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RESUMO 

 

A necessidade de um perfeito equilíbrio entre demanda e oferta devido à 

dificuldade de armazenamento é uma característica intrínseca da energia elétrica (ARAÚJO, 

2005). E a economia brasileira é profundamente dependente dessa modalidade energética, 

especialmente a de origem hidráulica. O relacionamento com os clientes e o entendimento do 

seu comportamento torna-se, portanto, fator crucial para a atuação eficaz nesse mercado. Com 

o objetivo de mensurar o impacto da qualidade percebida1 nas atitudes e intenções 

comportamentais de consumidores de energia elétrica, foi realizada uma web survey, 

utilizando-se técnicas de equações estruturais. Foram pesquisadas 922 empresas comerciais e 

industriais atendidas em média tensão de distribuição2, sendo esse segmento responsável por 

36,5% do consumo e por 28,5% da receita líquida faturada. 

Verificou-se que o Comprometimento, que tem como antecedentes o Valor (e a 

Qualidade Percebida), Satisfação e Confiança, deve ser monitorado e incrementado. Foi 

confirmada a hipótese de que a qualidade é um forte determinante da satisfação dos clientes 

da concessionária e que o construto satisfação exerce impacto significativo sobre as intenções 

comportamentais dos clientes perante a concessionária. Entretanto, as avaliações da qualidade 

técnica e da continuidade mostraram desempenho relativamente baixo, quando comparadas 

aos demais indicadores de continuidade. 

Palavras-chave: Energia elétrica, consumidores, satisfação, qualidade percebida, 

atitudes, comprometimento, intenções comportamentais e lealdade. 

 

                                                
1 A qualidade percebida se refere ao julgamento dos clientes sobre a superioridade ou excelência dos bens e/ou 
serviços disponibilizados pela empresa, ou seja, a performance - avaliação feita pelo mercado servido de uma 
experiência de consumo recente, e espera-se que tenha um efeito positivo e direto na satisfação global 
(GONÇALVES FILHO, 2001). 
 
2 A média tensão de distribuição se refere ao atendimento em tensão entre 13.800 e 34.500 volts. 



 

 

ABSTRACT 

 

The necessity of a perfect balance between demand and energy offer due to the 

difficulty of storage is an intrinsic characteristic of the electric energy (ARAÚJO, 2005). The 

Brazilian economy is deeply dependent on this energy modality, especially of hydraulical 

origin. The relationship with the customers and the understanding of there behavior becomes, 

therefore, a crucial factor for the efficient performance in this market. With the objective of 

evaluating the impact of the perceived quality3 in the attitudes and behavioral intentions of 

consumers of electric energy, a web survey was conducted, using structural equations 

techniques. The survey was carried out among 922 commercial and industrial users of 

medium tension of distribution4. This segment is responsible for 36.5% of the consumption 

and 28.5% of the net revenue.  

It was verified that the Commitment, that has as antecedents the Value (and the 

Perceived Quality), Satisfaction and Confidence, must be monitored and enhanced. The 

hypothesis that the quality is a significant determinant of the satisfaction of the customers of 

the concessionaire was confirmed and the factor Satisfaction exerts significant impact on the 

behavioral intentions of the customers of the concessionaire. However, the evaluations of the 

technical quality and the continuity had shown relatively low performance, when compared 

with the others indicators of the continuity. 

Keyword: Electric energy, consumers, satisfaction, perceived quality, attitudes, 

commitment, behavioral intentions and loyalty. 

                                                
3 The perceived quality relates to the judgment of the customers over superiority or excellency of the products or 
services offered from the company, or either, the performance - evaluation made for the served market of an 
experience of recent spending, and expects that it causes a positive and direct effect in the global satisfaction 
(GONÇALVES FILHO, 2001). 
 
4 The medium tension of distribution relates to the attendance in tension between 13.800 and 34.500 volts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As incertezas e as constantes alterações de cenários geram questionamentos 

acerca do comportamento do mercado e de consumidores. Gonçalves Filho (2001) afirma que 

a globalização da economia acrescenta ainda mais complexidade às organizações, fazendo 

com que os mercados percam fronteiras e fiquem ainda mais competitivos. Já Bernardes 

(2003) enfatiza que esse novo contexto abre possibilidades para a utilização de estratégias de 

relacionamento, visando estreitar os vínculos com os clientes e preparando a empresa para o 

cenário de expansão da abertura de mercado. Boone e Kurtz (1998) destacam a importância 

da pesquisa de marketing como instrumento capaz de viabilizar a compreensão das 

necessidades e do comportamento dos consumidores. 

A dotação de infra-estrutura indispensável ao crescimento e desenvolvimento do 

Brasil passa, necessariamente, pela energia elétrica. A dificuldade de armazenamento é uma 

característica intrínseca que acirra o interesse de estudiosos acerca da importância estratégica 

para a economia nacional. Torna-se necessário, portanto, que se tenha um perfeito equilíbrio 

entre demanda e oferta (ARAÚJO, 2005). A privatização que ocorreu no setor elétrico 

brasileiro provocou profundas modificações no cenário de atuação das distribuidoras de 

energia elétrica.  

Moraes (2002) afirma que o conceito de qualidade está mais ligado à solução do 

problema de quem compra do que à excelência técnica do produto. Segundo Oliver (1997), a 

satisfação ocorre quando o produto ou serviço recebido se iguala ou supera as expectativas do 

consumidor. Para o cliente, os benefícios relacionais a serem ofertados podem ser focados na 

essência do serviço ou na essência do relacionamento (HENNIG-THURAU, GWINNER e 

GREMLER, 2000). 

O setor de energia elétrica é subdividido em quatro etapas: geração, transmissão, 

distribuição e comercialização. No Brasil, o principal aproveitamento energético se deu por 

meio de construção de hidrelétricas. As condições gerais de fornecimento são definidas pelo 

órgão regulador, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, que desempenha papel 

fundamental no equilíbrio entre oferta e demanda e na gestão de direitos e deveres das 

concessionárias e de clientes. 
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O presente estudo visa mensurar o impacto da qualidade percebida nas atitudes e 

intenções comportamentais de consumidores de energia elétrica atendidos em média tensão de 

distribuição. O trabalho iniciou-se com a delimitação do tema e identificação dos objetivos a 

serem alcançados. 

A etapa seguinte foi a revisão de literatura. Buscou-se analisar os principais 

estudos acerca de qualidade percebida, satisfação e intenções comportamentais. Foram 

abordadas as indispensáveis contribuições de autores como Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(1988), Oliver (1997), Fornell, Johnson, Anderson, Cha e Bryant (1996), Morgan e Hunt 

(1994) e Hennig-Thurau, Gwinner e Gremler (2000). 

Baseado no modelo desenvolvido por Fornell, Johnson, Anderson, Cha e Bryant 

(1996), dentre outros autores, foi desenvolvido um modelo teórico, a partir do qual foram 

formuladas hipóteses a serem testadas através da pesquisa no setor de distribuição de energia 

elétrica. Essa pesquisa foi dividida em duas etapas, uma qualitativa, para refinamento do 

questionário, e outra quantitativa, com corte transversal baseado em um levantamento do tipo 

survey. Depois de desenvolvido e validado, o questionário foi disponibilizado aos clientes 

para coleta de dados via Internet (web survey). O modelo hipotético proposto foi testado, 

possibilitando a observação de importantes implicações gerenciais, bem como gerando 

valiosas contribuições para a teoria. 
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2 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

 

O petróleo e derivados ainda somam quase metade da demanda de energia do país 

(48%) e a hidráulica e eletricidade, aproximadamente 15%. E quando se fala em energia 

elétrica, as usinas hidrelétricas respondem por quase 90% de sua produção. Esse fato é 

bastante compreensível, uma vez que o Brasil possui a maior bacia hidrográfica do mundo. É 

fato também que nem todo o potencial hidrelétrico do Brasil foi explorado. O Governo 

Federal planeja expandir ainda mais a participação da geração hidrelétrica na matriz 

energética brasileira, por intermédio do licenciamento de grandes usinas, principalmente na 

Bacia Amazônica (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2007).  

O mercado de energia elétrica tem, portanto, participação significativa na 

sustentação e crescimento da economia nacional e do qual depende diretamente o nosso 

Produto Interno Bruto. É também um dos setores que mais desperta interesse de governantes, 

gestores e pesquisadores, especialmente no que diz respeito à previsão de demanda. Isto 

decorre de características intrínsecas: uma vez produzida, a energia elétrica deve ser 

distribuída e consumida, pois não pode ser armazenada. Assim, é necessário que se tenha um 

perfeito equilíbrio entre demanda e oferta (ARAÚJO, 2005). 

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (2007), tal como o restante da 

economia do País, as transformações do setor energético brasileiro visaram direcioná-lo 

segundo as regras de uma economia de livre concorrência, a exemplo das tendências 

verificadas no panorama da economia mundial. A privatização que ocorreu no setor elétrico 

brasileiro provocou profundas modificações no cenário de atuação das distribuidoras de 

energia elétrica. Dentre estas modificações, surgiu o papel do órgão regulador como agente 

promotor da competição e da mudança de postura das empresas em torno da orientação para o 

mercado. Esse novo contexto abre possibilidades para a utilização de estratégias de 

relacionamento, visando estreitar os vínculos com os clientes e preparando a empresa para o 

cenário de expansão da abertura de mercado (BERNARDES, 2003). 

Nas últimas décadas, as economias capitalistas têm sido marcadas por 

transformações muito rápidas na estrutura de propriedade, com transferência do capital estatal 
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para o privado. Bernardes (2003) cita que, no caso específico do setor de energia elétrica, tais 

transferências podem ser associadas a: 

• postura governamental favorável ao mercado, como tendência internacional a 

partir da década de 1980, e diminuição da restrição à atuação privada em setores 

considerados estratégicos; e 

• inovações tecnológicas que apontam para a possibilidade de competição, em 

especial na geração e comercialização de energia elétrica. 

No Brasil, tais transferências também têm sido motivadas pela recessão 

econômica em vários períodos, entre as décadas de 80 e 90, pelo conseqüente déficit fiscal e 

pela diminuição dos investimentos em infra-estrutura na economia, até então papel do Estado.  

Visando garantir a sobrevivência e a rentabilidade no cenário competitivo, torna-se 

essencial para as concessionárias de energia elétrica desenvolver ferramentas capazes de 

mensurar e subsidiar a gestão da qualidade dos serviços prestados, da qualidade percebida e 

das intenções comportamentais de seus clientes. Zeithaml, Berry e Parasuraman (1996) 

acreditam ser possível detectar as intenções comportamentais resultantes do impacto da 

qualidade sobre os consumidores, principalmente no que tange às conseqüências sobre o 

lucro. A satisfação é fator determinante da lealdade de clientes, através de geração de valor 

para os mesmos e, conseqüentemente, da sustentabilidade do crescimento da empresa 

(FORNELL et al., 1996). Segundo Boone e Kurtz (1998), é fundamental ressaltar a 

importância da pesquisa de marketing como instrumento capaz de viabilizar a compreensão 

das necessidades e do comportamento dos consumidores. 

Destaca-se aqui a importância para as concessionárias do relacionamento com o 

órgão regulador e com a sociedade, buscando estabelecer uma relação favorável à 

rentabilidade e continuidade do direito da concessão. A pesquisa de satisfação do consumidor 

residencial já utilizada pelo órgão regulador é um instrumento importante para o 

direcionamento das ações estratégicas das concessionárias. A maioria das pesquisas de 

satisfação realizadas no setor elétrico brasileiro é direcionada à classe residencial. Desse 

modo, verifica-se uma lacuna no estudo da percepção dos clientes em segmentos tão 

importantes e rentáveis como o comercial e o industrial. 
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Observando-se a importância do setor elétrico para a economia, a relevância do 

tema (qualidade, satisfação e intenções comportamentais do consumidor), bem como as 

lacunas existentes neste campo de estudo, foi elaborada a seguinte questão de pesquisa: Qual 

é o impacto da qualidade percebida nas atitudes e intenções comportamentais de 

consumidores de energia elétrica atendidos em média tensão de distribuição? 
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3 OBJETIVOS 

 

Nesta seção são descritos os objetivos geral e específicos que se pretende alcançar 

com o presente trabalho. 

   

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Mensurar a qualidade percebida e seu impacto sobre as atitudes e intenções 

comportamentais de consumidores de energia elétrica atendidos em média tensão de 

distribuição. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desenvolver e validar escalas de mensuração da qualidade percebida, atitudes 

e intenções comportamentais de consumidores de energia elétrica atendidos em 

média tensão de distribuição. 

• Verificar os impactos da qualidade percebida nas atitudes e intenções 

comportamentais de consumidores de energia elétrica atendidos em média tensão 

de distribuição. 

• Propor um índice de qualidade percebida para clientes Business to Business5, 

capaz de sintetizar a mensuração da qualidade percebida pelos consumidores de 

energia elétrica atendidos em média tensão de distribuição. 

 

                                                
5 Business-to-Business - B2B é o nome dado ao comércio praticado por fornecedores e clientes empresariais, ou 
seja, de empresa para empresa (WIKIPÉDIA, 2007). 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico visa revisar a literatura existente, no tocante não só ao acervo 

de teorias e as suas críticas, como também a trabalhos realizados que as tornam como 

referência. Dessa forma, deve-se buscar alcançar o estado da arte, oferecendo 

contextualização e consistência à investigação (VERGARA, 2003).  

Nesta seção são dissecadas as contribuições dos principais autores acerca dos 

conceitos inerentes à avaliação da qualidade percebida e intenções comportamentais. É 

abordada a definição de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) para a qualidade em serviços e 

intenções comportamentais, as substanciais contribuições de Oliver (1997) para mensuração 

da satisfação. São analisadas as implicações do ACSI - índice de satisfação de clientes 

americano (FORNELL, JOHNSON, ANDERSON, CHA e BRYANT, 1996), bem como as 

proposições de Morgan e Hunt (1994) para as relações de troca no marketing de 

relacionamento.  

Complementando a revisão de literatura, é analisada a composição e legislação do 

setor elétrico brasileiro, sob a perspectiva do órgão regulador, com foco na distribuição de 

energia (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2007)6. É estudada a 

metodologia de pesquisa de satisfação de clientes do setor elétrico desenvolvida por Marchetti 

e Prado (2003) e a pesquisa realizada pela ABRADEE - Associação Brasileira de 

Distribuidores de Energia Elétrica (2007)7. 

 

4.1 QUALIDADE EM SERVIÇOS 

 

Um serviço é um fenômeno complexo (GRÖNROOS, 1993). A palavra “serviços” 

tem muitos significados, variando de serviço pessoal a serviço como um produto. A definição 

de qualidade também provoca discussões acirradas acerca dos inúmeros conceitos possíveis. 

                                                
6 http://www.aneel.gov.br 
7 http://www.abradee.org.br 
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A grande abrangência do tema pode levar a raciocínios equivocados. Excelência técnica é um 

dos sinônimos utilizados.  

Ferreira (1986) define qualidade como propriedade, atributo ou condição das 

coisas ou das pessoas capaz de distingui-las das outras e de lhes determinar a natureza. Já em 

termos mercadológicos, o conceito de qualidade está muito mais ligado à solução do 

problema de quem compra, do que à excelência técnica do produto (MORAES, 2002). 

Lovelock e Wright (2001) definem qualidade como “o grau em que um serviço satisfaz os 

clientes ao atender suas necessidades, desejos e expectativas”. Garvin (1992) contribui para 

uma melhor compreensão do termo, identificando e descrevendo as perspectivas do conceito 

de qualidade.  

A qualidade baseada no produto refere-se a uma variável precisa e mensurável. 

Este conceito dificilmente seria aplicado em serviços devido ao seu caráter intangível. A 

qualidade baseada no usuário extrapola os limites do produto e se orienta a partir das 

necessidades, desejos e expectativas dos consumidores. A abordagem de produção é focada 

na questão da qualidade e na conformidade com os padrões fixados previamente. Nesse caso, 

um produto terá qualidade se estiver dentro dos limites de tolerância estabelecidos. E, por fim, 

a qualidade baseada no valor expressa a relação custo-benefício proporcionada por um 

produto ou serviço, ou seja, “um produto de qualidade é aquele que provê desempenho ou 

conformidade a um preço ou custo aceitável” (GARVIN, 1992). 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) defendem a idéia de que a qualidade em 

serviços é a relação entre as expectativas que o consumidor tem antes de comprar e 

experimentar um serviço e sua percepção posterior sobre a satisfação ou não de tais 

expectativas. Dessa forma, um serviço será de qualidade se as expectativas do consumidor são 

atendidas ou superadas. Em seus estudos, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) 

identificaram cinco dimensões que compõem a qualidade: tangibilidade, confiabilidade, 

presteza, garantia e empatia. Os autores sustentam que a qualidade é resultante da percepção 

dos clientes sobre essas cinco dimensões. 

Essas dimensões determinantes da qualidade do serviço percebida pelo cliente 

serão confrontadas com a sua expectativa sobre o nível de serviço esperado, que é formada a 

partir da propaganda boca-a-boca, das necessidades pessoais e da experiência anterior do 

cliente. 
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A tangibilidade refere-se aos aspectos tangíveis do serviço que podem servir 

como pistas ou indicadores da qualidade dos serviços. Em fornecimento de energia elétrica, 

essa dimensão é representada pelos aspectos gráficos do site da empresa, pela aparência do 

pessoal de relacionamento comercial e pela clareza da fatura de energia. 

A confiabilidade diz respeito à capacidade da empresa prestadora do serviço em 

executar o serviço conforme contratado. Em outras palavras, a confiabilidade é a capacidade 

da empresa em cumprir a promessa feita ao cliente. Em se tratando de fornecimento de 

energia elétrica, a confiabilidade é expressa através da estabilidade da tensão, continuidade do 

fornecimento, dentre outros. 

A presteza é o terceiro fator determinante da qualidade. É expressa através do 

interesse das pessoas que prestam o serviço, em atender prontamente uma demanda do cliente. 

A presteza também tem a ver com a prontidão de resposta na correção de erros. No 

fornecimento de energia elétrica, ela pode ser expressa pela facilidade de contato com a 

concessionária, rapidez no atendimento às reclamações, disponibilidade do agente responsável 

pelo atendimento, informações disponibilizadas aos clientes e as respostas aos e-mails 

enviados pelos clientes. 

A segurança, também denominada garantia, é a quarta variável determinante da 

qualidade. Segundo Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), a segurança refere-se à 

capacidade dos funcionários da empresa prestadora de serviço em inspirar credibilidade e 

confiança nos clientes, além do seu conhecimento e cortesia. 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) apresentam como a quinta e última 

variável determinante da qualidade a empatia. A empatia refere-se ao grau em que a 

organização prestadora do serviço é capaz de adequar-se para atender as especificidades de 

cada cliente. 
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4.2 SATISFAÇÃO 

 

Segundo Oliver (1997), a satisfação ocorre quando o produto ou serviço recebido 

se iguala ou supera as expectativas do consumidor. Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) 

afirmam que “a expectativa ligada à satisfação é uma predição feita pelos consumidores sobre 

o que provavelmente acontecerá durante uma transação ou troca”. Embora haja inúmeras 

teorias divergentes relacionadas à natureza específica dos padrões de expectativas, Zeithaml, 

Berry e Parasuraman (1996) comentam que esse conceito é consenso dentro da literatura de 

satisfação. 

A satisfação é um conceito que pode ser considerado simples porque é uma 

palavra de domínio público e cujo significado qualquer um pode compreender. Mas pode ser 

também um conceito de alta complexidade quando se migra para a esfera acadêmica e 

descobre-se uma diversidade de conceitos e perspectivas. Este trabalho segue a linha teórica 

desenvolvida por Oliver (1997) em seu livro Satisfaction – a behavioral perspective on the 

consumer. 

A palavra satisfação vem do latim satisfactio-onis e, num sentido amplo, significa 

contentamento, alegria, deleite e aprazimento (FERREIRA, 1986). Entretanto, Oliver (1997) 

menciona que, no seu sentido etimológico, satisfação deriva do latim satis (suficiente) e 

facere (fazer), ou seja, aquilo que proporciona suficiência. Já no sentido restrito do termo é 

definida por Oliver (1997) como “atendimento de uma demanda do consumidor. Um 

julgamento de que as características de um produto ou serviço, ou o produto ou serviço por si 

só, provê (ou está provendo) um nível satisfatório de atendimento das necessidades de 

consumo, incluindo níveis de acima e abaixo”. 

A primeira diferença entre qualidade e satisfação é quanto à dependência da 

experiência. Enquanto na satisfação ela é requerida, ou seja, só se pode ter a noção de 

satisfação através da experimentação do produto ou serviço; no caso da qualidade, ela não 

depende necessariamente da experiência do consumidor. É possível ter uma noção da 

qualidade de um produto ou serviço sem tê-lo experimentado. 

Outro aspecto interessante que revela as diferenças entre a qualidade e a satisfação 

diz respeito às dimensões. Na qualidade, as dimensões analisadas estão relacionadas ao 
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produto ou serviço, enquanto, na satisfação, as dimensões são mais abrangentes, extrapolando 

os limites do produto ou serviço. Sendo assim, a satisfação compreende aspectos que 

ultrapassam a esfera organizacional, sobre os quais muitas vezes não se tem qualquer 

controle. 

O conceito de satisfação também pode ser facilmente confundido com o de 

qualidade. Oliver (1997) resumiu as diferenças entre os dois conceitos, que podem ser 

observadas no QUAD.1. 

QUADRO 1 - Diferenças conceituais entre qualidade e satisfação 
 

Dimensão Comparativa Qualidade Satisfação 

Dependência da 
Experiência Não requerida Requerida 

Atributos / Dimensões 
Específicos do serviço ou 
produto 

Mais abrangente, indo além do 
produto ou serviço 

Expectativas / Padrão Ideal, excelência Necessidades, normas, predições 

Cognição / Emoção Principalmente cognição Cognição e emoção 

Antecedentes Conceituais 
Preço, reputação, fontes de 
comunicação diversas 

Lucro, remorso, sentimentos, 
dissonância, atribuição 

Foco Temporal 
(curto/longo prazo) Principalmente longo prazo Principalmente curto prazo 

 

Fonte: Oliver (1997) 

A satisfação de clientes é um item de elevada importância para os gestores de 

empresas, especialmente aquelas que atuam em mercados competitivos. Vários autores 

destacam a satisfação de clientes como fator determinante da lealdade de clientes, através de 

geração de valor para os mesmos e, conseqüentemente, da sustentabilidade do crescimento da 

empresa (FORNELL et al., 1996; AAKER, KUMAR e DAY, 1998; GALE, 1992). No Brasil, 

as principais pesquisas de satisfação voltadas para os usuários de energia elétrica concentram-

se no setor residencial, coordenadas por instituições como ANEEL e ABRADEE, além das 

próprias concessionárias. Nos segmentos industrial e comercial, são raros os estudos 

científicos que pesquisam a medição de expectativa, valor, satisfação, propensão à lealdade e 

qualidade, bem como os impactos destes atributos na sustentabilidade do negócio.  

Oliver (1997) propõe um estudo dos impactos do desempenho na satisfação dos 

clientes baseado em quatro operadores de comparação e cita a importância da classificação 

hierárquica das expectativas de Miller (1997). Este propõe quatro tipos de expectativas, que 



25 

 

variam pelo nível de desejo. O primeiro é o nível ideal ou desejado; o segundo é o esperado 

ou previsto; o terceiro é o mínimo tolerável ou o mais baixo aceitável. Geralmente, o nível 

esperado estará entre o ideal e o mínimo tolerável, embora alguns consumidores não tenham 

outra opção, exceto tolerar níveis abaixo do mínimo aceitável. Isto pode ocorrer em situações 

de monopólio. Finalmente, temos o quarto nível merecido, como expectativas estimadas a 

partir do que o consumidor pensa que é apropriado, baseando-se nos investimentos realizados. 

Quanto ao segundo operador de comparação, Oliver (1997) afirma que a 

realização de necessidades é um dos processos de comparação prévios à resposta de 

satisfação. A análise das necessidades pode proporcionar resultados adicionais à 

desconfirmação das expectativas. Falhar, cumprir ou exceder na realização das necessidades, 

pode produzir diferentes predições de satisfação do que falhar, cumprir ou exceder na 

realização das expectativas. A desconfirmação de expectativas e a realização de necessidades 

estão relacionadas à satisfação de forma independente (OLIVER, 1997). 

O terceiro operador de comparação dá como resultado cognitivo a qualidade que o 

consumidor encontra ao experimentar o produto. A relação entre qualidade e satisfação é 

complexa, devido à intrincada interação entre as dimensões do desempenho usadas nos 

julgamentos de qualidade e as usadas nos julgamentos de satisfação e devido às diferenças 

entre encontros específicos e julgamentos globais. Pela importância e complexidade da 

relação entre satisfação e qualidade, este assunto será discutido mais amplamente ao se tratar 

de qualidade de serviços. Oliver (1997) conclui que a qualidade do desempenho que o 

consumidor toma como base de comparação é o resultado de expectativas ideais e outras 

preferências idiossincráticas. Assim, a satisfação é a resposta à desconfirmação da qualidade e 

à desconfirmação de outras dimensões do desempenho não relativas à qualidade. 

