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Resumo    

Este estudo teve por objetivo analisar a relação entre os valores organizacionais, as práticas e 
a confiança dos clientes em organizações do setor de serviços.  Devido à influência dos 
valores no comportamento dos indivíduos, e dos valores organizacionais nas escolhas e 
decisões dos membros de uma organização e no desenvolvimento de práticas organizacionais,  
buscou-se analisar, do ponto de vista de clientes de empresas do setor de serviços, a relação 
entre os valores organizacionais, as práticas organizacionais percebidas na interação com os 
funcionários e a confiança que depositam nas organizações. Para a realização do estudo, 
procedeu-se à elaboração e aplicação de uma escala de práticas organizacionais, percebidas 
por clientes de empresas prestadoras de serviços na interação com os funcionários; e à 
adaptação e aplicação de uma escala voltada à análise dos valores organizacionais e de outra 
referente à análise da confiança. A amostra utilizada caracterizou-se como não probabilística e 
resultou em 503 clientes de empresas do setor de serviços. O tratamento dos dados foi 
realizado mediante técnicas de análise multivariada. Os resultados mostram que os valores 
organizacionais percebidos pelos clientes, que se correlacionam positivamente com a 
confiança nas organizações, envolvem respeito aos stakeholders, bem-estar dos empregados,  
prestígio e tradição. As práticas organizacionais percebidas pelos clientes na interação com os 
funcionários, que se correlacionam positivamente com a confiança nas organizações, referem-
se basicamente às práticas de interação positiva e às práticas relativas à concorrência. A 
confiança dos clientes foi composta, em parte, pela confiança disposicional e, principalmente, 
pela confiança atribuída às organizações, formada pela confiança baseada em conhecimento, 
em características e em identificação. Sugere-se que sejam realizadas novas pesquisas, junto a 
clientes de empresas de outros setores e de tipos específicos de serviços, realizando-se 
análises de clusters; pesquisas comparativas, analisando-se os valores organizacionais 
compartilhados pelos empregados das organizações e os percebidos pelos clientes; bem como 
comparações entre os valores organizacionais percebidos pelos clientes e seus valores 
pessoais.   

Palavras-chave: valores organizacionais; práticas organizacionais; confiança; serviços.  



          
Abstract    

This study had the objective to analyze the relation among the organizational values, the 
practices and the trust of the costumers in services organizations. Due to values influence in 
behavior; to organizational values influence in organizations members choices and decisions, 
and in the development of organizational practices, it was aimed to investigate, in the services 
organizations costumers point of view,  the relation among organizational values, 
organizational practices noticed in the interaction with the employees, and the trust in 
organizations.To fulfil the study, the elaboration and application of a scale related to 
organizational practices noticed by costumers in interaction with employees was carried out, 
as well as  the adaptation and application of a scale related to organizational values, and 
another referring to the analysis of trust. The sample, characterized  as non-probabilistic, 
resulted in 503 services organizations costumers. The data treatment involved multivariate 
data analysis. The results evidenced that the organizational values noticed by costumers, 
positively correlated with their trust in organizations, involved respect with stakeholders, 
welfare of the employees, prestige and tradition. The organizational practices noticed by 
costumers in the interaction with employees, positively correlated with costumers trust in 
organizations refer, basically, to the positive interaction and the practices related to the 
competitors. The costumers´ trust was composed partially by the dispositional trust and 
mainly by the trust given to the organizations, composed by trust based on knowledge, 
characteristics and identification. New researchs are suggested, involving costumers of others 
segments and services organizations, using clusters analysis; comparison between the 
organizational values  shared by employees and those noticed by costumers, as well as 
comparison between organizational values noticed by costumers and their personal values.   

