um banco de dados com as respostas, para futura consolidação (ver 

Figura 2). Uma das preocupações no preparo deste roteiro de abordagem era o 

correto entendimento da solicitação de resposta, assim, a primeira tela visualizada 

pelo aluno no ambiente de respostas convalidava a pergunta feita no corpo do e-

mail, bem como esclarecia que o âmbito da pesquisa se restringia apenas ao 

atendimento presencial. Além disso, postou-se um segundo link, para que o aluno 

convalidasse seu desejo em narrar o episódio.  

 

Figura 2 – Ambiente de respostas 

 

Fonte: Pesquisa 

Ao clicar em ―Quero contar‖, o aluno era remetido para a página seguinte que 

apresentava o formulário de pesquisa a ser preenchido. Novamente, o aluno era 

contextualizado sobre o que se desejava. Criaram-se três campos de resposta para 

que a narrativa fosse feita da forma mais aderente possível, ou seja, para que o 

aluno pudesse acompanhar o racional da pergunta e construir seu depoimento de 

maneira estruturada. Esta metodologia foi sugerida pelos professores Gremler e 

Mari Jo Bitner, que, ao serem consultados por e-mail, recomendaram o formato a 

seguir, conforme pode ser observado. 
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Fonte: Pesquisa 

 

Nesse ponto, o aluno finalizava suas respostas e, ao clicar no botão ―Enviar 

Resposta‖, os dados eram armazenados em um banco de dados para se agregarem 

às demais variáveis sobre o aluno respondente. Dessa forma, ao final da pesquisa, 

ter-se-ia o depoimento associado à sua IES, curso, turno, idade e período do curso 

para análise. 

O ambiente de pesquisa possui um dispositivo que não permitia o envio das 

respostas sem que o respondente completasse todos os campos solicitados. Dessa 

forma, quando ocorria do aluno deixar algumas das perguntas em branco, aparecia 

um aviso para que ele completasse a pesquisa. 

Figura 3 - Formulário de pesquisa dentro do ambiente de respostas 
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APÊNDICE II 

Ambiente virtual de armazenamento e administração dos dados coletados 

O primeiro passo para a criação deste ambiente foi definir tecnicamente as 

funcionalidades do sistema de coleta e consolidação dos dados coletados. Dessa 

forma, foi solicitado a um Analista de Sistemas16 o desenvolvimento de um sistema 

considerando: 

1) Criação e implementação de modelo de dados para armazenamento das 

informações recebidas do Sistema Acadêmico do Grupo Diamantina e das respostas 

da pesquisa; 

 2) Criação de página para o carregamento dos arquivos recebidos do 

 Sistema Acadêmico; 

3)  Contratação de empresa especializada para disparo dos e-mails; 

4) Criação de página para acompanhamento do andamento da pesquisa 

(status possíveis: pendente de envio, convites enviados, página de pesquisa 

acessada, pesquisa respondida); 

5) Criação de relatório para apresentação dos dados coletados na forma de 

tabela; 

 6) Criação de listagem em XML para recuperar os dados coletados para 

processamento em outras aplicações; 

 7) Tela de login para a área administrativa (carregamento dos dados, envio 

dos convites, acesso a relatórios e listagens); 

8) Contratação de um domínio e um plano de hospedagem para a página de 

gerenciamento e acompanhamento das respostas denominado 

www.pesquisademestrado.org; 

 9) Publicação de uma página contendo o referencial teórico que possa 

esclarecer sobre a técnica utilizada na pesquisa; 

 10) Criação de um email para atender às necessidades de comunicação  dos 

convidados denominado marabastos@pesquisademestrado.org, que será o 

                                                             

16 Guilherme Fraenkel, Analista de Sistemas, modelou um formulário em XML e ambientes na web que permitissem a 
captura dos depoimentos, o armazenamento e o gerenciamento dos dados coletados. 

http://www.pesquisademestrado.org/
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remetente do convite para participação da pesquisa e servirá para controlar os  

eventuais retornos de convites;  

11) Preparação do e-mail em HTML para disparo e de telas de formulário para 

o respondente; 

12) Sistemas de resposta automática para os casos de tentativa de reenvio e 

duplicidade de respondente ou para não convidados, bem como telas de 

agradecimento ao respondente ao encerrar a pesquisa.  Para executar o escopo 

proposto, o analista previu um esforço de 40 horas, incluindo configuração de 

hospedagem, desenvolvimento e testes, devendo o mesmo ser remunerado 

proporcionalmente. 

Quanto à recepção das respostas, esta ocorre na área de administração do 

sistema, baseada na web. Um filtro permite a exibição e seleção das ocorrências de 

envio e de recebimento das respostas. Este filtro oferece a opção de exibição da 

lista de e-mails enviados, das mensagens respondidas apenas no e-mail (SIM ou 

NÃO), e ainda das mensagens nas quais o aluno registrou seu relato. O ambiente foi 

preparado conforme definido no escopo e apresentou a seguinte aparência: 

 

Figura 1 - Área de administração do sistema 

 

Fonte: Pesquisa 

 

O ambiente de administração dos dados coletados fez-se necessário para 

proporcionar o acompanhamento diário e intensivo sobre as respostas e eventuais 
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falhas do sistema. A fase de coleta de dados e validação do sistema em formato de 

pré-teste permitiu alguns ajustes do ambiente. Desde o período de pré-teste, 

realizou-se um acompanhamento evolutivo da captação de narrativas dos alunos por 

meio do acompanhamento de disparos e respostas postadas. 

 

Acompanhamento de Disparos 

Foi identificado que os grandes provedores de caixas de e-mail possuem 

dispositivos de seleção de mensagens contendo elementos que qualificam um envio 

de spam.  Dentre os critérios para esta seleção, dois deles merecem destaque no 

contexto do procedimento utilizado nesta pesquisa: 1) expressões como ―clique aqui‖ 

ou ―link‖, associadas ao envio de mais de 20 remetentes; 2) serviços de provedores 

gratuitos que não são reconhecidos. Isto significa que as mensagens com estas 

características trazem baixa eficácia no processo de comunicação via e-mail, tendo 

em vista que são excluídas pelos provedores de acesso a caixa de mensagens. 

Por esse motivo, o envio de mensagens em massa requereu algumas 

atividades de acompanhamento, como, por exemplo, a liberação dos dispositivos 

antispam, existente em alguns provedores. Dessa forma, deveu-se atender aos 

pedidos de liberação da mensagem pelo servidor do destinatário, para garantir sua 

entrega, conforme se observa abaixo. 

 

Figura 2 - Filtro antispam 
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Fonte: Pesquisa 

 

A solução para minimizar o bloqueio de mensagens por dispositivos antispam 

foi preparar o e-mail contendo conteúdos que sejam aceitos nas regras de envio de 

e-mails e também ter como parceiro um serviço de envio de mensagens certificado 

como confiável para a execução de envios em massa. Dessa forma, contratou-se 

um serviço especializado de entregas de mensagens eletrônicas. 

 

Figura 3 - Serviço de disparo de mensagens eletrônicas 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 A vantagem de se haver realizado o disparo de massa com o prestador de 

serviços foi a otimização da entrega dos e-mails e também a possibilidade de 

acompanhamento dos disparos por meio de relatórios, gerados automaticamente e 

disponibilizado em página web para visualização. 

Após esta etapa, os e-mails disparados alcançavam seu destino. Os alunos 

postavam seus relatos no ambiente de coleta e estes eram armazenados no banco 

de dados com a seguinte forma de exibição para leitura e análise. 
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Figura 4 - Banco de dados 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

 

 

 