Quanto ao operador de comparação franqueza, como as ações de vendas e 

marketing estimulam a ação de compra e o setor serviços representa um papel cada vez mais 

importante na vida dos consumidores, assuntos referentes à eqüidade e não eqüidade passam a 

ser mais importantes nas decisões de satisfação. Geralmente os consumidores julgarão 

honesta a particular combinação entre os investimentos e resultados próprios e os 

investimentos e resultados que os outros consideram importantes. Talvez esta percepção de 

honestidade existirá, em alguns casos, só como senso de justiça ou injustiça, sem uma análise 

maior. De qualquer forma, as reações dos consumidores frente a situações de eqüidade e não 

eqüidade afetam os julgamentos de satisfação. Os resultados do processo de eqüidade 
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realizado pelo consumidor estão na maior parte sob controle dos profissionais de marketing e 

seus agentes (OLIVER, 1997). 

Finalmente, é discutido o processo cognitivo de remorso do consumidor. 

Conhecido na literatura como arrependimento, este conceito envolve a comparação dos 

resultados da compra de um bem ou serviço com o que poderia ter sido. Neste processo 

cognitivo, o indivíduo não utiliza expectativas nem outros padrões de comparação, mas sim, 

resultados reais ou imaginários que poderiam ter ocorrido se outra alternativa tivesse sido 

selecionada ou alternativamente a possibilidade de não ter realizado a compra. Existe pouca 

pesquisa sobre este tópico na literatura de comportamento do consumidor e a importância dele 

na resposta está baseada em relatos livres, sem as desejadas profundidades teórica e científica. 

 

4.3 ATITUDES 

 

Segundo Sheth, Mittal e Newman (2001), a atitude poder ser definida como sendo 

um construto tripartite, com as dimensões cognitiva, afetiva e conativa. O componente 

cognitivo representa o conhecimento e a percepção comumente sob forma de crenças, ou seja, 

“expectativas quanto ao que alguma coisa é ou não é, ou quanto ao que determinado objeto 

fará ou não fará” (SHETH, MITTAL e NEWMAN, 2001, p. 368). Já o componente afetivo é 

o sentimento que uma pessoa tem em relação a um objeto ou ainda emoções que o objeto 

evoca para a pessoa. Finalmente, o componente conativo refere-se à “ação que uma pessoa 

deseja realizar em relação ao objeto” (SHETH, MITTAL e NEWMAN, 2001, p. 369). Já 

Matos e Veiga (2003) definem as atitudes como estados mentais utilizados por indivíduos sob 

a finalidade de estruturar a forma pela qual eles percebem o seu ambiente e, também, para 

orientar a maneira como respondem a ele. Os componentes da atitude mencionados podem 

tanto seguir uma hierarquia como também serem interdependentes, nos quais a pessoa buscará 

certa consistência entre cognição, afeição e ação, independentemente da seqüência (SHETH, 

MITTAL e NEWMAN, 2001). 

As atitudes desempenham o principal papel na modelagem do comportamento do 

consumidor (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 1995). Para esses autores, as atitudes 

relacionam-se ao gostar e não gostar e podem ser definidas, simplesmente, como uma 
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avaliação geral. A motivação, tanto como o processo de compra, pode nesse sentido serem 

vistos como componentes da atitude. 

Ajzen (1987), dentre outros, assevera que atitudes são avaliações gerais e 

relativamente persistentes (no sentido de ficarem armazenadas na memória de longo prazo) 

sobre objetos, assuntos ou pessoas. Essas avaliações podem ter por base informações de 

experiências vivenciadas, comportamentais, cognitivas e emotivas e são capazes de direcionar 

respostas comportamentais, cognitivas e emocionais dos indivíduos. Assim, a formação de 

atitudes pode acontecer por meio de ampla variedade de processos que trazem em si uma 

multiplicidade de características que podem induzir a várias conseqüências (CHAIKEN, 

1987). 

Para Engel, Blackwell e Miniard (1995, p. 362), atitudes resultantes da 

experiência direta com um objeto podem ser mais acessíveis na memória e direcionar o 

comportamento do que aquelas formadas sem vivenciar uma experiência, como a opinião de 

amigos ou propagandas em televisão. A atitude do consumidor frente a uma marca, ou 

empresa, torna-se mais importante à medida que tem por base uma experiência vivenciada 

pelo usuário da marca, implicando num conhecimento prévio sobre esta. Esse conhecimento 

adquirido resulta de um aprendizado que será mais efetivo quanto maior o número de órgãos 

sensoriais envolvidos na recepção da informação, que é o conceito da experiência direta 

(ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 1995, p. 362). 

 

4.4 INTENÇÕES COMPORTAMENTAIS 

 

Zeithaml, Berry e Parasuraman (1996) publicaram um artigo no Journal of 

Marketing intitulado The Behavioral Conseqüences of Service Quality. Segundo os autores, se 

em estudos anteriores já havia indícios da relação entre a qualidade de serviços e a retenção 

dos clientes, seria possível detectar as intenções comportamentais resultantes do impacto da 

qualidade sobre os consumidores, principalmente no que tange às conseqüências sobre o 

lucro. A análise dos dados revelou cinco dimensões presentes em 13 questões propostas aos 

respondentes conforme o QUAD.2. 
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A primeira dimensão identificada é a lealdade, ou seja, o nível disposição em 

continuar comprando da mesma empresa e dizer coisas positivas a outras pessoas. A segunda 

dimensão é a propensão à mudança. Esta dimensão mensura a tendência de um cliente mudar 

de empresa ou marca nas próximas vezes em que for comprar. A terceira dimensão 

identificada foi a disposição para pagar mais, ou seja, até que ponto um cliente está disposto 

a desembolsar mais dinheiro por um determinado serviço ou marca em relação aos similares 

de mercado, levando-se em consideração os benefícios percebidos que recebe do atual 

fornecedor. 

A quarta dimensão é a resposta externa ao problema. Esta dimensão avalia as 

possíveis intenções dos clientes como reclamar do produto para pessoas ou órgãos externos à 

empresa prestadora dos serviços ou simplesmente mudar de fornecedor, quando da ocorrência 

de algum problema. A quinta e última dimensão é a resposta interna ao problema, ou seja, a 

possibilidade de o cliente reclamar com pessoas da própria empresa prestadora do serviço 

sobre o(s) problema(s) experimentado(s). 

 

QUADRO 2 - Dimensões e itens componentes das intenções comportamentais 
 
Dimensões das 
Intenções 
Comportamentais 

Item Descrição das Intenções 

1 Dizer coisas positivas sobre XYZ para outras pessoas. 
2 Recomendar XYZ para alguém que lhe pedir uma indicação 
3 Encorajar amigos e parentes a utilizarem XYZ. 

4 
Considerar XYZ como a primeira opção na compra deste tipo de 
serviço. 

Lealdade 

5 Comprar mais de XYZ nos próximos anos. 
6 Comprar menos de XYZ nos próximos anos. Propensão à 

mudança 7 Comprar de um concorrente que ofereça preços melhores. 

8 
Continuar comprando de XYZ mesmo que seus preços subam um 
pouco. Disposição para 

pagar mais 
9 

Pagar um preço acima do mercado pelos benefícios que normalmente 
recebe de XYZ. 

10 
Mudar para um concorrente se experimentar um problema com 
XYZ. 

11 
Reclamar com outros consumidores se tiver problemas com o serviço 
de XYZ. 

Resposta externa 

12 
Reclamar com Órgãos de Defesa do Consumidor se tiver problemas 
com o serviço de XYZ. 

Resposta interna 13 
Reclamar com os empregados de XYZ se tiver problemas com o 
serviço de XYZ. 

 

Fonte: Zeithaml, Berry e Parasuraman (1996: 38) 
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4.5 ÍNDICES DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES NA EUROPA 

 

Os Índices Nacionais de Satisfação de Clientes contribuem para estabelecer uma 

imagem mais precisa dos resultados de uma economia, setor de atividade, região ou empresa, 

ao mesmo tempo que podem ajudar a estabelecer abordagens uniformizadas de medição. A 

Suécia foi o primeiro país a desenvolver, em 1989, um indicador deste tipo (CSB-Customer 

Satisfaction Barometer), seguindo-se a Alemanha (1992), e os EUA em 1994 (ACSI-

American Customer Satisfaction Index). No ano de 1996 surgiu o projeto de desenvolvimento 

de um Índice Europeu de Satisfação de Clientes (ECSI-European Customer Satisfaction 

Index), com o objetivo de fornecer  indicadores para as empresas se compararem entre si, 

posicionarem nos respectivos sectores de negócio, identificarem melhores desempenhos, etc. 

Por outro lado, em níveis mais macroeconômicos, proporciona uma bateria de indicadores que 

permitem às autoridades públicas avaliar os desempenhos dos sistemas econômicos, 

diferentes setores de atividades ou regiões, validar outros parâmetros e completar (ou até 

antecipar) a análise que geralmente se faz com base em indicadores de outra índole (inflação, 

desemprego, PIB, etc), apoiando a competitividade e o desenvolvimento da Europa, seus 

países e regiões (MENDES e SARAIVA, 2002). 

 

4.6 O MODELO ACSI – AMERICAN CUSTOMER SATISFACTION INDEX 

 

O índice de satisfação de clientes americano (ACSI - American Customer 

Satisfaction Index) é um tipo de medição de resultados baseado em marketing para as 

empresas, indústrias, setores econômicos e economias nacionais. O ACSI é utilizado 

nacionalmente nos EUA, para conduzir estudos de benchmarking de modo transversal 

múltiplo ao longo do tempo. O ACSI parece ser maior para serviços nos EUA e segundo o 

modelo, exibido na FIG.1, é mais orientado à qualidade e valor. 

O governo americano utiliza estes índices para verificar a competitividade do país 

nos seus diversos setores e, estabelecer metas para que esta competitividade seja ampliada. A 

metodologia aplicada é quantitativa, através de questionário estruturado, e considera o modelo 
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estrutural da FIG.1 como base para avaliação da satisfação. Conforme estes autores, a 

satisfação total do cliente (ACSI) tem três antecedentes: qualidade percebida, valor percebido 

e expectativas do mercado servido. O primeiro determinante da satisfação é a qualidade 

percebida ou performance, que é a avaliação feita pelo mercado servido de uma experiência 

de consumo recente, e espera-se que tenha um efeito positivo e direto na satisfação global. 

Esta predição é intuitiva e fundamental para toda a atividade econômica.  Para operacionalizar 

este construto, os autores se utilizaram da literatura de qualidade para estabelecer dois 

componentes da experiência de consumo: (1) personalização, que significa o grau que o oferta 

da empresa é personalizada para atender necessidades heterogêneas de clientes, e (2) 

confiabilidade, ou seja, o grau pelo qual a oferta da firma é confiável, padronizado e livre de 

deficiências (FORNELL, JOHNSON, ANDERSON, CHA e BRYANT, 1996). 

 

 
FIGURA 1 - American National Satisfaction Index 
Fonte: Fornell, Johnson, Anderson, Cha e Bryant (1996) 

 

O segundo determinante da satisfação geral é o valor percebido, ou nível 

percebido da qualidade do produto pelo preço pago. Adicionar valor percebido adiciona 

informação de preço ao modelo e permite comparar resultados através de firmas, setores e 

indústrias. A utilização de julgamentos de valor para medir resultados também controla 

variáveis tais como renda e orçamento entre respondentes (LANCASTER, 1971), o que nos 

permite comparar produtos de preço alto e baixo. Para qualidade percebida, espera-se uma 

associação positiva para com o valor percebido e com a satisfação geral.  
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O terceiro elemento da satisfação geral são as expectativas do mercado servido.  

As expectativas do mercado representam a experiência de consumo prévia com a oferta da 

empresa, incluindo informação não-experiencial disponível através de propaganda, boca a 

boca e previsão da capacidade do fornecedor de fornecer a qualidade esperada no futuro. 

Assim, o construto expectativa tem perspectivas de passado e futuro. Captura as experiências 

de qualidade prévias e logo tem uma associação direta e positiva com os resultados da 

empresa, tais como a satisfação. Ao mesmo tempo, prevê como a firma pode se comportar no 

futuro, e a expectativa de qualidade no futuro é crítica para avaliação de qualidade. Assim, o 

papel preditivo das expectativas sugere um efeito positivo sobre a satisfação geral 

(FORNELL, JOHNSON, ANDERSON, CHA e BRYANT, 1996). Finalmente, as 

expectativas dos clientes devem ser relacionadas positivamente com a qualidade percebida e 

conseqüentemente com o valor percebido. O conhecimento do cliente deve ser tal que as 

expectativas espelhem precisamente a qualidade corrente. Espera-se que o mercado servido 

tenha expectativas que sejam amplamente racionais e que reflitam as habilidades dos clientes 

de aprender a partir da experiência e predizer os níveis de qualidade e valor que recebem 

(HOWARD, 1977).  

 

4.6.1 Medição de Satisfação, Modelo ACSI e Predição de Resultados  

 

As empresas mais bem posicionadas no ranking de satisfação do ACSI são, sem 

surpresa, as campeãs de satisfação do cliente no mercado americano. Entre elas estão Purina, 

Quaker, Amazon, Hilton, Coca-Cola e Unilever. Por outro lado, empresas que sofreram para 

manter níveis altos de satisfação do cliente, como Compaq, Nike e AT&T, viram suas ações 

despencar. A relação entre satisfação do cliente e valor de mercado é inegável. Cada unidade 

de satisfação no ACSI corresponde a US$ 898 milhões em valor de mercado (PIZANI, 2002).  
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4.7 LEALDADE 

 

Ferreira (1986) define lealdade com qualidade de leal, fidelidade. Segundo Berry 

(1995), o marketing de relacionamento “nasceu” junto com o comércio. Na era pré-industrial, 

os produtores vendiam direto ao consumidor final. Tinham, portanto, a oportunidade de se 

relacionar diretamente com seus clientes, retendo-os. Com a revolução industrial, o marketing 

de massa passou a ditar as regras, comprometendo o relacionamento e, portanto, a lealdade 

dos clientes. O setor de serviços foi o único que conseguiu manter estreitos os laços de 

relacionamento com os clientes. Entretanto, essa situação não era de todo indesejável para a 

época, visto que os mercados estavam em expansão. A demanda era, em geral, maior que a 

oferta e havia menos competição do que a observada nos dias de hoje (GRÖNROOS, 1991). 

Gonçalves Filho (2001) afirma que a empresa “seleciona alguns atributos que 

muitos compradores consideram importantes e posiciona-se singularmente para atender essas 

necessidades”. Uma vez que o foco do marketing de relacionamento são as constantes 

interações, o contato entre fornecedores e consumidores, condições muito favoráveis ao 

desenvolvimento desse tipo de estratégia aparecem no setor de serviço. As empresas de 

serviços geralmente têm contato direto com o consumidor final, sendo que, em todo tipo de 

contato, seja por comerciais na televisão, seja através de vendedores ou mesmo de máquinas 

(como caixas rápidos), têm um efeito na satisfação do consumidor. A partir disso, a gestão 

dos clientes se torna um processo para as empresas, no qual a maioria das funções 

administrativas está envolvida. Assim, todas as áreas das empresas têm que ser geridas com o 

foco no cliente, ou seja, orientadas ao mercado, e o marketing se torna interdepartamental e 

interfuncional (GRÖNROOS, 1991). Ademais, a fidelização de clientes pode ser considerada 

uma estratégia de sobrevivência e de geração de valor para o acionista. É menos oneroso reter 

do que atrair novos clientes. 
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4.8 O MODELO KMV – VARIÁVEIS-CHAVE MEDIADORAS 

 

A natureza do marketing de relacionamento e duas características-chave que 

podem ser associadas com a efetiva cooperação que é necessária para o sucesso do marketing 

de relacionamento são estudadas por Morgan e Hunt (1994). Primeiro: examinaram a natureza 

do marketing de relacionamento e sugeriram como esse construto poderia ser conceituado. 

Segundo: teorizaram que marketing de relacionamento bem sucedido requer relacionamento 

de compromisso e confiança. Terceiro: modelaram compromisso e confiança como variáveis 

mediadoras-chave. Quarto: testaram esse modelo de KMV8 usando dados de varejistas de 

pneus automotivos. E finalmente, compararam o modelo com um modelo concorrente, que 

não considera a relação de compromisso e confiança como tendo função de variável 

mediadora. 

 

4.8.1 Marketing de Relacionamento 

 

Uma definição que possa acomodar todas as formas de relações de trocas é 

requisito essencial para conceituar adequadamente marketing de relacionamento. Entretanto, 

as definições existentes cobrem apenas alguns tipos, mas não outros. Por exemplo, na área de 

marketing de serviços, Berry (1993) define: “marketing de relacionamento envolve atrair, 

manter e – em organizações de múltiplos serviços – aprofundar relações com os clientes” e 

Berry e Parasuraman (1991) propõem que “marketing de relacionamento envolve a atração, o 

desenvolvimento e a retenção das relações com os clientes”. Em marketing industrial, Jackson 

(1985) refere-se a marketing de relacionamento como “marketing orientado para fortes e 

duradouras relações com clientes individualizados”. Todos os vendedores almejam ser 

fornecedor preferido através do desenvolvimento de confiança com clientes estratégicos. 

A definição de relacionamento é uma tarefa que envolve uma série de fatores, a 

ponto de alguns renomados autores evitarem fazê-lo. A FIG.2 mostra dez diferentes formas de 

marketing de relacionamento categorizadas tendo como referência uma determinada empresa 

                                                
8 O termo KMV refere-se ao modelo de variáveis–chave mediadoras - key mediating variable. 
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e suas relações de troca com parcerias que envolvem fornecedores, laterais, compradores e 

parceiros internos. 

 

 

 

FIGURA 2 - As relações de troca no marketing de relacionamento 
Fonte: Morgan e Hunt (1994) 
 
 

Segundo Torelli (1986), “poder é o conceito central na análise de redes” porque a 

sua “mera existência” pode “condicionar os outros envolvidos”. Em contrapartida, tendo em 

mente que, somente um terço de empreitadas como alianças estratégicas são bem sucedidas 

(SHERMAN, 1992), é questionado que aquilo que deveria ser o ponto central para entender 

marketing de relacionamento é qualquer coisa que possa distinguir relações de troca 

produtivas e efetivas daquelas que são improdutivas e inefetivas – ou seja, qualquer coisa que 

produz o sucesso do marketing de relacionamento ao invés de seu fracasso. 

Assim, não há dúvida de que muitos fatores contextuais contribuem para o 

sucesso ou fracasso de esforços específicos de marketing de relacionamento, de modo que se 

supõe que a presença de relacionamento com comprometimento e confiança é o ponto central 
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para o marketing de relacionamento, não o poder e sua capacidade de “condicionar os outros 

envolvidos” (ELIAS, 2005). O modelo de variáveis–chave mediadoras - key mediating 

variable (KMV) – do marketing de relacionamento (FIG.3) foca em uma das partes da relação 

de troca e no relacionamento de comprometimento e confiança dessa parte.  

 

 

FIGURA 3 - O modelo de variáveis-chave mediadoras (KMV) do marketing de 
relacionamento 
Fonte: Morgan e Hunt (1994) 
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valor.” A “relação a que se dá valor” corresponde à crença de que o relacionamento de 

compromisso existe apenas quando a relação é considerada importante. De maneira similar o 

“desejo de manter relação duradoura” corresponde à visão de que a parte comprometida 

deseja que o relacionamento dure indefinidamente e fará tudo para mantê-lo.  

O comprometimento é caracterizado por Cook e Emerson (1978) como “a variável 

que acreditamos ser central na distinção entre trocas sociais e troca econômica”. Mais 

especificamente na literatura de alianças, McDonald (1981, p.836) conclui, “claramente, a 

maior diferenciação desses tipos de relacionamento de troca ... é a confiança social mútua e o 

resultante comprometimento por parte dos indivíduos para estabelecer e manter relações de 

troca”. Compromisso também é visto como crítico nas literaturas sobre comportamento 

organizacional e comportamento de compradores, considerando conseqüências como a 

diminuição do turnover, maior motivação. Segundo Elias (2005), compromisso é considerado 

também como o resultado de fatores influenciados pela empresa como suas práticas de 

recrutamento e treinamento, equidade no trabalho e estrutura organizacional. 

Um tema comum emerge dos vários estudos sobre relacionamentos: as partes 

envolvidas identificam comprometimento entre parceiros de trocas como chave para obtenção 

de resultados positivos que valem a pena para ambas as partes, e se empenham para 

desenvolver e manter esse precioso atributo nas suas relações. Além disso, é que 

comprometimento é um fator central para todas as relações de troca entre empresas e seus 

vários parceiros, conforme a FIG.3. 

 

4.8.3 Confiança 

 

Vários autores atribuem a confiança à crença de uma parte no pressuposto de que 

a outra parte merece credibilidade. Segundo Moorman, Deshpandé e Zaltman (1993): 

“Confiança é definida como a boa-vontade para acreditar num parceiro de negócios a quem se 

pode atribuir credibilidade, em quem se acredita dizer a verdade”. A literatura sobre confiança 

sugere que a credibilidade da parte que confia na outra resulta da crença de que a parte em 

quem se confia é digna da credibilidade e tem alta integridade, características que estão 

associadas a qualidades tais como consistência, competência, honestidade, transparência, 
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responsabilidade, prestativa e benevolente. Anderson e Narus (1990) focam nos resultados 

percebidos da confiança quando a definem como “a crença da empresa de que a outra 

companhia agirá de forma que os resultados serão positivos e não frustrará suas expectativas 

agindo de forma contrária, ou seja, provocando resultados negativos”. De fato, podem-se 

esperar tais resultados apenas de parceiros em cuja integridade se pode confiar com 

segurança. 

 

4.8.4 Determinantes do Relacionamento 

 

Os determinantes de resultados de marketing de relacionamento são estudados em 

dois grupos distintos. O primeiro grupo analisa o relacionamento entre resultados do 

marketing de relacionamento e uma variável simples, que representa um papel-chave no 

marketing de relacionamento. O segundo grupo de estudos investiga dois ou mais construtos 

simultaneamente. 

Estudos científicos demonstram evidências da significativa influência da 

satisfação sobre a lealdade e a comunicação boca-a-boca. Entretanto, estudos mais recentes 

sugerem o impacto da satisfação sobre a lealdade do consumidor como sendo mais complexa 

(OLIVER, 1999). De acordo com o paradigma da desconfirmação, a satisfação do consumidor 

é entendida como uma reação emocional ou um sentimento do consumidor ao perceber 

diferenças entre a performance avaliada e as expectativas (BAGOZZI, YI e LYNN, 1991). 

Apesar da multiplicidade de construtos que é discutida no contexto de marketing de 

relacionamento, a grande maioria da literatura claramente foca em apenas algumas delas. 

Dentre os construtos mais comuns estão a satisfação do consumidor, a qualidade de serviços, 

comprometimento e confiança.  

A relevância da qualidade para o sucesso de longo prazo é indiscutível e pesquisas 

têm demonstrado a relação entre qualidade de serviços, lealdade e comunicação boca-a-boca 

de clientes (ZEITHAML, BERRY e PARASSURAMAN, 1996). O conceito próximo 

relacionado à qualidade de serviço é descrito como a avaliação do consumidor sobre a 

performance do provedor de serviço, baseado em suas experiências anteriores e impressões 

(ELIAS, 2005). Já o comprometimento pode ser descrito como uma orientação de longo prazo 
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do consumidor, no sentido de uma relação de negócio que é alicerçada, tanto em obrigações 

emocionais quanto a convicção do consumidor de que, permanecendo na relação, propiciará a 

ele maiores benefícios líquidos do que terminar a relação (GEYSKENS et al., 1996). A 

confiança existe se um consumidor acredita que um provedor de serviços é confiável e tem 

um alto grau de integridade (MORGAN e HUNT, 1994).  

Uma restrição apresentada nos estudos sobre marketing de relacionamento é que 

eles geralmente consideram apenas um único construto como direcionador da lealdade do 

consumidor e da comunicação boca-a-boca. Entretanto, esses resultados do marketing de 

relacionamento, são como o resultado de uma interação de uma pluralidade de construtos, 

sugerindo a necessidade de uma abordagem mais holística. Uma das primeiras dessas 

abordagens é de Morgan e Hunt (1994), a teoria do comprometimento-confiança do marketing 

de relacionamento. No centro desse modelo, o comprometimento e a confiança no 

relacionamento do consumidor são posicionados como mediadoras, nas quais Morgan e Hunt 

(1994) intitularam de modelo de variáveis mediadoras-chave do marketing de relacionamento. 