Key-words: organizational values; organizational practices; trust; services.   
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1. Introdução   

O setor de serviços tem apresentado crescente importância na sociedade, tanto no que 

se refere à sua contribuição para a geração de empregos, como no crescimento de sua 

participação na economia de diversos países. Essa importância tem sido ressaltada por vários 

autores que estudam organizações que atuam no setor de serviços, dentre eles Lovelock e 

Wright (2001), Hoffman e Bateson (2003) e Grönroos (2003). Especificamente no Brasil, de 

acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a participação do 

setor, em 2007, chegou a atingir 64% do PIB (Produto Interno Bruto).  

As organizações que atuam no setor de serviços caracterizam-se por fornecer a seus 

clientes atividades que lhes proporcionem benefícios sem, no entanto, resultarem na 

propriedade de bens físicos (LOVELOCK e WRIGHT, 2001), embora a prestação de serviços 

possa envolver, em vários casos, o uso desses bens na condição de itens de infra-estrutura ou 

de facilitadores do processo. Porém, como salientam Hoffman e Bateson (2003), por se 

constituírem em ações, esforços ou desempenhos, os serviços  apresentam um grau de 

tangibilidade menor que os produtos caracterizados como bens físicos.  

No processo de prestação de serviços, o que os clientes avaliam, segundo Lovelock e 

Wright (2001), é o desempenho dos prestadores dos serviços, no decorrer de suas ações. 

Hoffman e Bateson (2003) enfatizam que, em vários momentos, durante o processo de 

prestação dos serviços, ocorrem interações entre os clientes e os funcionários das 

organizações. Essas interações consistem em atividades realizadas pessoalmente, por telefone 

ou por meio da internet, que envolvem o contato entre os clientes e os funcionários das 

empresas (HOFFMAN e BATESON, 2003). E as experiências decorrentes dessas interações 

podem interferir na confiança que os clientes atribuem às organizações (LOVELOCK e 

WRIGHT, 2001; GRÖNROOS, 2003).   

Para uma organização do setor de serviços, conquistar a confiança de seus clientes 

pode influenciar seu desempenho no mercado, perante a concorrência. Este aspecto é 

salientado por Walter e Ritter (2003), que afirmam que a confiança dos clientes numa 

organização é um dos fatores determinantes para que a indiquem como prestadora de serviços 

para outros possíveis clientes. 
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A confiança, conforme Harisalo, Huttunen e McInerney (2005), se constitui em um 

conceito definido por diversos autores, de diferentes áreas de estudo, que, de um modo geral, 

associam-na à interação entre duas ou mais partes envolvidas.  Para esses autores, no contexto 

organizacional, a confiança é fruto da interação humana, e está usualmente associada à 

incerteza, à vulnerabilidade e ao pouco controle efetivo das partes envolvidas, num processo 

em que cada parte visa atingir os interesses próprios, bem como os comuns.  

Hernandez e Mazzon (2005), ao realizarem uma análise do conceito de confiança 

contemplando diversas áreas e autores que o estudam, concluem que a confiança envolve 

várias dimensões. Conforme o levantamento feito por estes autores, a confiança de um 

indivíduo nos demais, bem como nas organizações e instituições da sociedade, pode ser 

composta por: disposição do indivíduo em confiar, baseando-se em suas experiências 

anteriormente vivenciadas em variadas situações (confiança disposicional);  cálculo dos riscos 

assumidos ao confiar na outra parte (confiança calculativa); crença nas instituições sociais que 

possam oferecer proteção caso a outra parte não cumpra com suas obrigações (confiança 

institucional); conhecimento quanto à outra parte proporcionado por  experiências anteriores 

vivenciadas no relacionamento junto a ela (confiança baseada em conhecimento); 

identificação de características que façam com que a outra parte pareça confiável (confiança 

baseada em características). Em um estudo posterior, Hernandez e Santos (2007) acrescentam, 

a essa tipologia, a confiança baseada em identificação, a qual, segundo estes autores, refere-se 

à percepção de similaridades junto à outra parte, no que tange a formas de ação e valores 

comuns.  

Tomando-se como referência a tipologia apresentada por Hernandez e Mazzon (2005) 

complementada por Hernandez e Santos (2007), a confiança de um cliente em uma 

organização poderia envolver: a disposição pessoal do cliente em confiar, em função de suas 

experiências de vida, junto aos demais indivíduos e organizações da sociedade; o cálculo que 

faz quanto às vantagens e aos riscos que assume sendo cliente da organização; a crença que 

possui quanto ao amparo das instituições sociais que possam protegê-lo caso a organização 

não cumpra com suas obrigações; as experiências anteriores vivenciadas no relacionamento 

junto à organização; a identificação de características que tornem a organização confiável; e a 

percepção de similaridades que proporcionem uma identificação para com a organização. 

Tendo-se em vista que a prestação de serviços envolve a interação entre clientes e 

funcionários das organizações, é razoável supor que os clientes percebam, através dessa 

interação, as práticas e os valores organizacionais que caracterizam cada organização. E essa 
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percepção talvez possa afetar a confiança que os clientes depositam nas organizações, 

principalmente a confiança baseada no conhecimento, relacionada às experiências vivenciadas 

como clientes da organização, a confiança baseada nas características percebidas e a 

confiança baseada na identificação de similaridades.  

As práticas organizacionais, conforme Hofstede et al (1990), reúnem os símbolos, 

heróis e rituais de uma organização, visíveis a um observador externo, mas cujos significados 

residem na forma como são percebidos pelos membros da organização. De acordo com 

Verbeke (2000, p. 589), as práticas organizacionais podem ser definidas como sendo “teorias 

em uso que representam os comportamentos e procedimentos típicos, adotados pelos 

membros de uma organização”. Sendo assim, as práticas organizacionais dizem respeito à 

forma de atuação dos membros de uma organização no decorrer de suas rotinas de trabalho, 

podendo, dessa maneira, ser percebidas pelos clientes, durante as interações decorrentes do 

processo de prestação dos serviços.  

Ao longo da trajetória de cada organização, seus membros desenvolvem processos e 

formas de ação em suas rotinas de trabalho (SCHEIN, 1992), que se refletem na forma como 

a organização lida com o ambiente e com os stakeholders. Os stakeholders podem ser 

entendidos como os indivíduos e grupos que podem influenciar uma organização na obtenção 

de seus objetivos envolvendo, dentre eles, seus funcionários, fornecedores, clientes, e a 

própria comunidade na qual a organização se encontra inserida (FREEMANN e REED, 

1983). As práticas organizacionais podem diferenciar as organizações entre si, na medida em 

que as caracterizam como únicas e, da mesma forma, estão ligadas aos valores predominantes 

em cada organização, uma vez que expressam tais valores (HOFESTEDE et al, 1990; 

VERBEKE, 2000). 

Os valores organizacionais referem-se a crenças e prioridades compartilhadas pelos 

membros de uma organização (TAMAYO e GONDIN, 1996). Todos os indivíduos 

apresentam um sistema pessoal de valores, formado mediante o convívio na sociedade 

(ROKEACH, 1973; SCHWARTZ, 2005). No entanto, como o ambiente de trabalho pode se 

constituir como um importante fator influenciador dos indivíduos que nele convivem, os 

membros de uma organização podem desenvolver valores compartilhados entre si, os quais, 

durante a trajetória da organização, podem levar a práticas específicas de trabalho, por eles 

julgadas como adequadas e significativas (TAMAYO e GONDIN, 1996; HOFSTEDE, 2001).  