Morgan e Hunt (1994) argumentam que o processo de construção de 

relacionamento é fundamentalmente marcado por um número de compartimentos básicos de 

relacionamento: econômico, de recursos e troca social, os quais servem como antecedentes de 

resultados relacionais-chave. O componente do recurso do relacionamento engloba muitos 

tipos de recursos de relacionamento e o conteúdo social do relacionamento se refere ao mais 

elementar dos sentimentos de compatibilidade entre as partes que se relacionam. De acordo 

com essa abordagem de conteúdo do relacionamento, o conteúdo econômico do 

relacionamento inclui os benefícios econômicos do cliente e os custos de participação de 

pertencer ao relacionamento. 

O entendimento dos resultados do marketing de relacionamento é facilitado pela 

abordagem dos benefícios relacionais e pelo modelo de qualidade de relacionamento. A 

abordagem de benefícios relacionais é fundada na posição de que, para existir um 

relacionamento de longo prazo, tanto o provedor de serviço quanto o cliente, precisam obter 

benefícios a partir da relação. No modelo de qualidade de relacionamento, uma suposição 

básica é que a avaliação do cliente sobre o relacionamento é um ponto central para a decisão 

do cliente de continuar ou deixar o relacionamento com o provedor de serviços. A maior parte 

dos conceitos de qualidade de relacionamento foi construída a partir do modelo de 

comprometimento-confiança de Morgan e Hunt (1994) incluindo a satisfação do consumidor 
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como um conceito-chave. Vários diferentes motivos de relacionamento com o consumidor 

foram identificados e o seu preenchimento é concebido como a base da continuidade do 

relacionamento e estabilidade (HENNIG-THURAU, GWINNER e GREMLER, 2000). 

Segundo Elias (2005), considerando-se a complexidade das decisões relatadas a 

partir do relacionamento por consumidores, e a multidimensionalidade de determinantes, os 

conceitos de benefícios relacionais e qualidade de relacionamento são apropriados ao estudo, 

porque as outras abordagens multivariadas ou estão (a) incluídas nesses conceitos (ex. teoria 

de comprometimento-confiança), (b) menos substanciadas em termos teóricos (ex. a 

abordagem da cadeia de lucratividade dos serviços pode ser interpretada como uma referência 

heurística) ou (c) tão menos intensamente discutidas na literatura (ex. o modelo de situação-

valor e a abordagem do conteúdo de relacionamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 - O modelo integrativo dos determinantes-chave do resultado do marketing de 
relacionamento 
Fonte: Hennig-Thurau, Gwinner e Gremler (2002) 
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GREMLER, 2000). Em pesquisas da qualidade do relacionamento, as três variáveis essenciais 

de satisfação, confiança e comprometimento são, na maioria das vezes, tratadas como inter-

relacionadas. 

O modelo integrativo proposto por Hennig-Thurau, Gwinner e Gremler (2002) e 

mostrado na FIG.4 combina os benefícios relacionais e as perspectivas da qualidade do 

relacionamento e especifica como eles podem influenciar os dois importantes resultados do 

relacionamento de lealdade do consumidor e a comunicação boca-a-boca. 

 

4.9 SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

O setor de energia elétrica é subdividido em quatro etapas: geração, transmissão, 

distribuição e comercialização. A geração consiste na obtenção de energia elétrica a partir de 

diversas fontes tais como: hidráulica, térmica (nuclear, geotérmica, gás e outras derivadas do 

petróleo, carvão mineral, carvão vegetal e biomassa), além de marés, a eólica e a solar. 

Devido às peculiaridades geográficas brasileiras e ao grande potencial hídrico do território 

nacional, o principal aproveitamento energético se deu por meio de construção de 

hidrelétricas. No entanto, o esgotamento da fonte de energia hidráulica próxima aos grandes 

centros consumidores e a contestação pelos agentes de consciência ambientalista pelas ações 

prejudiciais ao ecossistema vêm requerendo buscas de outras alternativas energéticas e 

alterações no tamanho da planta da barragem. Isso possibilitou a entrada de empresas menores 

de geração de energia elétrica, estimulando, inclusive, a possibilidade de competição no setor 

(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2007). 

 

4.9.1 Funcionamento 

 

A eletricidade, depois de gerada, é transportada, através de linhas de transmissão, 

até os centros consumidores (transmissão), onde é distribuída. A rede de transmissão ocupa 

papel especialmente importante em sistemas hidrelétricos em que as usinas estão 
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normalmente localizadas longe dos centros urbanos. O setor de transmissão de energia elétrica 

continua altamente concentrado, pois o custo de construção das linhas é elevado, o que 

inviabiliza a concorrência via construção de novas linhas com destino ao mesmo centro 

distribuidor. Como a energia gerada não é estocável e, apenas em condições de linhas de 

transmissão disponíveis, as empresas são estimuladas a gerar energia, a regulamentação é 

fundamental para evitar congestionamento das linhas de transmissão e o preço de monopólio. 

O congestionamento das linhas de transmissão pode ocorrer devido ao excesso de carga ou 

por estratégia oportunista do proprietário da linha (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA, 2007). 

Depois da etapa de transmissão, a energia é distribuída aos consumidores. A 

distribuição está sendo desconcentrada desde a promulgação da Lei n. 9.074/95 que acabou 

com a concessão dos monopólios regionais. Tal qual a transmissão, a distribuição tem um 

desenho de monopólio, haja vista que os consumidores comuns não são livres para 

escolherem seu fornecedor de energia elétrica. 

A comercialização, uma etapa muito recente do setor de energia elétrica, pode 

configurar-se como uma fase concorrencial. No entanto, aqui também a regulamentação é 

fundamental e o MAE – Mercado Atacadista de Energia, intermediador entre oferta e 

demanda de energia, deve cumprir o papel de evitar perda de energia por impossibilidade de 

estocagem, além, é claro da importância do Operador Nacional do Sistema – ONS – na 

definição da quantidade de água que deve sair do reservatório para as turbinas e gerar energia 

elétrica. 

Para atingir o objetivo de aumentar a competição e melhorar o binômio 

qualidade/preço, uma das medidas adotadas pelo Governo foi a desverticalização do setor, ou 

seja, a separação contábil entre os segmentos de geração, transmissão e distribuição. Isto evita 

o que se denomina no mercado de subsídios cruzados, isto é, subsídios advindos das etapas 

monopolísticas que promovem barreiras a entradas na etapa concorrencial.  

Em suma, é importante enfatizar que a eficiência do setor de energia elétrica não é 

uma relação direta com a simples concorrência de mercado. Há um trade off (escolha) entre 

eficiência ligada à produção que requereria construção de grandes barragens para haver ganho 

de escala e eficiência alocativa, fortemente ligada à eficácia da regulamentação pública e à 

definição de tarifas. Este trade off se deve às características do setor – elevado custo de 
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investimento inicial – e do produto, não estocável e essencial à atividade econômica e 

cotidiana da população. 

 

4.9.2 Histórico 

 

A organização e regulação do setor elétrico brasileiro tiveram início há quase um 

século. Em 1920, no Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, órgão do então Ministério 

da Agricultura, Indústria e Comércio, foi criada uma Comissão de Estudos de Forças 

Hidráulicas. Mais tarde, em princípios de 1933, foi conferida uma nova organização ao 

Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, sendo instituída na ocasião, uma Diretoria de 

Águas que veio, posteriormente, a transformar-se em Serviço de Águas (AGÊNCIA 

NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2007). 

Em agosto de 1934, com a Reforma Juarez Távora, surgiu o Departamento 

Nacional da Produção Mineral - DNPM, abrangendo, entre outros, o Serviço de Águas. Pelo 

regimento do Departamento Nacional da Produção Mineral, baixado com o decreto nº 6.402, 

de 28 de outubro de 1940, o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil foi transformado na 

Divisão de Geologia e Mineralogia, e o Serviço de Águas tornou-se Divisão de Águas. 

No ano de 1961, o Departamento Nacional da Produção Mineral foi desligado do 

Ministério da Agricultura, passando a integrar o Ministério das Minas e Energia, criado pela 

Lei nº 3.782, de 22 de julho de 1960.  

Faz-se necessário, todavia, para perfeito entendimento da evolução do órgão 

fiscalizador dos serviços de energia elétrica no País, mencionar o Conselho Nacional de 

Águas e Energia Elétrica - CNAEE, criado pelo Decreto-lei nº 1.285, de 18 de maio de 1939, 

diretamente subordinado à Presidência da República, como órgão de consulta, orientação e 

controle quanto à utilização dos recursos hidráulicos e de energia elétrica, com jurisdição em 

todo o território nacional, e mais tarde também com atribuições executivas. 

Posteriormente, a Lei nº 3.782, de 22 de julho de 1960, que criou o Ministério das 

Minas e Energia, subordinou ao mesmo o CNAEE. Com a organização do mencionado 
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Ministério, conforme as disposições da Lei nº 4.904, de 17 de dezembro de 1965, foi criado o 

Departamento Nacional de Águas e Energia - DNAE, com a finalidade já explanada, sem que 

ficasse textualmente expresso que o CNAEE deixaria de intervir nos assuntos da competência 

do DNAE. A existência de dois órgãos com finalidades análogas ocasionou, durante alguns 

anos, dificuldades que se refletiam na política energética nacional. Por outro lado, a 

constituição da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás, autorizada pela Lei nº 3.890-

A, de 25 de abril de 1961, absorveu várias atribuições anteriormente da competência do 

CNAEE.  

O Decreto nº 63.951, de 31 de dezembro de 1968, aprovou a estrutura básica do 

Ministério das Minas e Energia. O DNAE passaria a se denominar Departamento Nacional de 

Águas e Energia Elétrica – DNAEE. A Divisão de Águas do Departamento Nacional da 

Produção Mineral foi posteriormente transformada no Departamento Nacional de Águas e 

Energia - DNAE, pela Lei nº 4.904, de 17 de dezembro de 1965, que dispôs sobre a 

organização do Ministério das Minas e Energia. 

O DNAEE foi instituído pela Lei nº 4.904, de 17 de dezembro de 1965, com 

autonomia financeira e com atribuições de planejamento, coordenação e execução dos estudos 

hidrológicos em todo o território nacional; supervisão, fiscalização e controle dos 

aproveitamentos das águas que alteram o seu regime; bem como supervisão, fiscalização e 

controle dos serviços de eletricidade. 

 

4.9.3 Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 

 

A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, extinguiu o DNAEE e criou a 

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, autarquia sob regime especial, vinculada ao 

Ministério das Minas e Energia, com sede e foro no Distrito Federal, com a finalidade de 

regular e fiscalizar a produção, transmissão e comercialização de energia elétrica, em 

conformidade com as Políticas e Diretrizes do Governo Federal (AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA, 2007). 
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Em 28 de novembro de 1997, a ANEEL teve seu Regimento Interno aprovado 

pela Portaria MME nº 349, modificado pela Resolução nº 267,  de 13 de julho de 2001 e, 

posteriormente, pela Resolução Normativa nº 116, de 29 de novembro de 2004. A Lei nº 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, delegou à ANEEL a homologação de reajustes e revisão 

das tarifas. 

 

4.9.4 O Setor de Energia Elétrica em Minas Gerais 

 

Minas Gerais apresenta vantagem comparativa na produção de energia elétrica 

proveniente principalmente de fonte hídrica, solar, térmica a lenha e biomassa. O manancial 

hídrico do Estado, as condições tropicais da maioria do território nacional, a experiência com 

o plantio de florestas com fins energéticos e a disponibilidade de resíduos agrícolas, bem 

como a necessidade de geração de grande contingente de empregos sem qualificação parecem 

recomendar uma política de energia elétrica diferente da que está sendo adotada pelo Estado a 

partir de 1987 (COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS, 2007)9. 

O contexto atual de profundas mudanças na estrutura de propriedade no Brasil, 

com transferência da gestão estatal de empresas para gestão privada, vem requerendo 

mecanismos de institucionalização e um novo sistema de governar empresas, com vistas a 

atrair capital privado, em particular, o investidor estrangeiro.  

 

4.10 PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO 

 

Nesta seção são apresentadas as duas principais pesquisas de satisfação realizadas 

no setor elétrico brasileiro. 

 

                                                
9 http://www.cemig.com.br/balancoEnergetico/20beemg.pdf 
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4.10.1 Prêmio IASC 

 

A ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, órgão regulador do setor 

elétrico nacional, promove anualmente o Prêmio IASC (Índice ANEEL de Satisfação do 

Consumidor) com o objetivo de estimular a melhoria da prestação de serviços de energia 

elétrica, orientada para a satisfação dos consumidores. O IASC representa o grau de satisfação 

do consumidor residencial quanto aos serviços prestados pela concessionária distribuidora de 

energia elétrica e é realizado por meio de instituto de pesquisa especializado e independente, 

na área de concessão de cada concessionária de distribuição de energia elétrica do Brasil, 

permitindo a avaliação da concessionária pelo consumidor. 

O modelo utilizado para a apuração do IASC é composto dos seguintes itens de 

avaliação (MARCHETTI e PRADO, 2003): 

Qualidade Percebida 

• Informação ao Cliente 

• Acesso a Empresa 

• Confiabilidade 

Valor Percebido 

• Tarifa paga em relação aos benefícios 

• Tarifa paga em relação do fornecimento 

• Tarifa Geral em relação ao Atendimento 

Confiança 

• Confiança Geral 

• Preocupação com o cliente 

• Competência 

• Integridade 
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Fidelidade 

• Troca de fornecedor em função da tarifa 

• Troca de fornecedor em função do fornecimento 

• Troca de fornecedor em função do Atendimento. 

Satisfação 

• Satisfação Global 

• Desconformidade 

• Distância do Ideal 

O modelo utilizado por Marchetti e Prado (2003), composto pelas 5 macro-

variáveis detalhadas acima, está descrito na FIG.5. 
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4.10.2 Pesquisa ABRADEE 

 

A ABRADEE – Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica é 

uma sociedade civil sem fins lucrativos, com 31 anos de atuação no setor brasileiro, da qual 

participam 51 concessionárias de distribuição de energia elétrica, atuantes em todas as regiões 

do país e responsáveis pelo atendimento a 99% dos consumidores brasileiros (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA, 2007). 

Para atender às empresas associadas, desde 1999, a ABRADEE realiza uma 

pesquisa de satisfação dos clientes residenciais urbanos usuários de energia elétrica. O 

questionário abrange 26 atributos, agrupados em 5 áreas: Conta de luz, fornecimento, 

imagem, atendimento e informação, possibilitando a geração do Índice de Satisfação com a 

Qualidade Percebida (ISQP).  

Para a obtenção da amostra, em cada distribuidora, os municípios são agrupados 

de acordo com a sua localização e número de consumidores. Dentro de cada grupo, são 

sorteados municípios para composição da amostra. Por meio de um processo de sorteios 

sucessivos, chega-se então ao bairro, à rua e ao domicílio do entrevistado. Segundo a 

Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (2007), “esta metodologia 

amostral garante o respeito às particularidades do mercado de cada distribuidora no que se 

refere ao número e ao porte dos municípios atendidos, resultando em uma amostra 

consistente, que reproduz as características de cada sub-universo considerado”. Em 2006, por 

exemplo, foram realizadas 30.000 entrevistas em 856 municípios, apurando-se um ISQP de 

77,2%. Isso “significa que 77,2% dos consumidores estão satisfeitos ou muito satisfeitos com 

a qualidade do fornecimento e dos serviços prestados pelas empresas distribuidoras de energia 

elétrica” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE ENERGIA 

ELÉTRICA, 2007).  
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5 MODELO HIPOTÉTICO 

 

Observando-se a revisão dos autores pertinentes, principalmente os modelos 

desenvolvidos por Fornell, Johnson, Anderson, Cha e Bryant (1996); Zeithaml, Berry e 

Parasuraman (1996); Oliver (1997); Marchetti e Prado (2003); Morgan e Hunt (1994); e 

Hennig-Thurau, Gwinner e Gremler (2002) para apuração do ACSI - Índice de Satisfação de 

Clientes Americano, foi desenvolvido um modelo teórico que contempla os seguintes 

construtos inerentes à qualidade percebida e intenções comportamentais: 

• Valor percebido: Nível percebido da qualidade do produto pelo preço pago 

(FORNELL, JOHNSON, ANDERSON, CHA e BRYANT, 1996). 

• Qualidade percebida: Avaliação feita pelo mercado servido de uma experiência 

de consumo recente (FORNELL, JOHNSON, ANDERSON, CHA e BRYANT, 

1996). 

• Comportamento oportunístico: Maneira de se comportar que configura uma 

tendência a sacrificar os princípios, para transigir com as circunstâncias e 

acomodar-se a elas (FERREIRA, 1986). 

• Satisfação: Ocorre quando o produto ou serviço recebido se iguala ou supera as 

expectativas do consumidor (OLIVER, 1997). 

• Comprometimento: Desejo duradouro de manter uma relação à qual se dá valor 

(MOORMAN, DESHPANDÉ e ZALTMAN, 1992). 

• Confiança: Boa-vontade para acreditar num parceiro de negócios a quem se 

pode atribuir credibilidade, em quem se acredita dizer a verdade (MOORMAN, 

DESHPANDÉ e ZALTMAN, 1992). 

• Reclamação: Exigência, protesto, reivindicação de direitos (FERREIRA, 

1986). 

• Comunicação boca-a-boca: Segundo Zeithaml, Berry e Parassuraman (1996), a 

relevância da qualidade para o sucesso de longo prazo é indiscutível e pesquisas 

têm demonstrado a relação entre qualidade de serviços, lealdade e comunicação 

boca-a-boca de clientes. 

• Propensão à lealdade: Inclinação ou tendência para a lealdade (FERREIRA, 

1986). 
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O modelo desenvolvido apresenta as seguintes relações hipotéticas, conforme a 

FIG.6:  

 

                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

FIGURA 6 - Modelo Hipotético de Pesquisa 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com base no modelo hipotético de pesquisa apresentado na FIG.6, as seguintes 

hipóteses foram elaboradas: 

H1: Há uma associação positiva entre a Qualidade Percebida e o Valor Percebido pelo cliente, 

ou seja, quanto maior a qualidade percebida, maior o valor percebido pelo cliente. 

H2: Há uma associação positiva entre a Qualidade Percebida e a Satisfação do cliente, ou seja, 

quanto maior a Qualidade Percebida, maior a Satisfação do cliente. 

H3: Há uma associação positiva entre a Qualidade Percebida e a Confiança do cliente, ou seja, 

quanto maior a qualidade percebida, maior a Confiança do cliente. 
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H4: Há uma associação positiva entre o Valor Percebido e a Satisfação do cliente, ou seja, 

quanto maior o Valor Percebido, maior a Satisfação do cliente. 

H5: Há uma associação negativa entre o Comportamento oportunístico e a Confiança do 

cliente, ou seja, quanto maior o Comportamento oportunístico da concessionária, menor a 

Confiança do cliente. 

H6: Há uma associação positiva entre a Confiança e o Comprometimento do cliente, ou seja, 

quanto maior a Confiança, maior o Comprometimento do cliente. 

H7: Há uma associação positiva entre a Satisfação e o Comprometimento do cliente, ou seja, 

quanto maior a Satisfação, maior o Comprometimento do cliente. 

H8: Há uma associação negativa entre a Satisfação e a Reclamação do cliente, ou seja, quanto 

maior a Satisfação, menor a (propensão à) Reclamação do cliente. 

H9: Há uma associação positiva entre a Satisfação e a Comunicação boca-a-boca do cliente, 

ou seja, quanto maior a Satisfação, mais intensa será a Comunicação boca-a-boca do cliente. 

H10: Há uma associação positiva entre a Satisfação e a Propensão à lealdade do cliente, ou 

seja, quanto maior a Satisfação, maior a Propensão à lealdade do cliente. 

H11: Há uma associação positiva entre o Comprometimento e a Propensão à lealdade do 

cliente, ou seja, quanto maior o Comprometimento, maior a Propensão à lealdade do cliente. 
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6 METODOLOGIA 

 

Cada procedimento “apresenta vantagens e desvantagens, não de modo absoluto, 

mas relativamente a seu problema de investigação” (VERGARA, 2003). Portanto, um método 

não deve ser considerado certo ou errado e sim mais ou menos adequado ao fim que se 

pretende alcançar. Nesta seção, são abordados os aspectos metodológicos da pesquisa, 

incluindo-se unidades de análise e observação, tipo de pesquisa, coleta de dados escala de 

mensuração e tratamento de dados.  

  

6.1 UNIDADE DE ANÁLISE 

 

A pesquisa proposta utilizou como unidade de análise as distribuidoras de energia 

elétrica em média tensão. 

 

6.2 UNIDADE DE OBSERVAÇÃO 

 

Sabe-se que nas Ciências Sociais, diferentemente das Ciências Físicas e 

Biológicas, não existem verdades estabelecidas, mas que o primeiro passo em uma 

investigação científica consiste na delimitação do universo ou população-alvo a ser 

pesquisada. Pode-se delimitar o campo de pesquisa em termos geográficos, temporais ou 

setoriais, ou em qualquer outra dimensão que se necessite ou deseje. Para Malhotra (2001, p. 

301): “Uma população é o agregado, ou soma, de todos os elementos que compartilham um 

conjunto de características comuns, conformando o universo para o problema de pesquisa de 

marketing”. McDaniel e Gates (2003, p. 364) afirmam que: “A população ou população de 

interesse é o grupo total de pessoas do qual necessitamos obter informações. Uma das 

primeiras coisas que o analista precisa fazer é definir a população de interesse”. Kerlinger 

(1980, p. 90) diz que: “Uma população é um conjunto de todos os objetos ou elementos sob 
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consideração”. Para Babbie (1999, p. 112): “Uma população do survey é a agregação de 

elementos da qual é de fato extraída a amostra do survey. Lembre-se de que uma população é 

uma especificação teórica do universo”.  

A pesquisa proposta utilizará como unidade de observação consumidores de 

energia elétrica atendidos em média tensão de distribuição, cuja população é de 6.977 

clientes, todas pessoas jurídicas dos ramos comercial industrial e de serviços. Para garantir a 

qualidade das respostas, todos os respondentes das pesquisas qualitativa e quantitativa são 

especialistas em energia elétrica, gestores ou engenheiros eletricistas responsáveis pela 

coordenação e controle dos contratos e da qualidade do fornecimento de energia nas empresas 

pesquisadas. As correspondências solicitando as respostas foram encaminhadas nominalmente 

a essas pessoas, as quais são responsáveis pelo relacionamento com as distribuidoras de 

energia elétrica. 

 

6.3 TIPO DE PESQUISA 

 

Dentre outros autores da área de Metodologia Científica, Gil (1991) sugere que “é 

usual a classificação de pesquisas com base em seus objetivos gerais”. Essa pesquisa busca 

testar hipóteses específicas e examinar relacionamentos entre construtos. Portanto, do ponto 

de vista de seus objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois segundo Vergara (2003), 

essa expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno, podendo 

estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. A mesma afirmação é 

sustentada por Gil (1991). Essa pesquisa busca gerar conhecimentos úteis para os setores de 

distribuição e comercialização de energia elétrica, o que lhe confere também a classificação 

de pesquisa aplicada. Essa é motivada pela necessidade de resolver problemas concretos, 

imediatos ou não (VERGARA, 2003). 

Quanto aos meios de investigação, essa é uma pesquisa de campo, baseada em 

questionários. Esse tipo de pesquisa é uma “investigação empírica realizada no local onde 

ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo” (VERGARA, 

2003). 
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Quanto à forma de abordagem do problema, para responder aos objetivos 

propostos, essa pesquisa foi dividida em duas fases, uma qualitativa e outra quantitativa. 

 

6.3.1 Pesquisa Qualitativa 

 

Na primeira fase, de natureza qualitativa, buscou-se conhecer melhor o segmento 

de consumidores pessoas jurídicas de energia elétrica atendidos em média tensão de 

distribuição e levantar quais variáveis relacionadas à qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos pela empresa são percebidas como mais importantes pelos clientes. Para tanto, 

foram realizadas entrevistas telefônicas com 24 clientes. 

Para facilitar o ordenamento das idéias e a classificação das opiniões relatadas 

pelos clientes, foi utilizado nas entrevistas o roteiro do APÊNDICE 1. Visando explorar 

melhor o problema e identificar variáveis, as entrevistas telefônicas foram gravadas em meio 

digital e utilizadas, principalmente, para refinamento e validação do questionário utilizado na 

pesquisa quantitativa. 

Na análise das entrevistas, foi utilizado o estudo de caso, que pode ser 

caracterizado “pelo estudo aprofundado e exaustivo de uma ou poucas unidades10, de forma a 

permitir o seu amplo e detalhado conhecimento” (VERGARA, 2003). Foi observada uma 

convergência entre as opiniões dos clientes pesquisados. Os principais atributos destacados 

foram: Confiabilidade na continuidade do fornecimento, qualidade intrínseca da energia 

fornecida (Ex: indicadores ANEEL de duração e freqüência das interrupções), atendimento 

rápido e de boa qualidade prestado por bons técnicos, clareza de informações no contrato e 

pontualidade. As perdas financeiras e de produção causadas pelas interrupções de 

fornecimento foram destacadas por 19 dos 24 clientes pesquisados. A necessidade de 

melhorias no processo de interrupção programada foi relatada por 13 clientes (avisar com 

maior antecedência e procurar ser o mais breve possível). Foi sugerida também a oferta de 

planos tarifários mais customizados, atendimento mais personalizado para grandes 

consumidores, inclusive na contratação mais flexível de demanda. Alguns clientes 

                                                
10 Essas unidades podem ser entendidas como uma pessoa, família, empresa, comunidade, um produto, órgão 
público ou mesmo um país (VERGARA, 2003). 
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entrevistados reclamaram também do excesso de burocracia, morosidade de respostas e pouca 

autonomia do agente de negócios para prover soluções. 

Alguns clientes sugeriram que as concessionárias ofereçam maior suporte técnico 

e know-how em aspectos como eficientização do uso da energia elétrica e estudos para 

utilização de fontes alternativas de energia. Essa demanda evidencia um grande nicho de 

mercado a ser explorado pelas concessionárias. Foi observada ainda, elevada resistência ao 

atendimento via Call Center. 

 

6.3.2 Pesquisa Quantitativa 

 

Foi realizado um diagnóstico quantitativo, com corte transversal baseado em um 

levantamento do tipo survey11, caracterizado, conforme Malhotra (1996) por ser um método 

onde são entrevistados um grande número de respondentes, utilizando-se de questionários 

pré-definidos e padronizados. Foram avaliadas a qualidade percebida e as atitudes e intenções 

comportamentais dos clientes pesquisados. 

 

6.3.2.1 Amostra e Período de Estudo 

 

Pode ser dito que uma amostra de pesquisa é uma parte, é a representação do todo 

de determinadas características que será pesquisada. Para Kerlinger (1980, p. 90): “Amostra é 

uma porção de uma população, geralmente aceita como representativa da população”. Para 

Babbie (1999, p. 118-119): “Amostras de survey devem representar as populações das quais 

são retiradas e devem fornecer estimativas úteis quanto às características daquela população. 

                                                
11 A técnica de levantamento ou survey envolve entrevistas com base em uma amostra da população, por meio 
de questionários, que buscam levantar aspectos relacionados ao seu comportamento, às suas intenções, opiniões, 
atitudes, etc. Pode-se coletar dados de forma pessoal, via telefone, por e-mail, por correio, etc. A maioria das 
perguntas é de alternativa fixa ou pré-determinada. As conclusões obtidas por meio de survey apresentam um 
maior caráter de generalização, por trabalharem com amostras grandes e representativas da população 
(MALHOTRA, 1996). 
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Não necessitam, contudo, ser representativas em todos os aspectos; representatividade, no 

sentido que tem para a amostragem, limita-se às características relevantes para os interesses 

substantivos da pesquisa”.  

Segundo Hair Junior et al. (2005, p. 237): “Uma amostra é um subconjunto 

relativamente pequeno da população. É extraída utilizando-se procedimentos probabilísticos 

ou não-probabilísticos. Se uma amostra probabilística suficientemente grande é extraída, 

então é possível fazerem-se generalizações e inferências estatísticas sobre aquela população”. 

Cooper e Schindler (2003, p. 150) dizem que: “A idéia básica de amostragem é que, ao 

selecionar alguns elementos em uma população, podemos tirar conclusões sobre toda a 

população. Um elemento da população é a pessoa que está sendo considerada para 

mensuração. É a unidade de estudo”. Malhotra (2001, p. 301) diz que: “A amostra é um 

subconjunto de uma população, selecionado para participação no estudo. Utilizando-se aí 

características amostrais, chamadas estatísticas, para efetuar inferências sobre os parâmetros 

populacionais”. 

Segundo a Teoria da Probabilidade, as técnicas de amostragem podem ser 

classificadas amplamente como probabilística e não-probabilística. Na amostragem 

probabilística, os elementos amostrais são escolhidos ao acaso. Já na amostragem não-

probabilística tem-se a capacidade pessoal e profissional do pesquisador, e não na chance de 

selecionar igualmente os elementos amostrais. Segundo Malhotra (2001, p. 309): “As técnicas 

probabilísticas variam em termos de eficiência amostral. A eficiência amostral é um conceito 

que reflete uma compensação entre custo e precisão da amostra. Precisão se refere ao nível de 

incerteza sobre a característica que está sendo medida. Quanto maior a precisão, maior o 

custo, e a maioria dos estudos exige uma compensação”. A literatura da área preconiza que a 

amostragem probabilística pode ser classificada em quatro técnicas básicas: 

• amostragem aleatória simples; 

• amostragem sistemática; 

• amostragem estratificada; e 

• amostragem por conglomerado. 

Neste trabalho, foi utilizada a amostragem probabilística, com a fórmula de 

cálculo de tamanho de amostra aleatória simples para populações finitas com variância 

estimada (TRIOLA, 2001): 
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    N * Z2 * S2 

n = __________________ 

         e2 * (N-1) + Z2 * S2 

 

Onde: 

n = tamanho da amostra 

N = tamanho da população 

Z = valor da variável Z para o nível de confiabilidade adotado 

e = erro máximo admitido 

S = estimativa da variância populacional 

 

No presente estudo foram adotados os seguintes valores: 

• N = 6.977 para o tamanho da população 

• Considerando-se o nível de 95% de confiabilidade, Z vale 1,96.  

• A estratégia utilizada para estimar a variância foi a mesma adotada por Veiga 

(2000). Considerou-se um questionário de 11 pontos, com notas de 0 a 10, resultando 

numa nota central de 5. Nessa situação, observa-se o pior caso devido à máxima 

variância, que seria 5. Esse valor foi considerado como estimativa da variância 

populacional (S). 

• Admitiu-se um erro de 0,25. 

Assim tivemos: 

 

 

 

 

Efetuando-se o cálculo e arredondando-se o resultado, obteve-se um valor de n 

igual a 1.259, o que corresponde a aproximadamente 18% da população de 6.977 clientes. 

Os questionários da fase quantitativa foram aplicados nos meses de junho e julho 

de 2007. 

    6.977 * (1,96)2 * 52                      670.071,08 

n = _____________________________ = ___________ = 1.259,44  

0,252*(6.977-1) + (1,96) 2 * 52             532,04 
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6.4 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCALAS DE MENSURAÇÃO 

 

Foi feita uma revisão de literatura, visando detalhar as metodologias 

desenvolvidas pelos autores clássicos de marketing de relacionamento (MORGAN e HUNT, 

1994), valor percebido pelo cliente e modelo ACSI (FORNELL, JOHNSON, ANDERSON, 

CHA e BRYANT, 1996), mensuração de satisfação (OLIVER, 1997), qualidade em serviços 

e fidelização de clientes (ZEITHAML, BERRY e PARASURAMAN, 1996). Também muito 

contribui para a elaboração do questionário a metodologia desenvolvida por Marchetti e Prado 

(2003) para apuração do IASC – Índice Aneel de Satisfação do Consumidor. 

As escalas originais de 7 pontos foram alteradas para 11 pontos, visando facilitar 

o tratamento como variáveis contínuas. Visando identificar itens relevantes a serem 

pesquisados e subsidiar a mensuração do construto qualidade percebida, foram realizadas 

entrevistas com cinco especialistas do setor elétrico, todos funcionários de concessionárias de 

energia elétrica e atuantes no atendimento comercial e técnico ao segmento de clientes 

pesquisados. Eles são, portanto, profundos detentores de conhecimento e experiência no tema 

em análise. 

O resultado da pesquisa qualitativa, que contemplou 24 clientes, foi utilizado para 

refinar o questionário, através da identificação da importância de cada item pesquisado para o 

cliente. Esse resultado foi novamente submetido à apreciação dos mesmos cinco especialistas 

do setor elétrico para análise e sugestões. 

Para mensurar a percepção do cliente no tocante a cada construto contemplado no 

modelo teórico, apresentamos a seguir o detalhamento dos itens de operacionalização dos 

construtos (todas as escalas com 11 pontos): 

• Satisfação: Questões obtidas de Oliver (1997) e detalhadas na TAB.4. 

• Confiança: Questões obtidas de Morgan e Hunt (1994) e detalhadas na 

TAB.5. 

• Comportamento oportunístico: Questões obtidas de Morgan e Hunt (1994) e 

detalhadas na TAB.6. 
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• Comprometimento: Questões obtidas de Morgan e Hunt (1994) e detalhadas 

na TAB.7. 

• Valor percebido: Questões obtidas de Fornell, Johnson, Anderson, Cha e 

Bryant (1996) e detalhadas na TAB.8. 

• Propensão à lealdade: Questões obtidas de Fornell, Johnson, Anderson, Cha 

e Bryant (1996) e Zeithaml, Berry e Parasuraman (1996) e detalhadas na 

TAB.9. 

• Comunicação boca-a-boca: Questões obtidas de Zeithaml, Berry e 

Parasuraman (1996) e detalhadas na TAB.10. 

• Reclamação: Questões obtidas de Zeithaml, Berry e Parasuraman (1996) e 

detalhadas na TAB.11. 

• Qualidade percebida: Questões obtidas de Zeithaml, Berry e Parasuraman 

(1996), entrevistas com especialistas do setor de distribuição de energia 

elétrica e Marchetti e Prado (2003). O detalhamento encontra-se nas TAB.12, 

TAB.13, TAB.14, TAB.15, TAB.16, TAB.17, TAB.18 e TAB.19. 

A partir das fontes citadas, foi proposto o questionário constante no APÊNDICE 

2. 

 

6.5 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados através de observação simples, caracterizada pela 

manutenção de certo distanciamento do grupo ou da situação que tenciona estudar, como um 

expectador não interativo (VERGARA, 2003). Foi desenvolvido e validado um questionário 

reduzido (APÊNDICE 2), visando viabilizar a coleta de dados via Web Survey. Foi 

desenvolvido um site especificamente para este fim.  

Inicialmente, foram enviadas correspondências a 200 clientes da unidade de 

observação, de uma área delimitada, solicitando-lhes que acessassem o site via Internet e 

respondessem o questionário. O objetivo foi realizar um pré-teste do índice e tempo de 

resposta e do funcionamento do site. Decorridos cinco dias do envio das correspondências, 
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verificamos que 38 clientes (19%) responderam todos os itens do questionário. Não foi 

registrada nenhuma reclamação dos pesquisados que motivasse uma revisão do questionário 

ou leiaute do site. 

Após o sucesso do pré-teste, foram enviadas correspondências a todos os demais 

6.777 clientes da unidade de observação, solicitando-lhes que acessassem o site via Internet e 

respondessem o questionário. O objetivo era atingir, no mínimo, a amostra calculada, de 

forma a assegurar um intervalo de confiança de, no mínimo, 95%. Não houve necessidade de 

enviar uma segunda remessa de correspondências aos não respondentes, pois a base amostral 

de 922 respondentes (13,2%) superou substancialmente o mínimo necessário. 
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7 RESULTADOS 

 

Nesta seção estão descritos os procedimentos analíticos que guiaram a extração de 

conclusões direcionadas a solução do problema de pesquisa definido. Para tal, guia-se 

conforme sugestões globais da análise de dados, nos procedimentos sugeridos por Hair Junior 

et al., (1998), Tabachinick e Fidell (2001), Kline (1998), Norusis (1999) e Pestana e Gageiro 

(2003) visando que os resultados sejam extraídos com o rigor necessário a um estudo de 

natureza científica que vise tanto o desenvolvimento científico quanto o apoio a decisões 

gerenciais estratégicas. Portanto, a análise foi dividida nas seguintes etapas: 1) descrição da 

amostra; 2) análise exploratória e descrição dos dados; 3) avaliação da validade do 

instrumento de pesquisa; 4) avaliação da validade do modelo estrutural e criação dos índices 

de qualidade e satisfação dos clientes da empresa estudada. 

 

7.1 ANÁLISE EXPLORATÓRIA 

 

Na etapa de avaliação exploratória dos dados, apresenta-se o perfil geral dos 

respondentes, descrevem-se os resultados globais obtidos para cada indicador e fazem-se 

tratamentos preliminares que visam tratar possíveis problemas nos dados que podem gerar 

distorções nas estimativas ou levar cautelas na interpretação dos resultados nas etapas 

subseqüentes da pesquisa.  

 

7.1.1 Caracterização da Amostra 

 

A primeira etapa da análise consistiu em traçar o perfil geral dos respondentes e 

comparar o perfil global dos respondentes válidos com a população em estudo. Inicialmente 

considerou-se os casos que tinham dados válidos para as variáveis que compõem o modelo de 

pesquisa, tendo sido encontrados 922 questionários com dados válidos para estas escalas. 
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7.1.2 Análise Descritiva dos Dados Amostrais 

 

Com vistas a fazer uma apresentação dos resultados preliminares do estudo, 

propiciando uma visão geral dos resultados, apresentou-se uma visão geral das condições dos 

dados brutos (NORUSIS, 1999). Assim, demonstram-se os resultados descritivos univariados 

obtidos para cada indicador do estudo, conforme TAB.1, TAB.2 e TAB.3, em termos dos 

estimadores da média ( x ) e desvio padrão (S2) das escalas empregadas na pesquisa de campo. 
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TABELA 1 - Estatísticas descritivas básicas 

Nº CÓDIGO QUESTÃO N X  S
2
 

1 t1r1Satis1 
Estou satisfeito com os serviços que a concessionária presta para a 
minha empresa 

912 7,61 5,11 

2 t1r2Satis2 
Os serviços prestados pela concessionária são exatamente o que a 
minha empresa necessita 

912 7,59 5,57 

3 t1r3Satis3 Ser cliente dessa concessionária tem sido uma boa experiência 912 7,81 5,20 

4 t1r4Satis4 
Eu tenho realmente gostado dos serviços que essa concessionária 
presta para a minha empresa 

912 7,57 5,52 

5 t1r5Conf1 A concessionária é confiável e transparente com os seus clientes 912 7,96 5,43 
6 t1r6Conf2 Tenho confiança nas informações que recebo da concessionária 912 8,12 5,06 

7 t1r7Conf3 
Confio na concessionária como fornecedora de energia, pois é uma 
empresa estável e bem estabelecida no mercado, que me garante 
continuidade de operação e de produção 

912 8,37 4,37 

8 t1r8Comport1 A concessionária toma decisões que só beneficiam a si mesma 912 4,80 10,76 

9 t1r9Comport2 
A concessionária estabelece cláusulas contratuais e ou políticas de 
preços visando somente os seus próprios interesses 

912 5,14 10,76 

10 t1r10Comport3 
A concessionária impõe regras e procedimentos sem a devida 
negociação com os clientes 

912 5,07 12,89 

11 t1r11Compr1 
Estou comprometido com o meu relacionamento com a 
concessionária 

912 7,01 10,43 

12 t1r12Compr2 Eu me identifico com os valores e normas da concessionária 912 6,60 6,76 

13 t1r13Compr3 
Se eu tivesse outra opção, escolheria uma outra distribuidora de 
energia 

912 4,32 10,30 

14 t1r14Compr4 
O relacionamento com a minha concessionária merece o máximo 
esforço da minha empresa para ser mantido 

912 6,15 10,63 

15 t1r15Valor1 
O valor das tarifas é condizente com a qualidade de energia que a 
concessionária oferece 

912 5,37 7,56 

16 t1r16Valor2 
O valor das tarifas cobradas é compatível com a confiabilidade dos 
serviços prestados pela concessionária 

912 5,79 7,29 

17 t1r17Valor3 
O valor das tarifas é condizente com o atendimento que a 
concessionária oferece 

912 5,94 7,40 

18 t1r18Leal1 
Pretendo continuar fazendo negócios com a concessionária nos 
próximos anos 

912 8,10 4,58 

19 t1r19Leal2 
Se outra empresa confiável me oferecer um preço menor, 
certamente eu mudaria de distribuidor de energia 

912 6,68 9,55 

20 t1r20Leal3 
Se outra empresa me oferecer uma melhor qualidade de serviços 
atendimento, eu mudaria de distribuidor de energia 

912 6,61 9,80 

21 t1r21Com1 Eu falo coisas positivas sobre a concessionária para outras pessoas 912 7,22 6,97 
22 t1r22Com2 Eu recomendo a concessionária para outras pessoas 912 7,15 7,34 
23 t1r23Recl1 Eu falo coisas negativas sobre a CE para outras pessoas 900 2,59 8,41 

24 t1r24Recl2 
Eu reclamo da concessionária para colegas, funcionários e clientes 
da minha empresa 

912 3,00 10,18 

25 t1r25Rrecl3 
Eu reclamo da concessionária para os seus atendentes e 
funcionários 

912 3,32 11,49 

26 t1r26Recl4 Não adianta reclamar na concessionária, pois nada muda 912 4,01 13,76 
27 t3r1Qtec1 Estabilidade do nível de tensão 887 7,49 5,34 
28 t3r2Qtec2 Estabilidade de freqüência 887 7,85 4,20 
29 t3r3Qtec3 Fornecimento sem distorção de onda (harmônicas) 887 7,63 4,62 
30 t3r4Qtec4 Freqüência (número) de interrupções no fornecimento de energia 887 6,77 7,73 
31 t3r5Qtec5 Duração das interrupções de energia 887 6,55 8,01 
32 t3r6Qtec6 Rapidez para restabelecer o fornecimento em caso de interrupção 887 6,99 7,34 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Obs: Os códigos das variáveis indicam a tela, número de resposta e indicador a qual pertence cada questão. 
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TABELA 2 - Estatísticas descritivas básicas (cont.) 

Nº CÓDIGO QUESTÃO N X  S
2
 

33 t3r7Qtec7 
Cumprimento do horário agendado para desligamento ou 
religamento quando houver interrupção programada 

887 8,01 6,10 

34 t4r1Qfat1 Precisão e clareza das faturas (contas) 890 8,02 4,88 
35 t4r2Qfat2 Entrega em dia das faturas (contas) 890 8,58 4,12 

36 t4r3Qfat3 
Informações fornecidas com antecedência sobre interrupções 
programadas, tempo de restabelecimento e seus motivos 

890 8,08 5,62 

37 t4r4Qfat4 
Orientações fornecidas para o cliente (uso eficiente de energia, 
direitos, orientações técnicas e tarifas) 

890 6,71 8,82 

38 t4r5qfat5 
Clareza das informações prestadas pela concessionária sobre o 
Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica 

890 7,48 6,55 

39 t5r1Qan1 Facilidade para entrar em contato com os agentes de negócios 728 8,27 4,62 
40 t5r2Qan2 Cordialidade e atenção individualizada dos agentes de negócios 728 8,84 2,96 
41 t5r3Qan3 Nível de conhecimento técnico dos agentes de negócios 728 8,78 2,46 

42 t5r4Qan4 
Capacidade dos agentes de negócios em dar solução definitiva aos 
problemas ou respostas às solicitações 

728 8,19 4,49 

43 t5r5Qan5 Agilidade e presteza do atendimento dos agentes de negócios 728 8,39 4,08 

44 t5r6Qan6 
Cumprimento dos prazos informados pelos agentes de negócios para 
a solução dos problemas 

728 8,22 4,45 

45 t5r7Qan7 Aparência física dos agentes de negócios, veículos e equipamentos 728 8,81 2,37 
46 t5r8Qtel1 Facilidade para entrar em contato por telefone (Call Center) 618 7,02 7,90 

47 t5r9Qtel2 
Cordialidade e atenção individualizada dos funcionários do Call 
Center 

618 7,59 6,10 

48 t5r10Qtel3 Nível de conhecimento técnico dos funcionários do Call Center 618 6,80 8,01 

49 t5r11Qtel4 
Capacidade dos funcionários do Call Center em dar solução 
definitiva aos problemas ou respostas às solicitações 

618 6,30 9,18 

50 t5r12Qtel5 
Agilidade e presteza dos funcionários do Call Center em solucionar 
os problemas 

618 6,41 8,70 

51 t5r13Qtel6 
Cumprimento dos prazos informados pelos funcionários do Call 
Center para a solução dos problemas 

618 6,48 9,42 

52 t5r14Qsc1 
Cordialidade e atenção individualizada dos funcionários da equipe 
de serviços 

712 8,43 3,20 

53 t5r15Qsc2 
Nível de conhecimento técnico dos funcionários da equipe de 
serviços 

712 8,71 2,13 

54 t5r16Qsc3 
Capacidade da equipe de serviços em dar solução definitiva aos 
problemas ou respostas às solicitações feitas 

712 8,39 2,99 

55 t5r17Qsc4 Rapidez da equipe para a realização de serviços 712 7,82 4,88 
56 t5r18Qsc5 Aparência física dos funcionários, veículos e equipamentos 712 8,67 2,22 

57 t5r19Qsc6 
Cumprimento dos prazos de execução pela Equipe de Serviços de 
Campo (Técnicos e Eletricistas da concessionária) 

712 8,06 4,33 

58 t5r20Qouv1 Facilidade para entrar em contato com a ouvidoria 169 7,44 7,08 

59 t5r21Qouv2 
Cordialidade e atenção individualizada dos funcionários da 
ouvidoria 

169 7,64 6,45 

60 t5r22Qouv3 Agilidade e presteza do atendimento da ouvidoria 169 7,58 6,71 
61 t5r23Qouv4 Nível de conhecimento técnico dos funcionários da ouvidoria 169 7,77 6,45 

62 t5r24Qouv5 
Capacidade da ouvidoria em dar solução definitiva aos problemas 
ou respostas às solicitações 

169 7,60 6,76 

63 t5r25Qouv6 
Cumprimento dos prazos informados pelos funcionários da 
ouvidoria para a solução dos problemas 

169 7,53 6,66 

64 t5r26Qsite1 Aparência, leiaute e organização do site 409 8,16 4,00 
65 t5r27Qsite2 Clareza das informações contidas no site 409 8,05 4,37 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Obs: Os códigos das variáveis indicam a tela, número de resposta e indicador a qual pertence cada questão. 
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TABELA 3 - Estatísticas descritivas básicas (cont.) 

Nº CÓDIGO QUESTÃO N X  S
2
 

66 t5r28Qsite3 Agilidade em resolver problemas no site 409 7,55 5,66 
67 t5r29Qsite4 Tempo de resposta/velocidade do sistema 409 7,70 4,97 
68 t5r30Qsite5 Capacidade do site da concessionária em prover soluções 409 7,51 5,29 
69 t5r31Qmail1 Facilidade de entrar em contato por e-mail 357 8,36 3,88 

70 t5r32Qmail2 
Cordialidade e atenção individualizada dos funcionários que 
respondem aos e-mails 

357 8,41 3,76 

71 t5r33Qmail3 Agilidade e presteza da resposta por e-mail 357 8,11 5,11 

72 t5r34Qmail4 
Nível de conhecimento técnico dos funcionários que respondem aos 
e-mails 

357 8,32 3,76 

73 t5r35Qmail5 Aparência e qualidade da redação dos e-mails recebidos 357 8,35 3,80 

74 t5r36Qmail6 
Capacidade em dar solução definitiva aos problemas ou respostas às 
solicitações feitas por e-mail 

357 8,00 5,15 

75 t5r37Qmail7 
Cumprimento dos prazos informados pelos funcionários que 
respondem aos e-mails para a solução dos problemas 

357 8,07 4,97 

76 t6r20Leal1 
Você mudaria de fornecedor, caso outra distribuidora de energia 
elétrica, confiável e de qualidade, lhe ofereça serviços como os 
disponibilizados atualmente pela concessionária? 

827 2,70 0,83 

77 t6r21Leal2 

Eu mudaria de fornecedor, apenas no caso de outra distribuidora de 
energia elétrica, confiável e de qualidade, me oferecesse serviços 
como os disponibilizados atualmente pela concessionária por um 
valor X% menor. 

616 22,55 282,91 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Obs: Os códigos das variáveis indicam a tela, número de resposta e indicador a qual pertence cada questão. 

 

Nas TAB.1, TAB.2 e TAB.3, observa-se que as médias das variáveis relativas às 

intenções comportamentais se encontram em patamares moderados, entre 6 e 9 na maioria dos 

casos. É notável também uma dispersão razoável dos dados em torno da média, dado que os 

desvios padrão são relativamente elevados.  