A influência dos valores no comportamento dos indivíduos, no que tange a suas 

escolhas e decisões, tem sido apontada por vários estudiosos do tema, dentre eles, Kluckhon 
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(1951), Rokeach (1973), Rohan (2000) e Schwartz (2005). No ambiente organizacional, os 

valores compartilhados pelos membros de uma organização, ao afetarem suas escolhas e 

decisões, podem levar ao desenvolvimento de práticas organizacionais específicas 

(TAMAYO e GONDIN, 1996; HOFSTEDE, 2001); e as práticas desempenhadas pelos 

funcionários de uma organização podem influenciar a confiança dos clientes nessa 

organização (RANAWEERA e PRABHU, 2003; HARISALO, HUTTUNEN e McINERNEY, 

2005). Sendo que a prestação de serviços envolve momentos de interação entre clientes e 

funcionários das organizações (HOFFMAN e BATESON, 2003), o problema de pesquisa aqui 

proposto consistiu em analisar qual é, do ponto de vista de clientes de organizações do setor 

de serviços, a relação entre os valores organizacionais, as práticas organizacionais percebidas 

na interação com os funcionários, e a confiança que depositam nessas organizações. 

Com o intuito de identificar trabalhos que tratassem da relação entre valores 

organizacionais, práticas organizacionais percebidas por clientes, e a confiança nas 

organizações que prestam serviços, o primeiro passo consistiu em verificar, na literatura, 

trabalhos que tivessem como foco a relação entre esses três constructos.  

Como resultado dessa busca, foi possível identificar que os valores organizacionais 

têm sido estudados do ponto de vista tanto dos valores declarados, quanto dos valores 

compartilhados, podendo-se citar como principais trabalhos os de Kabanoff e Daly (2002) e 

os de Hofstede et al (1990), respectivamente. No estudo dos valores compartilhados em uma 

organização, destacam-se, no Brasil, os trabalhos realizados por Tamayo e colegas. Porém, 

não foi encontrado nenhum trabalho que abordasse valores organizacionais  e que buscasse 

identificar, além dos valores compartilhados pelos funcionários das organizações, os valores 

organizacionais percebidos por clientes.  

Na busca por trabalhos referentes às práticas organizacionais, foram identificados, 

principalmente, trabalhos voltados a práticas específicas de gestão em Recursos Humanos, em 

Finanças, ou em Sistemas de Informações. No entanto, foi notório, nos trabalhos encontrados, 

o uso do termo de um modo genérico, sem preocupação, por parte dos autores, em defini-lo 

ou especificá-lo, dando sempre a entender a idéia de que práticas significariam formas de se 

realizar algo.  

Tratando-se de práticas organizacionais propriamente, os principais trabalhos 

encontrados correspondem ao de Hofstede et al (1990), ao de Verbeke (2000) e ao de Ferreira 

et al (2002). Porém, não foi encontrado nenhum trabalho que abordasse as práticas 
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organizacionais percebidas por clientes e, tampouco, que apresentasse uma análise de sua 

relação com os valores organizacionais percebidos e a confiança nas organizações. 

No que diz respeito à confiança dos clientes nas organizações, os estudos encontrados 

tratam principalmente de avaliar a confiança associada à qualidade percebida e ao grau de  

satisfação com relação a produtos ou serviços, bem como no que se refere à reputação e à 

imagem das organizações. No entanto, foram identificados diversos estudos voltados a 

analisar a relação entre clientes e organizações prestadoras de serviços que enfatizam a 

importância da confiança dos clientes para essas organizações, bem como a influência da 

interação entre clientes e funcionários na construção dessa confiança. Dentre esses trabalhos 

destacam-se o de Morgan e Hunt (1994), Garbarino e Johnson (1999) e Adamson, Chan e 

Handford (2003). 

No Brasil, Santos (2000) aponta para a escassez de trabalhos que investiguem ou 

validem o constructo confiança em estudos relacionados à confiança de clientes. Nesse 

sentido, destaca-se o trabalho de Hernandez e Mazzon (2005), que apresentam, através de 

uma pesquisa realizada junto a autores de diferentes áreas, uma tipologia para a análise da 

confiança dos clientes, a qual é complementada em um estudo posterior, de Hernandez e 

Santos (2007). Porém, não foi encontrado nenhum trabalho que apresentasse a relação entre 

valores organizacionais, práticas organizacionais percebidas na interação com funcionários e a 

confiança dos clientes nas organizações. 