 

7.1.3 Análise de Dados Ausentes 

 

Para Hair Junior et al. (1998), a generalização das conclusões de uma pesquisa 

fica comprometida quando existem padrões não considerados nos dados ausentes, de modo 

que os valores obtidos na amostra não são representativos da população de valores de uma 

variável. Este problema é especialmente crítico quando se observam padrões não aleatórios 

nos dados ausentes do estudo (TABACHINICK e FIDELL, 2001). Por tal razão, é importante 

verificar a extensão e padrões de dados ausentes antes de se proceder a análise. Em primeiro 
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lugar, destaca-se que após a seleção dos casos que haviam preenchido dados relativos à escala 

detalhada permaneceram na base de dados 922 questionários completos, mas ainda estavam 

presentes grande massa de dados ausentes, sendo somente 79 questionários completos.  

No total permaneceram 16.635 dados ausentes que representam 23% da base de 

71.071 dados. A maior parte dos dados ausentes está concentrada em torno das escalas de 

avaliação de atendimento, na qual os clientes avaliavam somente os serviços que eles tinham 

experiência de uso. A maior parte dos dados ausentes se encontra na avaliação de ouvidoria, 

e-mail e site. Como a maior parte dos dados ausentes concentra-se em torno de um conjunto 

limitado de variáveis, devido a própria estrutura dos questionários, optou-se por trabalhar com 

os casos válidos por conjunto de dados (telas). O objetivo é utilizar todas as informações 

disponíveis em cada grupo de variáveis, até o momento de tratamento do modelo estrutural, 

quando novo tratamento será requerido para obter estimativas globais do modelo. 

 

7.1.4 Análise dos Outliers 

 

Outliers são casos que apresentam padrões de respostas díspares em relação ao 

padrão das variáveis e podem denotar erros de mensuração, casos inválidos da pesquisa ou 

mesmo indivíduos com padrões de respostas que diferem das normas do banco de dados 

(KLINE, 1998). Estes casos são problemáticos, pois podem distorcer estimativas do estudo e 

trazer resultados não representativos do fenômeno em interesse (HAIR JUNIOR et al., 1998). 

Por tal razão, eles devem ser estudados e avaliados antes de se proceder a uma análise 

detalhada do banco de dados (NORUSIS, 1999). Para identificar outliers univariados, 

utilizam-se o número de quatro desvios em relação à média como critério, tal qual sugerem 

Hair Junior et al. (1998). Assim, identificou-se 120 outliers univariados, que após dois 

procedimentos de substituição, tal qual sugerem Kline (1998) e Tabachinick e Fidell (2001), 

não permaneceram na base de dados como casos ofensivos. 

Para identificar os casos com padrões de respostas que os diferem do padrão de 

dados da base, empregou-se o critério de Mahalanobis (D2) (HAIR JUNIOR, et al., 1998), 

testando-a contra uma distribuição qui-quadrado com k graus de liberdade, onde k 

corresponde ao número de variáveis analisadas (TABACHINICK e FIDELL, 2001). 



67 

 

Considerando que os dados ausentes dentro de cada conjunto de variáveis é proeminente, 

preferiu-se tratar os outliers por bloco, calculando medidas D2 para cada conjunto de dados. 

As observações foram testadas como na distribuição qui-quadrado, levando em conta um 

nível de significância conservador de 0,001 (HAIR JUNIOR et al., 1998) e considerando que 

o número de casos com extremos dentro de cada variável foi expressivo (chegando a 10% dos 

casos nas atitudes e intenções comportamentais). Entretanto, como a perda de tais casos na 

análise individual seria mínima dada a magnitude de questionários, optou-se por usar somente 

os dados excluindo-se os dados ausentes, considerando cada bloco de variáveis a serem 

avaliadas na etapas subseqüentes de avaliação da validade do questionário e modelo de 

pesquisa. 

 

7.1.5 Análise de Normalidade 

 

A distribuição normal das variáveis é um pressuposto implícito na maioria dos 

procedimentos de inferência estatística (PESTANA e GAGEIRO, 2000), mesmo quando tal 

condição é rara nos fenômenos estudados nas ciências sociais. No entanto, é relevante 

averiguar o atendimento deste pressuposto como forma de garantir a consistência na extração 

de conclusões no estudo. Para tal, avaliou-se a normalidade por meio do procedimento 

Kolmogorov Smirnov e pela análise gráfica. O teste K-S demonstra violações expressivas da 

normalidade, o que também é apontado pela inspeção gráfica dos diagramas Q-Q e 

histogramas. De fato, este imperativo implica em cautelas e uso de procedimentos alternativos 

para o teste do modelo estrutural, nas etapas subseqüentes da pesquisa. 

 

7.1.6 Análise de Linearidade 

 

Autores diversos da área de análise de dados (HAIR JUNIOR et al., 1998; 

TABACHINICK e FIDELL, 2001; NORUSIS, 1999; KLINE, 1998) sugerem que o uso de 

técnicas multivariadas baseadas em medidas de correlação fazem um pressuposto implícito da 
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linearidade entre as variáveis. Como as técnicas empregadas neste estudo, tais como análise 

fatorial exploratória e modelagem por equações estruturais serão empregadas, torna-se 

necessário verificar se existem relacionamentos lineares. Para tal, avaliaram-se os diagramas 

de dispersão, de modo a verificar a presença de padrões não lineares nos dados. Mas nenhum 

padrão ficou evidente nos diagramas inspecionados, de modo que pode-se sugerir o 

atendimento deste pressuposto. 

 

7.1.7 Avaliação da Multicolinearidade e Redundância 

 

Kline (1998) sugere que seja feita a avaliação de presença de correlações 

expressivas entre as variáveis do estudo, pois estes casos podem indicar redundância nos 

dados testados no modelo. Para tal, sugere-se cautela ao analisar correlações com valores 

superiores a 0,90, que podem ser indícios de redundâncias entre as variáveis do estudo 

(TABACHINICK e FIDELL, 2001). Neste estudo, foram encontradas 32 correlações que 

superam estes limites, principalmente entre variáveis de um mesmo construto, demonstrando 

possível redundância nos dados. No entanto, avaliando as medidas de multicolineriedade não 

foram detectadas medidas expressivas de possíveis problemas generalizados desta natureza, 

pois nenhum valor VIF ultrapassou o limite de 10, tal qual sugere Kline (1998). 

 

7.2 AVALIAÇÃO DA VALIDADE DO INSTRUMENTO DE PESQUISA  

 

O processo de medição trata de associar números a um fenômeno de modo que 

exista algum grau de correspondência entre o fenômeno estudado e os números capturados no 

estudo (FISHMAN e GUALGUERA, 2003). Para que isto seja verdade, é necessário que 

exista coerência entre a teoria subjacente, a operacionalização das questões e uma colaboração 

correta dos informantes ao interpretar e produzir respostas corretas (MALHOTRA, 2001; 

NUNNALY e BERNSTIEN, 1994; NETEMEYER et al., 2003). Portanto, é necessário 

averiguar o grau em que os dados obtidos sejam congruentes, produzindo respostas válidas 
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dos elementos de interesse. Para Spector (1992), o desenvolvimento de uma escala deve ser 

um processo múltiplo constituído de cinco etapas, conforme representado na FIG.7. 

 

FIGURA 7 - Passos para desenvolvimento de uma escala 
Fonte: SPECTOR (1992, p.8) 
 
 
 

Na primeira etapa, define-se de modo claro e preciso o construto de interesse, tal 

qual foi apresentado no referencial teórico. Em seqüência, deve-se definir o formato das 

escalas e as instruções necessárias ao preenchimento, apresentando um conjunto de itens que 

deverão ser objeto de análises estatísticas nas etapas seguintes. Esta etapa foi realizada por 

meio de entrevistas com especialistas e com clientes do serviço estudado. Por seqüência, 

deve-se proceder a um teste piloto com um número reduzido de informantes, objetivando 

eliminar itens ambíguos ou inadequados.  

Após esta etapa, deve-se aplicar os itens a uma grande amostra a fim de purificar 

os itens, estabelecendo a confiabilidade de consistência interna por meio do exame do Alfa de 

Cronbach (NUNNALY e BERNSTEIN, 1978; NETEMEYER et al., 2003) e a validade do 

instrumento de pesquisa. Finalmente, deve-se atestar se existe congruência entre a escala 

obtida e a teoria subjacente empregada. Tal processo foi rigorosamente cumprido no 

desenvolvimento desta escala, produzindo medidas efetivas, que no presente momento 

deverão ser confrontadas com a teoria subjacente. 

 

Definição do construto 

Desenho da escala 

Teste piloto 

Administração do questionário e 
análise de item  

Validade 



70 

 

7.2.1 Análise de Unidimensionalidade  

 

Para que uma escala possa ser considerada adequada, é necessário que seus itens, 

em primeira instância, sejam resultado de um único construto latente. Este é o pressuposto de 

unidimensionalidade, que indica o grau que existe de homogeneidade dos itens que a 

compõem. Uma escala seria considerada unidimensional se seus itens refletissem um 

construto com somente uma dimensão que represente uma única causa comum 

(NETEMEYER et al., 2003). 

A verificação da unidimensionalidade da escala foi empregada segundo o 

procedimento sugerido por Gerbing e Anderson (1988), que consiste em usar a análise fatorial                                                                                                                                                                           

exploratória (AFE) para examinar se os indicadores se agrupam em torno de um único fator 

quando usa-se o método de extração por componentes principais (CP) e retém-se fatores com 

auto valores superiores a 1. Netemeyer  et al., (2003) lembram que para que a AFE seja 

considerada adequada, seria importante que a medida KMO seja superior a 0,70, que as 

comunalidades das variáveis seja superior a 0,40 e que a análise consiga explicar ao menos 

50% da variância generalizada dos dados. Considerando tais pressupostos, a TAB.4 apresenta 

os resultados obtidos para o construto satisfação. 

 

TABELA 4 - AFE: Satisfação 
 

FATOR INDICADOR 
1 H2 

Eu tenho realmente gostado dos serviços que a concessionária presta para a minha 
empresa 0,97 0,94 

Estou satisfeito com os serviços que a concessionária presta para a minha empresa 0,96 0,92 

Ser cliente da concessionária tem sido uma boa experiência 0,94 0,89 

Os serviços prestados pela concessionária são exatamente o que a minha empresa 
necessita 

0,93 0,86 

RAIZ LATENTE (ΣΣΣΣH2) 3,61  

VARIÂNCIA EXPLICADA ((ΣΣΣΣH2)/( ΣΣΣΣσσσσ2) 90%  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Obs: Método de extração. Componentes principais. KMO=0,87.  
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Para o construto satisfação, nota-se um elevado grau de congruência entre os 

indicadores, representado pelo percentual de 90% de variância explicada, comunalidades 

acima de 85% e medida KMO superior a 0,80. Tais condições implicam em uma solução 

unidimensional satisfatória do construto, permitindo prosseguir a avaliação do construto 

seguinte (TAB.5). 

 

TABELA 5 - AFE: Confiança 
 

FATOR INDICADOR 
1 H2 

A concessionária é confiável e transparente com os seus clientes 0,95 0,90 

Tenho confiança nas informações que recebo da concessionária 0,95 0,89 

Confio na concessionária como fornecedora de energia, pois é uma empresa estável e 
bem estabelecida no mercado, que me garante continuidade de operação e de 
produção 

0,91 0,83 

RAIZ LATENTE (ΣΣΣΣH2) 2,62  

VARIÂNCIA EXPLICADA ((ΣΣΣΣH2)/( ΣΣΣΣσσσσ2) 87%  

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Obs: Método de extração. Componentes principais. KMO=0,75.  

 

O construto Confiança também demonstrou congruência elevada, demonstrando 

que a escala operacionalizada reflete somente um construto ou fator latente. De fato, a solução 

fatorial foi capaz de explicar 87% da variação total dos dados, de modo a indicar um bom 

percentual de variância explicada. O próximo construto avaliado foi o Comportamento 

oportunístico, demonstrado na TAB.6. 
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TABELA 6 - AFE: Comportamento oportunístico 
 

FATOR INDICADOR 
1 H2 

A concessionária estabelece cláusulas contratuais e ou políticas de preços visando 
somente os seus próprios interesses 

0,94 0,89 

A concessionária toma decisões que só beneficiam a si mesma 0,92 0,85 

A concessionária impõe regras e procedimentos sem a devida negociação com os 
clientes 

0,88 0,77 

RAIZ LATENTE (ΣΣΣΣH2) 2,51  

VARIÂNCIA EXPLICADA ((ΣΣΣΣH2)/( ΣΣΣΣσσσσ2) 84%  

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Obs: Método de extração. Componentes principais. KMO=0,72.  

 

A TAB.6 mostra que a solução fatorial do construto Comportamento oportunístico 

demonstra uma solução unidimensional responsável por 84% da variação dos dados, 

promovendo o atendimento do pressuposto considerado. O construto Comprometimento 

também apresentou uma solução unidimensional (TAB.7), após a exclusão do item “Se eu 

tivesse outra opção, escolheria uma outra distribuidora de energia”, mesmo quando o 

resultado da escala aponta para índices de menor congruência do fator. 

 

TABELA 7 - AFE: Comprometimento 
 

FATOR INDICADOR 
1 H2 

Estou comprometido com o meu relacionamento com a concessionária 0,78 0,61 

O relacionamento com a concessionária merece o máximo esforço da minha empresa 
para ser mantido 

0,65 0,42 

Eu me identifico com os valores e normas da concessionária  0,60 0,37 

RAIZ LATENTE (ΣΣΣΣH2) 1,39  

VARIÂNCIA EXPLICADA ((ΣΣΣΣH2)/( ΣΣΣΣσσσσ2) 46%  

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Obs: Método de extração. Componentes principais. KMO=0,54.  

 

Conforme citado no parágrafo precedente, as condições da AFE do construto 

Comprometimento mostram menor qualidade dos dados e amostra para aplicação da solução 
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fatorial do construto comprometimento. Em seqüência, mostram-se os resultados para o 

construto Valor percebido (TAB.8). 

 

TABELA 8 - AFE: Valor percebido 
 

FATOR INDICADOR 
1 H2 

O valor das tarifas cobradas é compatível com a confiabilidade dos serviços prestados 
pela concessionária  

0,96 0,93 

O valor das tarifas é condizente com o atendimento que a concessionária oferece 0,94 0,89 

O valor das tarifas é condizente com a qualidade de energia que a concessionária 
oferece 

0,92 0,85 

RAIZ LATENTE (ΣΣΣΣH2) 2,67  

VARIÂNCIA EXPLICADA ((ΣΣΣΣH2)/( ΣΣΣΣσσσσ2)) 89%  

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Obs: Método de extração. Componentes principais. KMO=0,74. 

 

Ao contrário do que ocorreu para o construto comprometimento, o construto 

Valor percebido mostra que o fator latente extraído apresenta uma solução unidimensional 

com elevado grau de congruência, pois explica 89% da variância dos dados, e tem medidas de 

comunalidades acima de 0,85. Para o construto Lealdade, há algo similar ao observado para o 

construto Comprometimento, quando observa-se cinco indicadores que tem 48% de sua 

variância explicada pela solução fatorial descrita na TAB.9. 
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TABELA 9 - AFE: Propensão à lealdade 
 

FATOR INDICADOR 
1 H2 

Se outra empresa confiável me oferecer um preço menor, certamente eu mudaria de 
distribuidor de energia 

0,82 0,68 

Se outra empresa me oferecer uma melhor qualidade de serviços atendimento, eu 
mudaria de distribuidor de energia 

0,80 0,64 

Você mudaria de fornecedor, caso outra distribuidora de energia elétrica, confiável e 
de qualidade, lhe ofereça serviços como os disponibilizados atualmente pela 
concessionária? 

0,74 0,54 

Pretendo continuar fazendo negócios com a concessionária nos próximos anos (0,59) 0,34 

Eu mudaria de fornecedor, apenas no caso de outra distribuidora de energia elétrica, 
confiável e de qualidade, me oferecesse serviços como os disponibilizados atualmente 
pela concessionária por um valor [     ] % menor. 

(0,45) 0,20 

RAIZ LATENTE (ΣΣΣΣH2) 2,41  

VARIÂNCIA EXPLICADA ((ΣΣΣΣH2)/( ΣΣΣΣσσσσ2) 48%  

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
ObS: Método de extração. Componentes principais. KMO=0,69.  

 

Conforme TAB.9, cinco indicadores demonstram elevado grau de congruência do 

construto Propensão à lealdade, mesmo quando dois indicadores apresentam baixa 

convergência com o fator de interesse. Não obstante, os mesmo serão retidos para verificação 

de sua validade convergente em momento oportuno futuro. Dando seqüência à análise, faz-se 

a avaliação da unidimensionalidade do construto Comunicação boca-a-boca (TAB.10). 

 

TABELA 10 - AFE: Comunicação boca-a-boca 
 

FATOR INDICADOR 
1 H2 

Eu recomendo a concessionária para outras pessoas 0,98 0,96 

Eu falo coisas positivas sobre a concessionária para outras pessoas 0,98 0,96 

RAIZ LATENTE (ΣΣΣΣH2) 1,92  

VARIÂNCIA EXPLICADA ((ΣΣΣΣH2)/( ΣΣΣΣσσσσ2) 96%  

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Obs: Método de extração. Componentes principais. KMO=0,50.  
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O construto Comunicação boca-a-boca apresenta elevada congruência, pois é 

capaz de explicar 96% da variação dos dados. No entanto, nota-se que as condições para 

aplicação da AFE são marginalmente aceitas, já que a medida KMO fica no patamar de 0,50. 

Desse modo, em estudo futuros, mais indicadores deste construto deveriam ser definidos para 

ter-se uma noção mais exata da dimensionalidade do construto. Por continuidade, faz-se a 

avaliação do construto Reclamação, na TAB.11. 

 

TABELA 11 - AFE: Reclamação 
 

FATOR INDICADOR 
1 H2 

Eu reclamo da concessionária para colegas, funcionários e clientes da minha empresa 0,91 0,84 

Eu falo coisas negativas sobre a concessionária para outras pessoas 0,88 0,77 

Eu reclamo da concessionária para os seus atendentes e funcionários 0,86 0,74 

Não adianta reclamar na concessionária, pois nada muda 0,76 0,58 

RAIZ LATENTE (ΣΣΣΣH2) 2,92  

VARIÂNCIA EXPLICADA ((ΣΣΣΣH2)/( ΣΣΣΣσσσσ2) 73%  

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Obs: Método de extração. Componentes principais. KMO=0,81.  

 

Para o construto Reclamação, nota-se que os indicadores convergem em uma 

solução capaz de explicar 73% da variação total dos dados, com medida KMO superior a 0,80 

(condição muito boa para aplicação da AFE) e estimativas de comunalidade superior a 0,40 

em todos os indicadores. Tais imperativos demonstram a unidimensionalidade do construto. 

Quando nota-se a AFE do construto Qualidade técnica, apresentada na TAB.12, mostra-se 

uma solução com duas dimensões bem definidas. 
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TABELA 12 - AFE: Qualidade técnica 
 

FATOR INDICADOR 
1 2 H2 

Estabilidade de freqüência 0,93 0,28 0,94 

Estabilidade do nível de tensão 0,91 0,26 0,90 

Fornecimento sem distorção de onda (harmônicas) 0,91 0,26 0,90 

Duração das interrupções de energia 0,13 0,90 0,83 

Freqüência (número) de interrupções no fornecimento de energia 0,21 0,83 0,73 

Rapidez para restabelecer o fornecimento em caso de interrupção 0,34 0,72 0,63 

Cumprimento do horário agendado para desligamento ou religamento quando houver 
interrupção programada 

0,27 0,52 0,35 

RAIZ LATENTE (ΣΣΣΣH2) 2,77 2,50 5,27 

VARIÂNCIA EXPLICADA ((ΣΣΣΣH2)/( ΣΣΣΣσσσσ2) 40% 36% 76% 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Obs: Método de extração. Componentes principais. Rotação varimax. KMO=0,80.  

 

O construto Qualidade técnica se divide em duas dimensões, praticamente 

ortogonais, responsáveis por 76% da variação total dos dados. A primeira dimensão pode ser 

denominada “qualidade da energia”, enquanto a segunda remete a “qualidade de 

continuidade”. Os resultados para o construto qualidade de informação e fatura podem ser 

vistos na TAB.13. 

 

TABELA 13 - AFE: Informação e fatura 
 

FATOR INDICADOR 
1 H2 

Clareza das informações prestadas pela concessionária sobre o Contrato de 
Fornecimento de Energia Elétrica 

0,88 0,77 

Orientações fornecidas para o cliente (uso eficiente de energia, direitos, orientações 
técnicas e tarifas) 

0,81 0,65 

Informações fornecidas com antecedência sobre interrupções programadas, tempo de 
restabelecimento e seus motivos 

0,76 0,58 

Precisão e clareza das faturas (contas) 0,76 0,58 

Entrega em dia das faturas (contas) 0,59 0,34 

RAIZ LATENTE (ΣΣΣΣH2) 2,92  

VARIÂNCIA EXPLICADA ((ΣΣΣΣH2)/( ΣΣΣΣσσσσ2) 58%  

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Obs: Método de extração. Componentes principais. KMO=0,77.  
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A dimensão de qualidade denominada informação e fatura consegue explicar 58% 

da variação de seus indicadores e apresenta uma solução unidimensional. Para avaliar a 

congruência dos fatores que compõem a dimensão atendimento, foi feita a análise fatorial de 

cada dimensão de atendimento em separado, iniciando pela TAB.13, com a dimensão agente 

de negócios. 

Quanto aos indicadores capazes de explicar o construto Satisfação, nota-se um 

elevado grau de congruência entre os indicadores, representado pelo percentual de 90% de 

variância explicada, comunalidades acima de 85% e medida KMO superior a 0,80. Tais 

condições implicam em uma solução unidimensional satisfatória do construto, permitindo 

prosseguir a avaliação do construto seguinte (TAB.14). 

 

TABELA 14 - AFE: Agentes de negócios 
 

FATOR INDICADOR 
1 H2 

Agilidade e presteza do atendimento dos agentes de negócios 0,93 0,86 

Cordialidade e atenção individualizada dos agentes de negócios 0,90 0,81 

Capacidade dos agentes de negócios em dar solução definitiva aos problemas ou 
respostas às solicitações 

0,89 0,79 

Nível de conhecimento técnico dos agentes de negócios 0,89 0,79 

Cumprimento dos prazos informados pelos agentes de negócios para a solução dos 
problemas 

0,88 0,78 

Facilidade para entrar em contato com os agentes de negócios 0,83 0,68 

Aparência física dos agentes de negócios, veículos e equipamentos 0,77 0,60 

RAIZ LATENTE (ΣΣΣΣH2) 5,31  

VARIÂNCIA EXPLICADA ((ΣΣΣΣH2)/( ΣΣΣΣσσσσ2)) 76%  

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Obs: Método de extração. Componentes principais. KMO=0,92.  

 

Para o construto Agente de negócios, observa-se a extração de uma solução 

unidimensional que explica 76% da variação total dos dados. O construto atendimento 

telefônico (call center), pode ser observado na TAB.15. 
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TABELA 15 - AFE: Atendimento telefônico (call center) 

FATOR INDICADOR 
1 H2 

Agilidade e presteza dos funcionários do Call Center em solucionar os problemas 0,96 0,92 

Capacidade dos funcionários do Call Center em dar solução definitiva aos problemas 
ou respostas às solicitações 

0,96 0,91 

Nível de conhecimento técnico dos funcionários do Call Center 0,94 0,89 

Cumprimento dos prazos informados pelos funcionários do Call Center para a 
solução dos problemas 

0,89 0,79 

Cordialidade e atenção individualizada dos funcionários do Call Center 0,89 0,79 

Facilidade para entrar em contato por telefone (Call Center) 0,81 0,66 

RAIZ LATENTE (ΣΣΣΣH2) 4,96  

VARIÂNCIA EXPLICADA ((ΣΣΣΣH2)/( ΣΣΣΣσσσσ2) 83%  

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Obs: Método de extração. Componentes principais. KMO=0,88.  

 

O atendimento telefônico apresenta uma solução fatorial unidimensional, 

altamente congruente e capaz de explicar 83% da variação dos dados e com condições muito 

boas para aplicação da AFE, tal como mostra uma medida KMO igual a 0,88. Em seqüência 

apresenta-se os resultados do construto Equipe de campo (TAB.16). 

 

TABELA 16 - AFE: Equipe de campo 
 

FATOR INDICADOR 
1 H2 

Capacidade da equipe de serviços em dar solução definitiva aos problemas ou 
respostas às solicitações feitas 

0,92 0,84 

Nível de conhecimento técnico dos funcionários da equipe de serviços 0,91 0,83 

Cordialidade e atenção individualizada dos funcionários da equipe de serviços 0,89 0,79 

Cumprimento dos prazos de execução pela Equipe de Serviços de Campo (Técnicos e 
Eletricistas da concessionária) 

0,88 0,77 

Rapidez da equipe para a realização de serviços 0,86 0,74 

Aparência física dos funcionários, veículos e equipamentos 0,85 0,72 

RAIZ LATENTE (ΣΣΣΣH2) 4,69  

VARIÂNCIA EXPLICADA ((ΣΣΣΣH2)/( ΣΣΣΣσσσσ2) 78%  

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Obs: Método de extração. Componentes principais. KMO=0,88.  
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Para Equipe de campo, nota-se uma solução capaz de explicar 78% da variação 

dos indicadores selecionados e que determina o atendimento ao pressuposto avaliado. Para o 

construto Ouvidoria obteve-se também uma solução unidimensional expressa na TAB.17. 

 

TABELA 17 - AFE: Ouvidoria 
 

FATOR INDICADOR 
1 H2 

Cordialidade e atenção individualizada dos funcionários da ouvidoria 
0,99 0,98 

Agilidade e presteza do atendimento da ouvidoria 0,99 0,97 

Nível de conhecimento técnico dos funcionários da ouvidoria 0,98 0,97 

Capacidade da ouvidoria em dar solução definitiva aos problemas ou respostas às 
solicitações 

0,98 0,97 

Facilidade para entrar em contato com a ouvidoria 0,98 0,95 

Cumprimento dos prazos informados pelos funcionários da ouvidoria para a solução 
dos problemas 

0,97 0,95 

RAIZ LATENTE (ΣΣΣΣH2) 5,80  

VARIÂNCIA EXPLICADA ((ΣΣΣΣH2)/( ΣΣΣΣσσσσ2) 97%  

Fonte: Dados da pesquisa.  
Obs: Método de extração. Componentes principais. KMO=0,93.  

 

Para o construto Ouvidoria, nota-se uma solução fatorial com excelentes níveis de 

mensuração, capazes de explicar cerca de 97% da variação total dos dados. Nota-se que este 

grau de congruência pode demonstrar algum grau de redundância nos dados, mas não 

necessariamente nas questões feitas. Em seqüência pode-se atestar a unidimensionalidade do 

construto Site (TAB.18). 
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TABELA 18 - AFE: Site 

FATOR INDICADOR 
1 H2 

Tempo de resposta/velocidade do sistema 0,94 0,89 

Agilidade em resolver problemas no site 0,94 0,88 

Clareza das informações contidas no site 0,94 0,88 

Capacidade do site da concessionária em prover soluções 0,94 0,88 

Aparência, leiaute e organização do site 0,92 0,84 

RAIZ LATENTE (ΣΣΣΣH2) 4,37  

VARIÂNCIA EXPLICADA ((ΣΣΣΣH2)/( ΣΣΣΣσσσσ2) 87%  

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Obs: Método de extração. Componentes principais. KMO=0,86.  

 

Os indicadores do site apresentam uma solução unidimensional capaz de explicar 

87% da variação dos dados, demonstrando uma solução fatorial satisfatória. Para a dimensão 

e-mail, foi notada uma solução unidimensional capaz de explicar grande parcela da variação 

dos dados, conforme evidencia a TAB.19. 

 

TABELA 19 - AFE: E-mail 
 

FATOR INDICADOR 
1 H2 

Agilidade e presteza da resposta por e-mail 0,94 0,89 

Cordialidade e atenção individualizada dos funcionários que respondem aos e-mails 0,94 0,88 

Aparência e qualidade da redação dos e-mails recebidos 0,93 0,87 

Cumprimento dos prazos informados pelos funcionários que respondem aos e-mails 
para a solução dos problemas 

0,93 0,87 

Nível de conhecimento técnico dos funcionários que respondem aos e-mails 0,93 0,86 

Capacidade em dar solução definitiva aos problemas ou respostas às solicitações 
feitas por e-mail 

0,92 0,84 

Facilidade de entrar em contato por e-mail 0,90 0,80 

RAIZ LATENTE (ΣΣΣΣH2) 6,02  

VARIÂNCIA EXPLICADA ((ΣΣΣΣH2)/( ΣΣΣΣσσσσ2) 86%  

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Obs: Método de extração. Componentes principais. KMO=0,92.  
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Para a dimensão de atendimento por e-mail, mostra-se um elevado grau de 

congruência, que resultam em uma solução unidimensional que explica 86% da variação dos 

dados e apresentam uma solução unidimensional satisfatória. Em suma, os resultados 

apontam que os construtos apresentam dimensões bem definidas e mesmo o construto 

qualidade técnica, que apresentou duas dimensões, detém resultados coerentes teoricamente, 

tipificando boa condições para o avanço na análise da validade dos dados. 

 

7.2.2 Análise de Confiabilidade e Consistência Interna 

 

A avaliação da consistência interna de uma escala e sua confiabilidade por meio 

de Alfa de Cronbach (NUNNALY e BERNSTEIN, 1978; NETEMEYER et al., 2003), é uma 

forma de verificar se uma escala está relativamente livre de erros aleatórios. Isto ocorre, pois 

tal como sugerem Netemeyer et al. (2003), a consistência interna é uma forma de se estimar a 

confiabilidade quando se aplica somente uma vez o instrumento a cada indivíduo da amostra, 

mas requer que vários sejam empregados para medir um mesmo construto. 

A medida Alfa de Cronbach representa a proporção da variância total da escala 

que é atribuído ao verdadeiro escore do construto latente mensurado (NETEMEYER et al., 

2003, p. 49) e o ideal é que esteja na casa de 0,80 a 0,90 para se ter uma boa idéia. No 

entanto, pode-se sugerir limites mais aceitáveis da estimativa na casa dos 0,70, sendo limite 

mínimo aceito de 0,60 (MALHOTRA, 2001). Considerando estes patamares, apresenta-se o 

resultado das medidas de confiabilidade dos construtos em estudo (TAB.20). 
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TABELA 20 - Confiabilidade dos construtos 

CONSTRUTO  
ALFA DE 

CRONBACH 
CRONBACH 

PADRONIZADO QUESTÕES 
Satisfação 0,96 0,96 4 
Confiança 0,93 0,93 3 
Comportamento oportunístico 0,90 0,90 3 
Comprometimento 0,42 0,41 3 
Valor 0,94 0,94 3 
Lealdade 0,69 0,71 5 
Boca a boca positivo 0,96 0,96 2 
Reclamação 0,87 0,87 4 
Qualidade de energia 0,93 0,93 3 
Qualidade de continuidade 0,80 0,79 4 
Informação e fatura 0,82 0,82 5 
Agente de negócios 0,94 0,95 7 
Call center 0,96 0,96 6 
Serviços de campo 0,94 0,94 6 
Ouvidoria 0,99 0,99 6 
Site  0,96 0,96 5 
E-mail 0,98 0,98 7 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nota-se que as medidas de confiabilidade dos construtos apresentam resultados 

satisfatórios, dado que praticamente todas as medidas alfa ficam acima do patamar aceito de 

0,70, exceção feita aos construtos lealdade e comprometimento. Para o construto 

comprometimento (alfa igual a 0,42), o valor estimado da medida alfa fica abaixo do limite 

mínimo sugerido de 0,60, o que não ocorre para a medida de lealdade, que fica bem próximo 

ao limite sugerido, pois apresenta valor alfa igual a 0,69. De fato, a baixa confiabilidade do 

construto comprometimento poderá significar a impossibilidade de sua utilização no teste do 

modelo de pesquisa. Entretanto, na etapa de avaliação da validade convergente será feita a 

avaliação da necessidade de exclusão deste construtos na pesquisa. Por ora, considera-se que 

os resultados são adequados, exceção feita ao construto comprometimento. 
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7.2.3 Validade Convergente 

 

O objetivo do pesquisador é garantir que seu instrumento de medição seja capaz 

de medir efetivamente aquilo que fora proposto pela teoria subjacente, sendo esta a principal 

finalidade do instrumento de pesquisa (FISHMAN e GUALGUERA, 2003, p.19). Enquanto 

na confiabilidade verifica-se a capacidade do instrumento de reproduzir o mesmo resultado 

em medições sucessivas, a validade mede a capacidade de o instrumento prover informações 

sobre o construto que se deseja medir (CHURCHILL e IACOBUCCI, 2003). 

Em marketing, usualmente emprega-se a validade de construto visando avaliar a 

validade de uma escala verificando se os indicadores desenvolvidos conseguem medir os 

construtos teóricos sugeridos pelo pesquisador (MALHOTRA, 2001). A validade de 

construto, por sua vez, tem três componentes: validade convergente, validade discriminante e 

validade nomológica. A validade convergente indica se os indicadores unidimensionais, 

supostamente medidos sob métodos de máxima diferença, produzem resultados 

suficientemente correlacionados a ponto de justificar que tais são medições do mesmo 

construto (CHURCHILL e IACOBUCCI, 2003). 

Para avaliar a validade convergente, empregou-se a Análise Fatorial 

Confirmatória, tal qual sugerem Bagozzi et al. (1991), testando a significância das cargas 

fatoriais dos construtos ao nível de 5% ou 1%. Considerando a sensibilidade da estatística t ao 

tamanho da amostra, procurou-se empregar um ponto de corte do SMC (coeficiente de 

determinação múltipla) dos indicadores de 40% para indicar a validade dos mesmo, tal qual 

sugere Bollen (1989). 

Para operacionalizar o modelo inicial, tratou-se o construto Qualidade da 

concessionária como contendo múltiplos níveis de abstração, isto é, como sendo um fator 

latente de elevada ordem. Em primeiro lugar, os fatores de primeira ordem seriam as 

dimensões dos tipos de atendimento (agente de negócios, telefone, serviço de campo, 

ouvidoria, site e e-mail) e das dimensões de qualidade técnica (continuidade e energia). As 

três dimensões da qualidade - qualidade técnica, fatura e atendimento - seriam fatores de 

segunda ordem. Para testar os modelos, aplicou-se o método de máxima verossimilhança, 

visto que, segundo Tabachinick e Fidell (2001), quando a amostra fica relativamente grande, a 
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precisão destas estimativas é superior à obtida por outros métodos, inclusive aqueles que não 

fazem nenhum pressuposto de normalidade, tal como o WLS.  

Ademais, dada a presença de um número expressivo de dados ausentes na base, 

preferiu-se estimar o modelo usando o método de estimativas de médias sugerido por Kline 

(1998) e Arbukle (1999), devido a sua superioridade em termos de minimização de vieses 

quando existem motivos subjacentes para estes casos (neste caso desconhecimento das 

dimensões de qualidade, especialmente no atendimento) e a proporção de dados ausentes é 

elevada. Estimou-se então o modelo excluindo-se os caso discrepantes multivariados, tal 

como proposto na metodologia, levando a ter-se uma amostra de 664 casos válidos para testar 

o modelo de Análise Fatorial Confirmatória. Os resultados são demonstrados nas TAB.21 e 

TAB.22. 
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TABELA 21 - Avaliação da validade convergente 

CONSTRUTOS INDICADOR REGRESSÃOa ERROb VALOR Tc PADRÃOd 

QUALIDADE Concess. Q. Técnica 1,000   0,876 
QUALIDADE Concess. Q. Atendimento 0,613 0,045 13,479 0,896 
QUALIDADE Concess. Q. Fatura 1,327 0,085 15,583 0,827 
Q. Técnica Q. Energia 1,000   0,776 
Q. Técnica Q. Continuidade 0,791 0,066 11,905 0,843 
Q. Atendimento Q. Analista 1,000   0,856 
Q. Atendimento Q. Telefone 1,401 0,131 10,713 0,655 
Q. Atendimento Q. Serviço campo 1,524 0,095 16,117 0,896 
Q. Atendimento Q. Ouvidoria 1,677 0,143 11,693 0,862 
Q. Atendimento Q. Site 1,408 0,101 13,971 0,851 
Q. Atendimento Q.Email 1,654 0,105 15,686 0,923 
Valor  T1R17VAL 1,000   0,922 
Valor  T1R16VAL 1,061 0,024 44,713 0,962 
Valor  T1R15VAL 0,982 0,029 33,731 0,857 
Satisfação T1R4SATI 1,000   0,962 
Satisfação T1R3SATI 0,939 0,019 49,021 0,923 
Satisfação T1R2SATI 0,964 0,024 40,932 0,880 
Satisfação T1R1SATI 0,956 0,019 51,042 0,931 
Comprometimento T1R11COM 1,000   0,299 
Comprometimento T1R12COM 2,167 0,391 5,539 0,893 
Comprometimento T1R14COM 0,341 0,153 2,229 0,100 
Reclamação T1R23REC 1,000   0,833 
Reclamação T1R24REC 1,199 0,044 26,986 0,903 
Reclamação T1R25REC 1,107 0,049 22,589 0,779 
Reclamação T1R26REC 1,020 0,061 16,774 0,620 
Boca a boca T1R21WOM 1,000   0,963 
Boca a boca T1R22WOM 1,034 0,022 46,749 0,961 
Confiança T1R7CONF 1,000   0,828 
Confiança T1R6CONF 1,130 0,039 29,020 0,892 
Confiança T1R5CONF 1,220 0,039 31,201 0,934 
Comp. Oportunístico  T1R10COP 1,000   0,778 
Comp. Oportunístico T1R9COPO 1,091 0,042 25,887 0,934 
Comp. Oportunístico T1R8COPO 1,026 0,041 24,915 0,884 
Lealdade  T1R18L_A 1,000   0,219 
Lealdade  T1R19LEA 1,508 0,285 5,299 0,881 
Lealdade  T1R20LEA 1,479 0,279 5,300 0,858 
Lealdade  T6R20LEA 0,253 0,050 5,013 0,529 
Lealdade  T6R21L_A 0,173 0,050 3,441 0,225 
Q. Energia T3R3QTEC 1,000   0,909 
Q. Energia T3R2QTEC 1,043 0,023 44,689 0,970 
Q. Energia T3R1QTEC 1,061 0,028 38,451 0,916 
Q. Continuidade T3R7QTEC 1,000   0,587 
Q. Continuidade T3R6QTEC 1,467 0,104 14,058 0,818 
Q. Continuidade T3R5QTEC 1,386 0,111 12,461 0,655 
Q. Continuidade T3R4QTEC 1,265 0,107 11,831 0,607 
 
Fonte: Dados da pesquisa 
Observações: a) O peso de regressão corresponde ao valor da estatística não padronizada. O erro padrão é o erro 
da estimativa não padronizada. O valor t é a razão entre o peso não padronizado e seu erro padrão. Sig. 
corresponde a significância da carga. O peso padronizado indica a correlação entre o indicador e o construto 
latente: valores cima de 0,63 indicam um percentual de variância explicada no limite de 40% (BOLLEN, 1989). 
Valores em negrito estão abaixo deste limite. 
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TABELA 22 - Avaliação da validade convergente (cont.) 

CONSTRUTOS INDICADOR REGRESSÃOa ERROb VALOR Tc PADRÃOd 

Q. Faturamento T4R5QFAT 1,000   0,864 
Q. Faturamento T4R4QFAT 1,063 0,045 23,544 0,800 
Q. Faturamento T4R3QFAT 0,710 0,039 18,075 0,660 
Q. Faturamento T4R2QFAT 0,411 0,032 12,702 0,495 
Q. Faturamento T4R1QFAT 0,678 0,035 19,572 0,700 
Q. Agente de negócios T5R7QAN7 1,000   0,753 
Q. Agente de negócios T5R6QAN6 1,373 0,063 21,673 0,880 
Q. Agente de negócios T5R5QAN5 1,425 0,062 22,937 0,922 
Q. Agente de negócios T5R4QAN4 1,446 0,065 22,141 0,896 
Q. Agente de negócios T5R3QAN3 1,173 0,053 22,070 0,893 
Q. Agente de negócios T5R2QAN2 1,211 0,056 21,653 0,879 
Q. Agente de negócios T5R1QAN1 1,358 0,071 19,194 0,795 
Q. Telefone T5R8QTEL 1,000   0,687 
Q. Telefone T5R9QTEL 0,965 0,062 15,522 0,790 
Q. Telefone T5R10QTE 1,286 0,072 17,799 0,917 
Q. Telefone T5R11QTE 1,443 0,077 18,812 0,976 
Q. Telefone T5R12QTE 1,419 0,076 18,744 0,972 
Q. Telefone T5R13QTE 1,304 0,076 17,077 0,876 
Q. Serviço de campo T5R19QSC 1,000   0,854 
Q. Serviço de campo T5R18QSC 0,790 0,033 24,156 0,830 
Q. Serviço de campo T5R17QSC 1,056 0,043 24,273 0,833 
Q. Serviço de campo T5R16QSC 0,981 0,033 30,062 0,931 
Q. Serviço de campo T5R15QSC 0,915 0,031 29,802 0,927 
Q. Serviço de campo T5R14QSC 0,958 0,035 27,042 0,883 
Q. Ouvidoria T5R25QOU 1,000   0,944 
Q. Ouvidoria T5R24QOU 1,010 0,044 22,899 0,957 
Q. Ouvidoria T5R23QOU 0,995 0,042 23,706 0,963 
Q. Ouvidoria T5R22QOU 1,012 0,041 24,608 0,970 
Q. Ouvidoria T5R21QOU 1,048 0,040 26,058 0,979 
Q. Ouvidoria T5R20QOU 1,016 0,045 22,492 0,954 
Q. Site T5R26QSI 1,000   0,879 
Q. Site T5R27QSI 1,038 0,045 22,998 0,901 
Q. Site T5R28QSI 1,255 0,049 25,560 0,941 
Q. Site T5R29QSI 1,174 0,048 24,605 0,926 
Q. Site T5R30QSI 1,199 0,049 24,376 0,923 
Q. E-mail T5R31QMA 1,000   0,929 
Q. E-mail T5R32QMA 0,947 0,031 30,570 0,951 
Q. E-mail T5R33QMA 1,021 0,033 31,064 0,954 
Q. E-mail T5R34QMA 0,974 0,032 30,108 0,947 
Q. E-mail T5R35QMA 0,937 0,034 27,922 0,929 
Q. E-mail T5R36QMA 0,990 0,035 27,929 0,929 
Q. E-mail T5R37QMA 1,032 0,034 30,134 0,947 
 
Fonte: Dados da pesquisa 
Observações: a) O peso de regressão corresponde ao valor da estatística não padronizada. O erro padrão é o erro 
da estimativa não padronizada. O valor t é a razão entre o peso não padronizado e seu erro padrão. Sig. 
corresponde a significância da carga. O peso padronizado indica a correlação entre o indicador e o construto 
latente: valores cima de 0,63 indicam um percentual de variância explicada no limite de 40% (BOLLEN, 1989). 
Valores em negrito estão abaixo deste limite. 
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A análise das TAB.21 e TAB.22 conseqüentemente leva a perceber elevada 

validade convergente das medidas, devido aos percentuais de variância explicada (SMC) 

superiores a 0,40 em praticamente todos os casos. No entanto, para alguns indicadores, tais 

como “Freqüência (número) de interrupções no fornecimento de energia” e “Cumprimento do 

horário agendado para desligamento ou religamento quando houver interrupção programada” 

apresentam baixa validade convergente, pois compartilham menos de 40% de variância com 

seus indicadores. No caso específico destes indicadores nota-se que pela própria natureza, soa 

itens difíceis de serem avaliados, pois dependem de eventos adversos que muitos clientes 

podem ter pouca experiência ou mesmo não consigam se lembrar plenamente dos eventos 

ocorridos. Por isto, seria justificável a baixa validade convergente a medida que muitos erros 

de mensuração devido a desconhecimento e falta de memória podem estar presentes. Para o 

indicador “Entrega em dia das faturas (contas)” pode ter ocorrida tanto falta de conhecimento, 

quanto confusão na interpretação da frase, pois ela pode indicar tanto a entrega de alguma 

coisa no dia da fatura quanto a o cumprimento dos prazos usuais para entrega da fatura, 

levando a erros de mensuração. 

Para os indicadores que não atingiram a validade convergente segundo o critério 

de Bollen (1989), procedeu-se a exclusão do modelo, visando inclusive tornar o modelo mais 

parcimonioso. A exceção fica por conta do indicador do construto comprometimento, a qual o 

indicador T1R14COM (O relacionamento com a Concessionária merece o máximo esforço da 

minha empresa para ser mantido) fora excluído devido a baixa validade convergente12, mas o 

indicador T1R11COM (Estou comprometido com o meu relacionamento com a 

Concessionária) foi mantido a fim de manter, no mínimo, dois indicadores no modelo, 

permitindo estimar o erro de mensuração dos indicadores e do construto latente (BOLLEN, 

1989). 

Uma técnica adicional de verificação da qualidade de mensuração é calcular as 

medidas de confiabilidade composta (CC) e variância média extraída (VE). A medida de 

confiabilidade composta é similar à medida Alfa de Cronbach, mas não faz a suposição de 

que os itens provém de um mesmo domínio em que as correlações médias entre os 

indicadores é uma constante (NUNNALY e BERNSTEIN, 1994). Já a variância média 

                                                
12 Percebe-se que este indicador demonstra um aspecto interessante da prestação de serviços da concessionária, 
que pode levar a baixa validade: Como a concessionária atua na região praticamente sem concorrentes, de fato, a 
maioria das concessionárias não precisa se esforçar para manter o relacionamento. Na verdade, para a maioria 
dos clientes, não resta outra opção que não a sua concessionária.  
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extraída indica se o percentual de variação explicada dos indicadores é grande o suficiente 

para dizer que existe qualidade de mensuração. Hair Junior et al., (1998) sugerem valores 

superiores a 0,70 para CC e de 0,50 para AVE, mas Bollen (1989) flexibiliza este limite para 

0,40 para AVE. Para se obter tais índices, aplicam-se as fórmulas que seguem: 
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Sendo: λ a carga fatorial padronizada de cada indicador ligado ao construto 

latente. 

ε é o erro de medida de cada indicador, que pode ser obtido por ε = 1- 

λ2. 

 

Os resultados dessa avaliação podem ser vistos na TAB.23. 
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TABELA 23 - Avaliação da validade global das medidas dos construtos 

CONSTRUTOS  CONF. COMPOSTA VARIÂNCIA EXTRAÍDA 
Qualidade  0,901 0,751 
Qualidade técnica 0,792 0,656 
Qualidade de atendimento  0,937 0,714 
Valor  0,939 0,837 
Satisfação  0,959 0,855 
Comprometimento 0,561 0,443 
Reclamação 0,877 0,705 
Boca a boca positivo 0,961 0,925 
Confiança 0,916 0,785 
Comportamento oportunístico 0,901 0,753 
Propensão a lealdade 0,861 0,756 
Qualidade da energia  0,952 0,869 
Qualidade da continuidade 0,706 0,549 
Qualidade da fatura 0,844 0,578 
Qualidade do análise de negócios 0,953 0,742 
Qualidade do telefone (call center) 0,951 0,767 
Qualidade do serviço de campo 0,952 0,770 
Qualidade da ouvidoria  0,986 0,924 
Qualidade do site 0,962 0,836 
Qualidade do e-mail  0,982 0,885 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Destaca-se que somente o construto comprometimento tivera medidas de 

confiabilidade abaixo dos limites sugeridos de 0,700. Mas, como a medida de variância média 

extraída ficou acima do limite de 0,40, pode-se atestar que o construto apresenta limites 

aceitáveis para teste do modelo estrutural. De modo geral, pode-se atestar elevada qualidade 

da mensuração dos construtos propostos, remetendo a elevada validade convergente das 

medições. 

  

7.2.4 Análise da Validade Discriminante 

 

Por validade discriminante ou divergente entende-se o grau em que as medidas de 

construtos distintos se relacionam em níveis moderados a ponto de dizer que as escalas 

efetivamente têm causas latentes distintas, isto é, medem efetivamente construtos diferentes. 

Para que isto seja verdade é necessário que uma escala tenha correlações mais fortes com as 
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outras medidas do mesmo construto do que com medidas de diferentes construtos. A idéia é 

que medidas de um construto devem relacionar-se mais fortemente com si mesmo do que com 

outros construtos. 