Sendo assim, este trabalho teve por objetivo analisar a relação, do ponto de vista dos 

clientes de empresas do setor de serviços, entre os valores organizacionais, as práticas 

organizacionais percebidas na interação com funcionários e a confiança que depositam nas 

organizações. Para tanto, foi realizada uma pesquisa junto a 503 clientes de diversas empresas 

do setor de serviços.  

No âmbito acadêmico, este estudo buscou contribuir gerando conhecimento sobre a 

confiança dos clientes nas organizações prestadoras de serviços tendo em vista a relação entre 

os valores organizacionais e as práticas organizacionais por eles percebidos. Para a realização 

deste estudo, procedeu-se: à aplicação de itens do Inventário de Perfis de Valores 

Organizacionais (IPVO), de Oliveira e Tamayo (2004); à elaboração e aplicação de uma 

escala de práticas organizacionais percebidas por clientes de empresas prestadoras de serviços 

na interação com funcionários; à adaptação e à aplicação da Escala de Perfis de Confiança, de 

Hernandez e Mazzon (2005) complementada por Hernandez e Santos (2007); e ao tratamento 

dos dados mediante técnicas de análise multivariada. 
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No que se refere ao âmbito empresarial, este trabalho procurou gerar conhecimento 

capaz de auxiliar os gestores das organizações prestadoras de serviços no entendimento da 

relação entre os valores organizacionais, as práticas organizacionais percebidas por clientes na 

interação com funcionários e a confiança dos clientes nas organizações, indicando, inclusive, 

a relação entre práticas e valores organizacionais e proporcionando uma escala de práticas 

organizacionais que pudesse ser aplicada junto a clientes de empresas prestadoras de serviços. 

Este estudo teve alguns limites quanto à sua amplitude, sendo que a amostra dos 

respondentes constituiu-se como não probabilística e foi composta por clientes de 

organizações prestadoras de serviços de diversos ramos de atividade.  

O trabalho apresenta-se dividido em 7 partes: referencial teórico;  problema, hipóteses 

e operacionalização das variáveis; procedimentos metodológicos; análise dos resultados;  

conclusões; referências bibliográficas; e apêndices. 

No referencial teórico, constam, primeiramente, os principais aspectos relativos aos 

valores, incluindo a conceituação, a influência no comportamento dos indivíduos e as  

principais tipologias. Depois, conceituam-se valores organizacionais e apontam-se os 

principais trabalhos que abordam o tema. Em seguida, são definidas as práticas 

organizacionais e apresentam-se os principais estudos identificados sobre o assunto. Por 

último, são apresentados os conceitos de confiança e os principais trabalhos que abordam as 

condições e as dimensões da confiança, bem como aqueles que tratam especificamente da 

confiança de clientes em organizações do setor de serviços. 

Na sequência, encontram-se as explicações referentes ao problema e às hipóteses da 

pesquisa, bem como a forma de operacionalização das variáveis estudadas. Em seguida, 

constam os procedimentos metodológicos adotados para a realização da pesquisa.  

São apresentados, então, os resultados identificados, dentre eles: a caracterização 

demográfica dos respondentes; os tipos de serviços avaliados pelos clientes; a análise fatorial 

de cada uma das escalas; as correlações entre os fatores de cada constructo; e o modelo 

identificado que contempla a relação entre os valores organizacionais, as práticas 

organizacionais percebidas pelos clientes na interação com funcionários e a confiança nas 

organizações do setor de serviços. Por fim, são apresentadas as conclusões do estudo, 

juntamente com seus limites e as sugestões para futuras pesquisas.  
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2 Referencial teórico   

2.1 Valores     

2.1.1 Conceituação de valores     

Os valores se constituem como elementos da cultura de um grupo ou sociedade, sendo 

formados por meio da interação social dos indivíduos. Conforme Hatch (1997), as diferentes 

definições associam o conceito de cultura a aspectos em comum a um grupo ou compartilhado 

por seus integrantes, tais como significados, suposições, entendimentos, normas, valores e 

conhecimento. Assim, compartilhar aspectos de uma cultura significa que cada indivíduo 

integrante de um grupo participa e contribui para os amplos padrões culturais desse grupo, 

mas as contribuições e experiências de cada um não são iguais.  

Segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (1999), a cultura é composta de 

interpretações do mundo que estão refletidas em atividades e artefatos, sendo compartilhadas 

coletivamente em um processo social.  

Para Hofstede (2001, p. 9), a cultura constitui “a programação coletiva da mente que 

distingue os membros de um grupo, ou categoria, dos demais”. Conforme esse autor, a 

programação mental de um indivíduo é parcialmente única, parcialmente compartilhada com 

os demais membros dos grupos que frequenta (coletiva) e parcialmente universal, 

compartilhada por todos os seres humanos.  

De acordo com Hofstede et al (1990), as manifestações da cultura podem ser 

classificadas em quatro categorias: os símbolos (palavras, gestos, imagens e objetos que 

carregam significados reconhecidos pelos membros de uma mesma cultura); os heróis 

(indivíduos reais ou imaginários, que possuem características que os transformam em 

modelos de comportamento); os rituais (atividades coletivas socialmente essenciais à cultura, 

que mantêm os indivíduos próximos às normas da coletividade); e os valores (percepções não 
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específicas do que possa ser caracterizado como bom ou mau, bonito ou feio, normal ou 

anormal, racional ou irracional) que se constituem em sentimentos, segundo o autor, 

frequentemente inconscientes, raramente discutíveis, que não podem ser observados 

diretamente, mas manifestam-se em alternativas de comportamento.  

Dessa forma, os valores caracterizam-se como elementos da cultura de um grupo, 

sendo formados pela interação social e compartilhados pelos membros desse grupo, 

manifestando-se em seus comportamentos. 

Como estabelece Kluckhon (1951), os valores pressupõem uma cultura, um grupo e a 

relação do indivíduo com a cultura dos diferentes grupos de convívio, sendo que, por meio  da 

interação social, os indivíduos apreendem os valores que irão se constituir em preferências 

justificadas moralmente, racionalmente, indicando um sentido do desejável, considerando as 

metas de cada indivíduo, do grupo e da sociedade como um todo, refletindo assim as 

características distintivas de cada cultura.  

Rokeach (1973) também considera que os valores são internalizados através da 

cultura, da sociedade e suas instituições, e dos grupos de convívio dos indivíduos. Da mesma 

forma, Schwartz (1994) estabelece que os valores são desenvolvidos nos indivíduos pelo 

processo de socialização, pela interação social dentro dos grupos com os quais convivem e 

por meio da própria experiência e aprendizagem individual. 

Sendo assim, é a interação social que proporciona que os indivíduos internalizem os 

valores, os quais são aprendidos no convívio com o grupo, sendo primordiais para a 

manutenção do próprio grupo de convívio. 

Para Kluckhon (1951), os valores diferem quanto à forma como se difundem na 

sociedade, sendo que cada grupo apresenta um conjunto distinto de valores, e a convergência 

entre os valores pessoais e do grupo varia, sendo maior em indivíduos conformistas, ou 

representativos de grupos mais homogêneos. Assim, os valores refletem as características 

distintivas de cada cultura e orientam os indivíduos, na medida em que lhes proporcionam 

uma concepção organizada acerca da natureza, do lugar que nela corresponde ao ser humano, 

do desejável e não desejável, influenciando as relações entre os  seres humanos e destes com o 

ambiente de convívio.  

Kluckhon (1951) salienta que os valores referem-se a preferências que os indivíduos 

sentem ou consideram como justificadas, e que têm relação com o que entendem como 

desejado ou desejável, no sentido do que desejam e do que pensam que deveriam desejar, 
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respectivamente. Os valores indicam um sentido do desejável, referindo-se àquilo que é 

sentido ou pensado como correto de ser feito (KLUCKHOHN, 1951).  