Com o intuito de avaliar a validade discriminante aplicou-se o método proposto 

por Fornell e Larcker (1981). O procedimento consiste em comparar a variância que os 

construtos compartilham com seus indicadores com a variância compartilhada entre 

construtos, usando as medidas de variância média extraída dos indicadores e o quadrado do 

coeficiente de correlação entre os pares de construtos. Quando um construto compartilha mais 

variância com um construto do que com seus próprios indicadores, assume-se que não existe 

distinção entre as escalas de modo que não se atinge a validade discriminante. Adotando tal 

procedimento, foi possível fazer as estimativas de validade discriminante (TAB.24). 
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TABELA 24 - Avaliação da validade discriminante dos construtos 

FATOR 1 FATOR 2 R2 AVE1 AVE2 CONCLUSÃO 
Comprometimento Comport. Oportunístico 0,134 0,443 0,753 Válido 
Comprometimento Confiança 0,346 0,443 0,785 Válido 
Comprometimento Reclamação 0,146 0,443 0,705 Válido 
Comprometimento Boca a boca  0,346 0,443 0,925 Válido 
Comprometimento Lealdade 0,104 0,443 0,756 Válido 
Comport. Oportunístico Lealdade 0,176 0,753 0,756 Válido 
Confiança Comport. Oportunístico 0,187 0,785 0,753 Válido 
Confiança Lealdade 0,108 0,785 0,756 Válido 
Qualidade Valor 0,403 0,751 0,837 Válido 
Qualidade Comport. Oportunístico 0,194 0,751 0,753 Válido 
Qualidade Confiança 0,687 0,751 0,785 Válido 
Qualidade Comprometimento 0,384 0,751 0,443 Válido 
Qualidade Satisfação 0,733 0,751 0,855 Válido 
Qualidade Reclamação 0,325 0,751 0,705 Válido 
Qualidade Boca a boca  0,489 0,751 0,925 Válido 
Qualidade Lealdade 0,105 0,751 0,756 Válido 
Reclamação Comport. Oportunístico 0,262 0,705 0,753 Válido 
Reclamação Confiança 0,267 0,705 0,785 Válido 
Reclamação Boca a boca 0,228 0,705 0,925 Válido 
Reclamação Lealdade 0,147 0,705 0,756 Válido 
Satisfação Comport. Oportunístico 0,165 0,855 0,753 Válido 
Satisfação Confiança 0,769 0,855 0,785 Válido 
Satisfação Comprometimento 0,353 0,855 0,443 Válido 
Satisfação Reclamação  0,279 0,855 0,705 Válido 
Satisfação Boca a boca  0,446 0,855 0,925 Válido 
Satisfação Lealdade 0,097 0,855 0,756 Válido 
Valor  Comport. Oportunístico 0,125 0,837 0,753 Válido 
Valor  Confiança 0,263 0,837 0,785 Válido 
Valor  Comprometimento 0,298 0,837 0,443 Válido 
Valor  Satisfação 0,292 0,837 0,855 Válido 
Valor  Reclamação 0,121 0,837 0,705 Válido 
Valor  Boca a boca  0,295 0,837 0,925 Válido 
Valor  Lealdade 0,118 0,837 0,756 Válido 
Boca a boca  Comport. Oportunístico 0,107 0,925 0,753 Válido 
Boca a boca  Confiança 0,423 0,925 0,785 Válido 
Boca a boca  Lealdade 0,097 0,925 0,756 Válido 
 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Obs: AVE 1 e AVE 2 correspondem à variância média extraída dos construtos 1 e 2. R2 é o quadrado da 
correlação entre os construtos. 

 

Nota-se que os construtos do modelo apresentaram validade discriminante para 

todos os pares, segundo o critério sugerido, demonstrando que as escalas efetivamente medem 

construtos distintos. De tal modo, atesta-se a validade discriminante dos construtos com base 

no critério sugerido. A conjunção das etapas precedentes indica que foi possível construir uma 
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escala confiável e válida para mensuração da qualidade dos serviços e intenções 

comportamentais no setor de média tensão da concessionária, atingindo por conseqüência o 

efeito. 

 

7.2.5 Validade Nomológica  

 

Para NETEMEYER et al. (2003), a validade nomológica compreende a terceira 

componente da validade de construto e verifica se os construtos se comportam de acordo com 

uma rede de relacionamentos, supostamente causais, conhecida como cadeia nomológica. De 

fato, uma cadeia nomológica nada mais é que uma representação teórica de um fenômeno 

composto por construtos teóricos, variáveis observáveis e latentes e as relações entre os 

componentes da teoria (CHURCHILL e IACOBUCCI, 2003). Notadamente, tais 

relacionamentos são expressos na forma de hipóteses suportadas pela literatura e teoria 

subjacentes. Para testar o modelo teórico, tem-se como base a metodologia de modelagem de 

equações estruturais por meio do software AMOS 5.0. 

O modelo foi testado pelo método de máxima verossimilhança visando, em última 

instância, estimar um modelo com base em outro em que ocorria uma porção expressiva de 

dados ausentes, como conseqüência da natureza do estudo (alguns clientes não sabem avaliar 

especialmente aspectos específicos do construto atendimento). Dado que o tamanho da 

amostra válida após a exclusão dos casos aberrantes multivariados ficou na casa de 644 

indivíduos, tem-se que o desvio da normalidade multivariada fica minimizado, dado o 

tamanho final da amostra (TABACHINICK e FIDELL, 2001). 

Ademais, procurou-se adotar a estratégia sugerida por Bagozzi e Hearthertorn 

(1994), que consiste em agregar indicadores observáveis dos modelos estruturais a fim de 

obter números parcimoniosos para o teste do modelo estrutural. Neste estudo, os indicadores 

de qualidade técnica (qualidade de energia e qualidade de continuidade) e atendimento 

(agente de negócios, serviços de campo, telefone, ouvidoria, site e e-mail) foram reduzidos a 

indicadores observáveis empregando-se o método de média ponderada, conforme discute 

Kline (1998) e será detalhado adiante no projeto. Assim, o construto qualidade foi 

operacionalizado como um fator de segunda ordem (sua variância foi fixada a unidade), 
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composto por três dimensões. Os demais construtos foram operacionalizados pelas escalas 

válidas de seus construtos. Esta estratégia foi considerada especialmente relevante, pois a 

necessidade computacional para operacionalizar o modelo com todos os indicadores 

ultrapassa a capacidade dos recursos computacionais disponíveis, tal qual salienta Arbuckle 

(1999) para o método de estimação para dados ausentes13. 

Uma dúvida adicional refere-se à estrutura do construto qualidade, se este 

compreende um construto formativo ou reflexivo. Na literatura de marketing, prevalece o uso 

de medidas reflexivas, sendo que muitas vezes medidas formativas representam a estrutura 

real dos dados (JARVIS, MACKENZIE e PODSAKOFFO, 2003). Um construto deveria ser 

considerado reflexivo quando: a) tem-se acesso a toda a população de itens/dimensões que 

compõem o construto; b) mudanças nos indicadores/dimensões implicam em mudanças no 

fator; c) todas as dimensões são necessárias para representar o domínio de conteúdo do 

construto; d) a covariância entre os indicadores/dimensões é baixa. 

Argumenta-se que, segundo critérios de Jarvis, Mackenzie e Podsakoffo (2003), 

considerando que todas as dimensões presentes na avaliação de qualidade foram inseridas no 

modelo estrutural, e que mudanças nestas dimensões ocasiona mudança no construto 

qualidade, e que tais dimensões devem estar sempre presentes no intuito de mensurar o 

construto qualidade, decidiu-se que, do ponto de vista conceitual, a qualidade é melhor 

representada por um construto formativo. 

Os demais construtos, incluindo as dimensões de qualidade, são supostamente 

compostos por erros de mensuração e a exclusão de um item implica pouco na mudança do 

sentido do construto, pois ambos se originam do mesmo domínio de conteúdo (NUNNALY e 

BERNSTEIN, 1994). Assim, testa-se o modelo formativo, representado na FIG.8. 

                                                
13 O primeiro teste do modelo com variáveis completas demorou 50 horas e 32 minutos com um computador 
dedicado a tarefa e 2GB de memória RAM. 
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Nota-se que o modelo apresenta índices de ajuste acima dos limites considerados 

adequados [acima de 0,90 para os índices globais (NFI, CFI, IFI e RFI) e menor que 3 para o 

qui-quadrado normalizado (χ2/G.l)], o que pode ser considerado um ajuste razoável aos dados. 

Ademais, percebe-se que no modelo formativo, o efeito da qualidade de fatura é bastante 

reduzido. 

Adicionalmente, calculou-se o modelo alternativo como forma de identificar o 

ajuste do modelo de pesquisa, levando em conta a significância dos pesos estruturais. Com 

base neste pressuposto, estimou-se um modelo de variáveis latentes expresso na FIG.9. 
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Para o modelo alternativo de pesquisa, nota-se uma melhoria razoável no ajuste 

do modelo, especialmente quando considera-se o índice HOELTER, que indica que este 

modelo seria considerado não significativo com uma amostra de até 295 indivíduos. Isto é, o 

modelo não rejeitaria a H0 de igualdade da matriz de covariância populacional e a estimada 

pelo modelo, caso o tamanho da amostra fosse de aproximadamente 300 respondentes. De tal 

modo, pode-se atestar que o modelo estrutural alternativo pode ser concebido como uma boa 

alternativa para se checar o efeito das variáveis moderadoras sobre a propensão a 

continuidade e a sensibilidade a preço. 

 

7.2.6 Criação dos Índices 

 

Como último objetivo a ser cumprido neste estudo, tem-se a avaliação dos índices 

para avaliação da qualidade e intenções comportamentais dos clientes de média tensão. 

Desenvolver índices que representem a qualidade e intenções comportamentais é um desafio, 

pois sabe-se que os construtos de interesse do pesquisador nesta área são, por sua natureza 

latentes e não observáveis. A criação de índices de qualidade é um fato popular e recorrente 

na pesquisa profissional e acadêmica. Deste modo, a interpretação de índices concebidos 

sobre escalas inválidas ou que não levam em conta o efeito das variáveis observáveis sobre as 

variáveis observáveis (ou o contrário), podem levar a erros de interpretação (ROSSI e 

SLONGO, 1998), já que distorções ocorrem ao interpretar, por exemplo, que todas as 

variáveis exercem/sofrem a mesma influência (KLINE, 1998). 

Considerando a metodologia de criação de índices empregada para calcular o 

IASC (Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor), adaptada ao objetivo de estimar a 

satisfação e intenções comportamentais do cliente de média tensão que represente o grau de 

satisfação ou intenções comportamentais do consumidor residencial, criaram-se os seguintes 

índices globais de avaliação: 

• Índice de Qualidade de Energia de Média Tensão (IQEM) 

• Índice de Qualidade de Continuidade de Média Tensão (IQCM) 

• Índice de Qualidade Técnica de Média Tensão (IQTM) 
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• Índice de Qualidade de Fatura de Média Tensão (IQFM) 

• Índice de Qualidade de Agente de Negócios de Média Tensão (IQANM) 

• Índice de Qualidade de Telefone de Média Tensão (IQTelM) 

• Índice de Qualidade de Serviços de Campo de Média Tensão (IQSCM) 

• Índice de Qualidade de Ouvidoria de Média Tensão (IQOM) 

• Índice de Qualidade de Site de Média Tensão (IQSitM) 

• Índice de Qualidade de E-mail de Média Tensão (IQEmM) 

• Índice de Qualidade de Atendimento de Média Tensão (IQAM) 

• Índice de Qualidade dos Serviços de Média Tensão (IQSM) 

• Índice de Satisfação do Cliente de Média Tensão (ISCM) 

Os índices de qualidade de serviços de média tensão criados acima e suas 

dimensões, que tiveram como base o modelo de pesquisa Prêmio IASC (MARCHETTI e 

PRADO, 2003) e a pesquisa ABRADEE (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

DISTRIBUIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA, 2007), estão hierarquicamente 

representados na FIG.10. 
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FIGURA 10 - Representação hierárquica dos índices de qualidade de serviços de média 
tensão e suas dimensões 

Fonte: Dados da pesquisa. Adaptado de Marchetti e Prado (2003) e Associação Brasileira de Distribuidores de 
Energia Elétrica (2007). 

 

Para calcular os índices, empregou-se procedimento similar ao empregado para 

construção do IASC, que contempla o uso de pesos estruturais estimados na TAB.25 e 

TAB.26 (validade convergente) e modelo estrutural formativo, visando representar a 

qualidade global e a satisfação dos clientes do mercado de média tensão. Empregando a 

fórmula padrão, tem-se o seguinte procedimento de ponderação [1] das variáveis originais, 
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Em que:    λk   é o peso estrutural estimado do k-ésimo indicador do construto. 
    xki   é a nota atribuída pelo i

-ésimo respondente ao k-ésimo indicador do construto. 
 

O valor acima estimado, nada mais é do que uma representação de uma média 

ponderada dos valores originais da escala de X. Para transformar estes valores em uma escala 

percentual basta aplicar a formulação [2]. 

 

][][

][

ξξ

ξξ

mínmáx

mín
ÍNDICE i

i
−

−
= x100                                                         [2] 

 
Em que: ][][ ξξ mínemáx  são o máximo e o mínimo possível para a escala, neste caso 

respectivamente 10 e 0.  
 

A junção dos métodos descritos em [1] e [2] forma índices que variam entre 0 e 

100%, indicando um valor percentual de atendimento da variável de qualidade X. Em tese, 

valores próximos de 100% indicariam percepção máxima de qualidade ou satisfação perfeita 

do individuo e valores próximos de 0% indicam percepção mínima de qualidade ou 

insatisfação completa. De posse destes índices, é possível calcular médias, proceder a 

estimativas por grupos e proceder a testes de hipóteses acerca dos modelos. Antes de passar a 

apresentação dos resultados do índice dos índices de qualidade, procede-se a demonstração 

dos pesos empregados para calcular os índices conforme expressam as TAB.25 e TAB.26. 
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TABELA 25 - Pesos usados para cálculo dos índices 

ÍNDICES INDICADORES PESO DE REGRESSÃO PESO RELATIVO 
IQSM IQAM 0,97 49% 
IQSM IQFM 0,14 7% 
IQSM IQTM 0,86 44% 
IQAM IQANM 1,00 12% 
IQAM IQEmM 1,65 19% 
IQAM IQOM 1,68 19% 
IQAM IQSCM 1,52 18% 
IQAM IQSitM 1,41 16% 
IQAM IQTelM 1,40 16% 
IQTM IQCM 1,04 51% 
IQTM IQEM 1,00 49% 
ISCM T1R1SATI 0,96 25% 
ISCM T1R2SATI 0,96 25% 
ISCM T1R3SATI 0,94 24% 
ISCM T1R4SATI 1,00 26% 
IQEM T3R1QTEC 1,06 34% 
IQEM T3R2QTEC 1,04 34% 
IQEM T3R3QTEC 1,00 32% 
IQCM T3R5QTEC 1,39 49% 
IQCM T3R6QTEC 1,47 51% 
IQFM T4R1QFAT 0,68 20% 
IQFM T4R3QFAT 0,71 21% 
IQFM T4R4QFAT 1,06 31% 
IQFM T4R5QFAT 1,00 29% 
IQANM T5R1QAN1 1,36 15% 
IQANM T5R2QAN2 1,21 13% 
IQANM T5R3QAN3 1,17 13% 
IQANM T5R4QAN4 1,45 16% 
IQANM T5R5QAN5 1,43 16% 
IQANM T5R6QAN6 1,37 15% 
IQANM T5R7QAN7 1,00 11% 
IQEmM T5R31QMA 1,00 14% 
IQEmM T5R32QMA 0,95 14% 
IQEmM T5R33QMA 1,02 15% 
IQEmM T5R34QMA 0,97 14% 
IQEmM T5R35QMA 0,94 14% 
IQEmM T5R36QMA 0,99 14% 
IQEmM T5R37QMA 1,03 15% 
IQOM T5R20QOU 1,02 17% 
IQOM T5R21QOU 1,05 17% 
IQOM T5R22QOU 1,01 17% 
IQOM T5R23QOU 1,00 16% 
IQOM T5R24QOU 1,01 17% 
IQOM T5R25QOU 1,00 16% 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Obs: Os pesos de regressão são obtidos dividindo o peso da regressão da variável que compõem o índice pela 
soma dos pesos das variáveis que compõem o índice. 
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TABELA 26 - Pesos usados para calculo dos índices (cont.) 

ÍNDICES INDICADORES PESO DE REGRESSÃO PESO RELATIVO 
IQSCM T5R14QSC 0,96 17% 
IQSCM T5R15QSC 0,92 16% 
IQSCM T5R16QSC 0,98 17% 
IQSCM T5R17QSC 1,06 19% 
IQSCM T5R18QSC 0,79 14% 
IQSCM T5R19QSC 1,00 18% 
IQSitM T5R26QSI 1,00 18% 
IQSitM T5R27QSI 1,04 18% 
IQSitM T5R28QSI 1,26 22% 
IQSitM T5R29QSI 1,17 21% 
IQSitM T5R30QSI 1,20 21% 
IQTelM T5R10QTE 1,29 17% 
IQTelM T5R11QTE 1,44 19% 
IQTelM T5R12QTE 1,42 19% 
IQTelM T5R13QTE 1,30 18% 
IQTelM T5R8QTEL 1,00 13% 
IQTelM T5R9QTEL 0,97 13% 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Obs: Os pesos de regressão são obtidos dividindo o peso da regressão da variável que compõem o índice pela 
soma dos pesos das variáveis que compõem o índice. 

 

Baseando-se nos pesos acima descritos, é possível chegar aos índices calculados 

para o estudo. Inicialmente, foram calculados os índices considerando o banco de dados 

completos (inicial) e após o tratamento para casos extremos uni e multivariados. Estimou-se 

média e desvio padrão para cada índice, tais como são apresentados na TAB.27.  
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TABELA 27 - Estimativas das médias dos índices 

Mercado de Média 
Tensão ÍNDICE 

X  S N 
IQEM Índice de Qualidade de Energia de Média Tensão 77 21 891 
IQSM Índice de Qualidade dos Serviços de Média Tensão 68 25 891 
IQTM Índice de Qualidade Técnica de Média Tensão 73 19 891 
IQFM Índice de Qualidade de Fatura de Média Tensão 75 22 894 
IQANM Índice de Qualidade de Agente de Negócios de Média Tensão 85 17 732 
IQTelM Índice de Qualidade de Telefone de Média Tensão 67 26 622 
IQSCM Índice de Qualidade de Serviços de Campo de Média Tensão 83 16 716 
IQOM Índice de Qualidade de Ouvidoria de Média Tensão 76 27 173 
IQSitM Índice de Qualidade de Site de Média Tensão 78 21 413 
IQEmM Índice de Qualidade de E-mail de Média Tensão 82 20 361 
IQAM Índice de Qualidade de Atendimento de Média Tensão 79 17 847 
IQCM Índice de Qualidade de Continuidade de Média Tensão 75 16 902 
ISCM Índice de Satisfação do Cliente de Média Tensão 76 22 916 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

Obs: X  é a média da avaliação; S é o desvio padrão; N é o número de respostas válidas.  

 

7.3 TESTE DE HIPÓTESES DE PESQUISA 

 

Os modelos testados permitem a verificação das hipóteses dos problemas nos 

escopos estruturais dos construtos envolvidos em cada um deles, bem como as limitações 

inerentes. Procedeu-se a elaboração do quadro referencial (TAB. 28) que permitiu a avaliação 

dos relacionamentos hipotéticos propostos. 
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TABELA 28 - Avaliação dos relacionamentos hipotéticos 
 

 
 

Hipótese 

Relacionamento 
Hipotético 

Resultado Obtido 

H1: Há uma associação positiva entre a Qualidade Percebida e 
o Valor Percebido pelo cliente, ou seja, quanto maior a 
qualidade percebida, maior o valor percebido pelo cliente. 

 
Positivo 

 
Confirmada1 

H2: Há uma associação positiva entre a Qualidade Percebida e 
a Satisfação do cliente, ou seja, quanto maior a Qualidade 
Percebida, maior a Satisfação do cliente. 

 
Positivo 

 
Confirmada1 

H3: Há uma associação positiva entre a Qualidade Percebida e 
a Confiança do cliente, ou seja, quanto maior a qualidade 
percebida, maior a Confiança do cliente. 

 
Positivo 

 
Confirmada1 

H4: Há uma associação positiva entre o Valor Percebido e a 
Satisfação do cliente, ou seja, quanto maior o Valor Percebido, 
maior a Satisfação do cliente. 

 
Positivo 

 
Rejeitada3 

H5: Há uma associação negativa entre o Comportamento 
oportunístico e a Confiança do cliente, ou seja, quanto maior o 
Comportamento oportunístico da concessionária, menor a 
Confiança do cliente. 

 
Negativo 

 
Rejeitada3 

H6: Há uma associação positiva entre a Confiança e o 
Comprometimento do cliente, ou seja, quanto maior a 
Confiança, maior o Comprometimento do cliente. 

 
Positivo 

 
Confirmada1 

H7: Há uma associação positiva entre a Satisfação e o 
Comprometimento do cliente, ou seja, quanto maior a 
Satisfação, maior o Comprometimento do cliente. 

 
Positivo 

 
Confirmada1 

H8: Há uma associação negativa entre a Satisfação e a 
Reclamação do cliente, ou seja, quanto maior a Satisfação, 
menor a (propensão à) Reclamação do cliente. 

 
Negativo 

 
Confirmada2 

H9: Há uma associação positiva entre a Satisfação e a 
Comunicação boca-a-boca do cliente, ou seja, quanto maior a 
Satisfação, mais intensa será a Comunicação boca-a-boca do 
cliente. 

 
Positivo 

 
Confirmada1 

H10: Há uma associação positiva entre a Satisfação e a 
Propensão à lealdade do cliente, ou seja, quanto maior a 
Satisfação, maior a Propensão à lealdade do cliente. 

 
Positivo 

 
Confirmada1 

H11: Há uma associação positiva entre o Comprometimento e 
a Propensão à lealdade do cliente, ou seja, quanto maior o 
Comprometimento, maior a Propensão à lealdade do cliente. 

 
Positivo 

 
Confirmada1 

Notas:  
1 Estimativa é positiva e significante 
2 Estimativa é negativa e significante 
3 Estimativa não é significante 
 
Fonte: Dados da pesquisa.  
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8 CONCLUSÕES 

 

Nesta seção são analisados os modelos e explicitadas as principais conclusões, 

implicações, recomendações e sugestões para estudos futuros. São apontadas também as 

limitações e cautelas na interpretação dos dados do estudo. 

 

8.1 ANÁLISE DO MODELO 

 

Nesta seção são comparados os modelos proposto (FIG.8) e alternativo (FIG.9), 

analisando-se as correlações dos atributos com seus respectivos antecedentes. 

 

8.1.1 Antecedentes da Qualidade Percebida 

 

Conforme observado no modelo proposto (FIG.8), o maior antecedente da 

Qualidade Percebida é a Qualidade Técnica (ß=0,50), seguido da Qualidade de Atendimento 

(ß=0,41) e Qualidade de Fatura (ß=0,10). Em outras palavras, percepções de Qualidade serão 

geradas, essencialmente, através da Qualidade Técnica e Qualidade de Atendimento, e 

investimentos devem ser feitos nestas duas áreas.  

No modelo alternativo (FIG.9), observa-se que os valores são compatíveis, 

confirmando possíveis relações e indicando uma convergência entre os modelos: Qualidade 

Técnica (ß=0,50), Qualidade de Atendimento (ß=0,42) e Qualidade de Fatura (ß=0,11). 
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8.1.2 Antecedentes da Satisfação 

 

No modelo proposto, observa-se que o principal antecedente da Satisfação foi a 

Qualidade Percebida, com ß=0,97, ou seja, um valor extremamente alto. O antecedente Valor 

Percebido teve um ß=-0,04 (não significativo). Já no modelo alternativo, a Qualidade 

Percebida, com ß=0,94, apresenta-se como único e forte antecedente da Satisfação, que “é um 

estado transitório de prazer ou descontentamento decorrente da comparação entre o 

desempenho do serviço e as expectativas dos consumidores” (GONÇALVES FILHO, 2001).  

Estes resultados são compatíveis com os estudos de Fornell et al. (1996), 

provenientes dos estudos sobre o American Customer Satisfaction Index. No tocante à 

qualidade percebida como único antecedente da satisfação, tanto o modelo proposto (FIG.8) 

quanto o alternativo (FIG.9) estão alinhados com a metodologia utilizada por Marchetti e 

Prado (2003) na apuração do Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor e apresentado na 

FIG.5. 

 

8.1.3 Antecedentes da Confiança 

 

No modelo proposto, observa-se que o principal antecedente da Confiança foi a 

Qualidade Percebida, com ß=0,90. O antecedente Comportamento oportunístico teve um ß=-

0,04, que pode ser considerado um valor muito baixo. Já no modelo alternativo, a Qualidade 

Percebida, com ß=0,93, apresenta-se como único e forte antecedente da Confiança. Nota-se 

que o comportamento oportunístico não aparece como antecedente da Confiança. 

Em relações Business to Business, pesquisas anteriores, tais como a de Morgan e 

Hunt (1994), já revelavam que o impacto da confiança ente os parceiros impacta o nível de 

comprometimento. Para Morgan e Hunt (1994), apesar de muitos fatores contextuais 

influenciarem no sucesso do marketing de relacionamento, os principais são o 

comprometimento e a confiança. Isto porque estes fatores induzem à busca da preservação de 

investimento no relacionamento, cooperação para com o parceiro, mudando o foco do curto 

prazo atrativo em favor dos benefícios esperados no longo prazo.       



107 

 

8.1.4 Antecedentes do Valor Percebido 

 

Segundo dados do modelo proposto e conforme sugere Fornell et al. (1996), a 

Qualidade Percebida apresenta-se como único e importante antecedente direto do Valor 

Percebido, com ß=0,61.  Como o valor percebido é a relação entre benefícios e custos 

percebidos pelos consumidores, estima-se que melhores percepções de valor possam ser 

obtidas através de incrementos na qualidade percebida. No modelo alternativo, a hipótese é 

confirmada, evidenciando também que a Qualidade Percebida apresenta-se como único e 

importante antecedente do Valor Percebido, com ß=0,59.         

 

8.1.5 Antecedentes da Reclamação e Comunicação boca-a-boca  

 

No modelo proposto, observa-se que a Satisfação tem um forte impacto na 

Comunicação boca-a-boca, com ß=0,69. Isto significa que em contatos com outras empresas e 

internamente, nas empresas consumidoras, pode-se obter reações positivas, buscando-se 

fomentar atitudes positivas no que se refere à empresa. 

No que se refere à Reclamação, observou-se forte impacto negativo da Satisfação 

nas intenções de o cliente reclamar, com ß=-0,52. Tal resultado sugere que a reclamação pode 

ser gerenciada através do monitoramento dos níveis de satisfação. O modelo alternativo 

confirma as hipóteses. A Satisfação apresenta fortes impactos na Comunicação boca-a-boca, 

também com ß=0,69 e na Reclamação, também com ß=-0,52. 

 

8.1.6 Antecedentes do Comprometimento 

 

Morgan e Hunt (1994) definem Comprometimento como uma relação de 

compromisso como uma troca em que um parceiro acredita que manter uma relação futura 

com outro é tão importante que merece o máximo de seu esforço para mantê-la; ou seja, a 

parte comprometida acredita que o relacionamento é tão valioso, que merece ações para que 
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dure infinitamente. Já Moorman, Zaltman e Deshpandé (1992) alegam que comprometimento 

é um desejo duradouro de manter uma relação valiosa. 

Cook e Emerson (1978) caracterizam comprometimento como “a variável que 

acreditamos ser central na distinção entre trocas sociais e trocas econômicas”. Berry e 

Parasuraman (1991) argumentam que “relacionamentos são alicerçados no compromisso 

mútuo”. Similarmente, o processo através do qual consumidores se tornam leais a marcas 

específicas tem sido largamente discutido. Inicialmente, lealdade era vista como uma simples 

repetição da compra. Entretanto, à medida que amadureceram as pesquisas sobre 

comportamento do consumidor, pesquisadores chegaram à conclusão de que a recompra não é 

suficiente evidência de lealdade à marca. À medida que a atitude diante da marca se torna o 

ponto central na decisão de recompra e nas relações de troca, a lealdade à marca se torna cada 

vez mais similar ao conceito de Comprometimento. 

O comprometimento atua como um acumulador, que é conseqüência de todas as 

interações e experiências dos consumidores para com a empresa, e possui característica menos 

transitória do que a satisfação. Deste modo, enquanto a satisfação pode oscilar bastante como 

conseqüência de problemas de qualidade, tais como interrupções, o comprometimento pode se 

manter estável ou sofrer pequenas reduções. Conforme se verifica no modelo proposto, os 

principais antecedentes do Comprometimento são Satisfação (ß=0,38) e Confiança (ß=0,36). 

A Qualidade Percebida apresenta impactos indiretos, seja através da Satisfação (ß=0,37) ou 

seja através da Confiança (ß=0,32). 

Já no modelo alternativo, os principais antecedentes do Comprometimento são o 

Valor Percebido, que representa a relação custo-benefício (ß=0,37), Satisfação (ß=0,27) e 

Confiança (ß=0,25). A Qualidade Percebida apresenta impactos indiretos, seja através da 

Confiança (ß=0,23), da Satisfação (ß=0,25) ou do Valor Percebida (ß=0,22). Observa-se que, 

para obter consumidores comprometidos, deve-se oferecer qualidade, valor, satisfação e ser 

confiável. Estes indicadores devem ser monitorados e, em geral, ter-se como meta 

incrementá-los. 
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8.1.7 Antecedentes da Propensão à Lealdade 

 

No modelo proposto observa-se que o maior antecedente da propensão à lealdade 

é o Comprometimento, com ß=0,25, seguido da Satisfação, com ß=0,13. No modelo 

alternativo, o maior antecedente direto da propensão à lealdade é o Comportamento 

Oportunístico, com ß=-0,32, tendo também o Comprometimento, com ß=0,25. A Satisfação 

apresenta impacto indireto através do Comprometimento, com ß=0,07. É importante ressaltar 

que no modelo proposto o Comportamento oportunístico não era antecedente direto da 

Propensão à lealdade e no modelo alternativo pôde-se ver que é um antecedente relevante 

(ß=-0,32). Com relação à Satisfação observa-se o inverso, no modelo proposto, a satisfação 

era um antecedente direto da propensão à lealdade (ß=0,13) e no modelo alternativo, não é 

verificado o impacto direto (FIG.9). No modelo alternativo foi adicionado, ainda, o construto 

Sensibilidade a preço, que possui como antecedente direto a confiança (ß=-0,15). Ele é ainda, 

indiretamente impactado pela Qualidade Percebida através da confiança (ß=-0,14). 

Mesmo observando que o modelo alternativo é exploratório e ainda incipiente, 

cujas hipóteses merecem confirmação e outros estudos, foi admitido que as ações da 

prestadora de serviço devem ser mais negociadas, explicadas, e não devem levar em conta 

somente seus interesses unilaterais, mas também o ponto de vista, percepções e interesses das 

empresas consumidoras. 

 

8.2 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

Conforme sugere o modelo alternativo (FIG.9), o Comprometimento, que tem 

como antecedentes o Valor (e a Qualidade Percebida), Satisfação e Confiança, deve ser 

monitorado e incrementado. Neste sentido, as conexões de Comprometimento da organização 

podem ser obtidas através de comprometimento instrumental (atributos funcionais tangíveis e 

utilitaristas, Qualidade Percebida, Valor Percebido e suas percepções), afetiva 

(desenvolvimento do comprometimento afetivo e conexões emocionais) e normativo (com 

normas e valores da empresa). Adicionalmente, ações operacionais e de comunicação podem 

ser desenvolvidas e mensuradas através da gestão efetiva dos indicadores. 
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Notavelmente observou-se que a qualidade é um determinante da satisfação dos 

clientes da concessionária e que o construto satisfação exerce impacto significativo sobre as 

intenções comportamentais dos clientes perante a concessionária. Em especial nota-se um 

impacto significativo sobre a comunicação boca-a-boca, reclamação (quanto mais satisfeitos 

menos tendem a reclamar) e propensão a lealdade. Isto realça a importância de se manter a 

satisfação dos clientes por meio do gerenciamento adequado da qualidade, permitindo 

incentivar a divulgação de uma imagem positiva da empresa e reduzindo a probabilidade de o 

cliente trocar a energia fornecida pela concessionária por fontes alternativas de energia em um 

cenário futuro. 

Nota-se, ainda, que a qualidade técnica (IQTM) e qualidade de atendimento 

(IQAM) são fundamentais para a percepção de qualidade dos clientes. No entanto, as 

avaliações da qualidade técnica (IQTM) e da continuidade (IQCM) estão em um patamar 

inferior de desempenho, se comparadas às avaliações dos agentes de negócio (IQANM), 

serviço de campo (IQSCM) e e-mail (IQEmM), por exemplo, conforme mostrado na TAB.27. 

Portanto, conclui-se que o gerenciamento da qualidade deve priorizar os quesitos técnicos da 

empresa. O atendimento deveria ser priorizado, especialmente na manutenção da cordialidade 

e facilidade de contato por meio dos agentes de negócios e equipe de serviços de campo. O 

treinamento dos agentes de negócio também precisa ser melhorado, visando aprimorar o 

conhecimento desses profissionais nos quesitos técnicos da concessionária e de seus clientes. 

Ademais, um sistema de empowerment (incremento da autonomia) poderia ser bastante útil no 

sentido de garantir a estes profissionais de atendimento, inclusive pessoal do call center, a 

autonomia requerida para trazer soluções efetivas e rápidas aos problemas vivenciados pelos 

clientes. 

 

8.3 IMPLICAÇÕES ACADÊMICAS 

 

O presente estudo testou um modelo de satisfação em situação de quase 

monopólio, em um mercado pouco explorado por pesquisadores. Acredita-se que esse 

desinteresse pode ser parcialmente explicado pelo baixo nível de concorrência no segmento 

pesquisado. A maioria dos modelos de mensuração da satisfação e lealdade existentes foram 
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testados em mercados competitivos (concorrência quase perfeita), visando direcionar ações de 

marketing.  

O modelo alternativo exploratório sugerido apresenta significativas diferenças em 

relação à proposta de Hennig-Thurau, Gwinner e Gremler (2002). Portanto, acredita-se que o 

esse trabalho pode contribuir para o melhor entendimento da percepção de clientes, em 

especial em mercados caracterizados pelo quase monopólio. Foram desenvolvidas e validadas 

escalas de mensuração da qualidade percebida para o segmento em estudo e verificados os 

impactos da qualidade percebida nas atitudes e intenções comportamentais desses 

consumidores. Foi proposto, ainda, um índice de qualidade percebida para clientes Business to 

Business, capaz de sintetizar a mensuração da qualidade percebida pelos consumidores de 

energia elétrica atendidos em média tensão de distribuição, o qual denominou-se Índice de 

Satisfação do Cliente de Média Tensão – ISCM. 

 

8.4 LIMITAÇÕES 

 

O presente estudo foi realizado apenas uma vez (corte transversal) e em uma única 

unidade federativa. É importante destacar também que trata-se de um mercado atípico, uma 

situação de quase monopólio, ou seja, a maioria dos clientes pesquisados não tem, pelo menos 

ainda, outra opção de fornecedor energia elétrica. Não se tem conhecimento de pesquisas 

similares disponíveis para o mesmo segmento de clientes, portanto, faz-se necessário 

aprimorar os indicadores (índices) propostos. 

 

8.5 SUGESTÕES PARA NOVOS ESTUDOS 

 

Considerando-se que o modelo proposto apresenta significativas diferenças em 

relação àqueles já consagrados pela literatura pertinente, inclusive de Hennig-Thurau, 

Gwinner e Gremler (2002), sugere-se, para estudos posteriores, a aplicação do modelo em 

outras regiões do país e a análise de outras amostras na mesma unidade federativa pesquisada 
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(corte longitudinal14), o que poderia aprimorar, validar o modelo proposto, simplificá-lo e 

ainda torná-lo mais parcimonioso. Sugere-se, também, a inclusão e teste de outros construtos, 

tais como custos de mudança e imagem, bem como o aprimoramento dos indicadores 

propostos no presente estudo. 

O aprofundamento dos estudos científicos nesse segmento de mercado justifica-se 

por vários motivos, dentre os quais destaca-se a participação desse segmento no mercado de 

distribuição de energia elétrica. Os clientes atendidos em média tensão de distribuição de 

energia elétrica representam apenas 0,16% do total de consumidores. Entretanto, a média 

tensão é responsável por 36,5% do consumo e por 28,5% da receita líquida faturada. Cada 

cliente de média tensão consome 222 vezes mais e gera uma receita líquida 173 vezes maior 

que a média do mercado da distribuição. Essa concentração de consumo facilita o 

direcionamento das ações de marketing e o investimento nas ações de incremento de melhoria 

dos serviços prestados a esses clientes, com foco na melhoria da qualidade percebida e 

conseqüentemente da satisfação desses clientes. 

                                                
14 Para caracterizar um corte longitudinal, os dados devem ser coletados em tempos distintos, para possibilitar o 
estudo da evolução das relações ao longo do tempo (VERGARA, 2003). 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO PARA ENTREVISTAS QUALITATIVAS 

 

Cliente: <Nome da empresa pesquisada>                 Data:___/___/_____ 
 
 
Qualidade 

   
1. Que características e qualidades devem ter uma excelente distribuidora de energia 

elétrica? 
 

2. O que é uma distribuidora de energia elétrica que presta serviços de baixa qualidade? 
 
3. Qual é o impacto da falta de energia elétrica nas atividades de sua empresa?  

 
4.  Muitas vezes ocorrem interrupções não programadas de energia elétrica. Como você 

acha que sua distribuidora de energia deveria tratar esta questão? Como deveria ser o 
atendimento às interrupções? Como você qualifica o atendimento que você tem hoje 
de sua distribuidora/fornecedora de energia elétrica nesta situação? 

 
5. Você teria alguma sugestão para melhorar o atendimento aos serviços de energia 

elétrica demandados para o desenvolvimento da sua atividade? 
 

6. De que forma você gostaria de contatar a sua distribuidora de energia elétrica?   
a) Através de ligação para a Central de Atendimento Telefônico (0800) 
b) Através de carta/fax 
c) Através de e-mail 
d) Através de telefonema para o agente de negócios 
e) Através de visita à distribuidora 
f) Através da Internet 
g) Uso do site da empresa  
h) Uso de Chat eletrônico na Internet 
i) Uso de Skype15 (explorar) 

 
Imagem 
 

7. Como você descreve a sua concessionária de energia elétrica? 
 

8. Quais são seus aspectos positivos? 
 

9. Quais são seus aspectos negativos? 
 

10. No que ela deve melhorar? 
 

11. Favor avaliar os canais de acesso à sua concessionária, com uma nota de 0 a 10, sendo 
0 péssimo e 10 ótimo: 

  
___Central de Atendimento Telefônico (call center) 

                                                
15 Tecnologia/software que permite a comunicação com tráfego de voz e imagem via Internet  
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___Página na Internet 
___Agentes de Negócios 
___Lojas de atendimento (agências) 

  
Serviços 

 
12. Que serviços que poderiam ser prestados pela sua concessionária / empresas de 

serviços e que você sente falta no setor elétrico atualmente? 
 
Lealdade 
 

13. Se houver outras opções de fornecimento de energia elétrica, através de empresas de 
menor porte que a sua concessionária, com preços um pouco mais atrativos (cerca de 5 
a 10%), você mudaria de fornecedor? Por quê? 

 
14. Quais são os principais problemas e riscos de comprar energia de distribuidoras de 

pequeno porte e pequenas usinas geradoras de energia elétrica? 
 

15. O que a sua concessionária poderia fazer para aumentar o comprometimento, 
confiança e lealdade de seus clientes? 

 
16. A sua concessionária poderia ou não ser chamada de parceira? Por quê?  

 
17. A sua concessionária poderia ou não ser chamada de uma empresa que tem relação 

positiva de custo x benefício? 
 

18. O que faz uma empresa ser leal a uma distribuidora de energia elétrica? 
 
Caracterização da Empresa 

 
19. Qual é atividade-fim da sua empresa e seus principais produtos? 

 
20. Qual a relação (percentual) entre os custos com energia elétrica e os custos totais da 

sua empresa? 
 
 
 

Verificar se o entrevistado deseja dar alguma sugestão às distribuidoras de forma geral. 
Agradecer a disponibilidade e encerrar a entrevista. 
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA QUANTITATIVA 

 

Pesquisa de avaliação do impacto da qualidade percebida nas atitudes e intenções 
comportamentais de consumidores de energia elétrica atendidos em média tensão de 
distribuição 

 
 

 
Identificador:                     Data: ___/___/______ 
 

 
Atitudes e Intenções Comportamentais 

 

 

Com relação às suas avaliações em relação à sua concessionária, favor marcar um X nas opções que 
melhor representem a sua opinião, sendo 0 para DISCORDO TOTALMENTE e 10 para CONCORDO 
TOTALMENTE. Favor marcar valores intermediários para níveis médios de concordância ou discordância. 

AFIRMATIVAS 
Discordo 
totalmente 

 
Concordo 
tota lmente  

Construto: Satisfação 

01. Estou satisfeito com os serviços que a 
concessionária presta para a minha empresa 

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

02. Os serviços prestados pela concessionária são 
exatamente o que a minha empresa necessita 

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

03. Ser cliente dessa concessionária tem sido uma 
boa experiência  

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

04. Eu tenho realmente gostado dos serviços que 
essa concessionária presta para a minha empresa 

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

Construto: Confiança 

05. A minha concessionária é confiável e 
transparente com os seus clientes 

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

06. Tenho confiança nas informações que recebo 
da concessionária 

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

07. Confio na concessionária como fornecedora de 
energia, pois é uma empresa estável e bem 
estabelecida no mercado, que me garante 
continuidade de operação e de produção 

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

Construto: Comportamento oportunístico 

08. A concessionária toma decisões que só 
beneficiam a si mesma 0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

09. A concessionária estabelece cláusulas 
contratuais e/ou políticas de preços visando 
somente os seus próprios interesses 

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

10. A concessionária impõe regras e 
procedimentos sem a devida negociação com os 
clientes 

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

Construto: Comprometimento 

11. Estou comprometido com o meu 
relacionamento com a concessionária 

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

12. Eu me identifico com os valores e normas da 
concessionária 

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

13. Se eu tivesse outra opção, escolheria uma outra 
distribuidora de energia  

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 
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14. O relacionamento com a minha concessionária 
merece o máximo esforço da minha empresa para 
ser mantido 

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

Construto: Valor percebido  

15. O valor das tarifas é condizente com a 
qualidade de energia que a concessionária oferece 

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

16. O valor das tarifas cobradas é compatível com 
a confiabilidade dos serviços prestados pela 
concessionária 

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

17. O valor das tarifas é condizente com o 
atendimento que a concessionária oferece  

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

Construto: Propensão à lealdade 

18. Pretendo continuar fazendo negócios com a 
minha concessionária nos próximos anos 0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

19. Se outra empresa confiável me oferecer um 
preço menor, certamente eu mudaria de 
distribuidor de energia 

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

20. Se outra empresa me oferecer uma melhor 
qualidade de serviços / atendimento, eu mudaria 
de distribuidor de energia  

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

Construto: Comunicação boca-a-boca 

21. Eu falo coisas positivas sobre a minha 
concessionária para outras pessoas 

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

22. Eu recomendo a minha concessionária para 
outras pessoas 

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

23. Eu falo coisas negativas sobre a minha 
concessionária para outras pessoas 

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

Construto: Reclamação 

24. Eu reclamo da concessionária para colegas, 
funcionários e clientes da minha empresa 0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

25. Eu reclamo da concessionária para os seus 
atendentes e funcionários 

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

26. Não adianta reclamar na concessionária, pois 
nada muda 

0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 
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Construto: Qualidade percebida 
 

Com relação à Qualidade dos serviços prestados pela sua concessionária, favor marcar um X nas opções 
que melhor representem a sua opinião, sendo 0 para Péssima (o) e 10 para Excelente. Favor marcar valores 
intermediários para níveis médios de qualidade. 

AFIRMATIVAS Péssima Regular  Excelente  

Aspectos Técnicos  

27. Estabilidade do nível de tensão 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. Estabilidade de freqüência 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29. Fornecimento sem distorção de onda 
(harmônicas) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. Freqüência (número) de interrupções no 
fornecimento de energia  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. Duração das interrupções de energia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32. Rapidez para restabelecer o fornecimento em 
caso de interrupção  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33 .Cumprimento do horário agendado para 
desligamento ou religamento quando houver 
interrupção programada  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Informações e Fatura  
 
Com relação à Qualidade dos serviços prestados pela sua concessionária, favor marcar um X nas opções 
que melhor representem a sua opinião, sendo 0 para Péssima (o) e 10 para Excelente. Favor marcar valores 
intermediários para níveis médios de qualidade. 

AFIRMATIVAS Péssima Regular  Exce lente  

34. Precisão e clareza das faturas (contas)  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35. Entrega em dia das faturas (contas)  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36. Informações fornecidas com antecedência 
sobre interrupções programadas, tempo de 
restabelecimento e seus motivos 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37. Orientações fornecidas para o cliente (uso 
eficiente de energia, direitos, orientações técnicas 
e tarifas)  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38. Clareza das informações prestadas pela 
concessionária sobre o Contrato de Fornecimento 
de Energia Elétrica 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Avaliação do Atendimento 
 

 

Com relação à Qualidade dos serviços prestados pela sua concessionária, favor marcar um X nas opções 
que melhor representem a sua opinião, sendo 0 para Péssima (o) e 10 para Excelente. Favor marcar valores 
intermediários para níveis médios de qualidade. 

 
Não sei / 
Não uso 

Péssimo (a) Regular Exce l en te  

Agentes de negócios  
39. Facilidade para entrar em contato com os agentes de negócios  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40. Cordialidade e atenção individualizada dos agentes de negócios  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
41. Nível de conhecimento técnico dos agentes de negócios  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42. Capacidade dos agentes de negócios em dar solução definitiva aos 
problemas ou respostas às solicitações  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

43. Agilidade e presteza do atendimento dos agentes de negócios   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

44. Cumprimento dos prazos informados pelos agentes de negócios para 
a solução dos problemas  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

45. Aparência física dos agentes de negócios, veículos e equipamentos  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atendimento pelo Telefone 0800 (Call Center) 
46. Facilidade para entrar em contato por telefone (Call Center)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
47. Cordialidade e atenção individualizada dos funcionários do Call 
Center  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48. Nível de conhecimento técnico dos funcionários do Call Center  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

49. Capacidade dos funcionários do Call Center em dar solução 
definitiva aos problemas ou respostas às solicitações  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

50. Agilidade e presteza dos funcionários do Call Center em solucionar 
os problemas  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

51. Cumprimento dos prazos informados pelos funcionários do Call 
Center para a solução dos problemas  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atendimento da Equipe de Serviços de Campo (Técnicos e Eletricistas da concessionária) 
52. Cordialidade e atenção individualizada dos funcionários da equipe 
de serviços 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

53. Nível de conhecimento técnico dos funcionários da equipe de 
serviços  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

54. Capacidade da equipe de serviços em dar solução definitiva aos 
problemas ou respostas às solicitações feitas  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

55. Rapidez da equipe para a realização de serviços   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

56. Aparência física dos funcionários, veículos e equipamentos  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

57. Cumprimento dos prazos de execução pela Equipe de Serviços de 
Campo (Técnicos e Eletricistas da concessionária)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 



125 

 

 
Com relação à Qualidade dos serviços prestados pela sua concessionária, favor marcar um X nas opções 
que melhor representem a sua opinião, sendo 0 para Péssima (o) e 10 para Excelente. Favor marcar valores 
intermediários para níveis médios de qualidade. 

 
Não sei / 
Não uso 

Péssimo (a) Regular Exce le nte  

Ouvidoria  
58. Facilidade para entrar em contato com a ouvidoria  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
59. Cordialidade e atenção individualizada dos funcionários da 
ouvidoria  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

60. Agilidade e presteza do atendimento da ouvidoria  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

61. Nível de conhecimento técnico dos funcionários da ouvidoria  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

62. Capacidade da ouvidoria em dar solução definitiva aos problemas ou 
respostas às solicitações  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

63. Cumprimento dos prazos informados pelos funcionários da 
ouvidoria para a solução dos problemas  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atendimento via Internet (site da sua concessionária) 
64. Aparência, leiaute e organização do site  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
65. Clareza das informações contidas no site   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

66. Agilidade em resolver problemas no site  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

67. Tempo de resposta/velocidade do sistema  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

68. Capacidade do site da sua concessionária em prover soluções  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atendimento via e-mail 
69. Facilidade de entrar em contato por e-mail  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
70. Cordialidade e atenção individualizada dos funcionários que 
respondem aos e-mails 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

71. Agilidade e presteza da resposta por e-mail  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
72. Nível de conhecimento técnico dos funcionários que respondem aos 
e-mails 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

73. Aparência e qualidade da redação dos e-mails recebidos   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
74. Capacidade em dar solução definitiva aos problemas ou respostas às 
solicitações feitas por e-mail 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

75. Cumprimento dos prazos informados pelos funcionários que 
respondem aos e-mails para a solução dos problemas 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lealdade 

76. Você mudaria de fornecedor, caso outra distribuidora de energia elétrica, confiável e de qualidade, lhe 
ofereça serviços como os disponibilizados atualmente pela concessionária? 

  [ 1 ] Definitivamente eu não mudaria para outra distribuidora de energia elétrica 
  [ 2 ] Provavelmente eu não mudaria para outra distribuidora de energia elétrica 
  [ 3 ] Talvez eu mudaria para outra distribuidora de energia elétrica 
  [ 4 ] Provavelmente eu mudaria para outra distribuidora de energia elétrica 
  [ 5 ] Definitivamente eu mudaria para outra distribuidora de energia elétrica 
 

77. Eu mudaria de fornecedor, apenas no caso de outra distribuidora de energia elétrica, confiável e de 
qualidade, me oferecesse serviços como os disponibilizados atualmente pela concessionária por um valor [      ] 
% menor. 

 

 

 