Os valores surgem das necessidades dos indivíduos e desempenham importante papel 

na ordem e manutenção dos grupos na sociedade, como comenta Kluckhon (1951):  

“os valores definem os limites do custo permissível para a satisfação do impulso de 

acordo com a ordem total das metas permanentes, hierarquicamente dispostas, da 

personalidade, dos requerimentos desta e do sistema sócio-cultural, para que haja 

ordem, a necessidade de respeitar o interesse dos outros e do grupo, na vida social”. 

(KLUCKHON, 1951, p. 447).  

Hofstede (2001) observa que os valores podem se referir ao desejável (o que os 

indivíduos pensam que deveriam desejar, de acordo com as normas da coletividade) e ao 

desejado (o que de fato desejam, de modo pragmático); e que podem variar conforme a 

intensidade (relevância que possuem para o indivíduo) e direção (representar algo bom ou 

mau). 

Rokeach (1973) enfatiza que os valores desenvolvem um importante papel  na 

representação cognitiva das necessidades individuais e das demandas da sociedade e das 

instituições, juntando as concepções compartilhadas da sociedade quanto ao desejável, 

socializadas junto aos indivíduos, às justificativas e incitamentos em se comportar em termos 

desejáveis socialmente. Conforme Rohan (2000), os valores funcionam como guias para a 

sobrevivência, uma vez que as pessoas fazem o que devem fazer para sobreviverem no 

ambiente social. 

Dessa forma, conclui-se que os valores são produzidos culturalmente, estando 

relacionados à sobrevivência e ao bem-estar do ser humano e dos grupos na sociedade uma 

vez que, como considera Schwartz (2005), os valores estão baseados nas necessidades dos 

indivíduos como organismos biológicos, bem como nos requisitos de ação social coordenada 

e na necessidade de sobrevivência e bem-estar dos grupos.  

Kluckhon (1951, p. 443) define valor como sendo “uma concepção, explícita ou 

implícita, própria de um indivíduo ou característica de um grupo, acerca do desejável, que 

influi na seleção dos modos, meios e fins de ação acessíveis”. Para este autor, os valores 

levam a que os indivíduos apresentem a tendência de preferir certas formas de atuação, em 

comparação a outras, constituindo-se como elementos de motivação e de determinação de 

suas ações.  
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Conforme Kluckhon (1951, p. 484), os valores diferenciam-se das crenças, sendo que 

estas trazem elementos valorativos, referindo-se ao que seja verdadeiro ou falso, correto ou 

incorreto, enquanto “os valores referem-se ao que seja bom ou mau, justo ou injusto”. 

Por outro lado, para Rokeach (1973, p. 5), valor significa “uma crença de que um 

modo específico de conduta ou objetivo de existência é pessoalmente ou socialmente 

preferível a outro”. Já Rohan (2000, p. 270) considera que os valores referem-se a 

julgamentos sobre a capacidade das coisas, das pessoas e das ações, proporcionarem aquilo 

que o indivíduo entende como a “melhor forma possível de viver”.   

Identifica-se, nas definições dos autores, a implicação dos valores nas ações dos 

indivíduos, bem como na indicação da conduta a ser adotada perante os demais membros de 

um grupo e da sociedade. 

Para Kluckhon (1951, p. 481), os valores diferenciam-se das metas, pois se referem a 

todos os componentes da ação, e as metas “representam objetivos, embasados por elementos 

valorativos, interpretados conforme a situação”. De outra forma, Schwartz (1994, p. 21) 

coloca a idéia de que os valores podem ser definidos como sendo “metas desejáveis e trans-

situacionais, que variam em importância, que servem como princípios na vida de uma pessoa 

ou entidade social”.   

Os valores atuam como princípios que conduzem a ação e o comportamento, 

suplantando situações específicas. Como considera Rokeach (1973), os valores diferenciam-se 

das normas sociais no sentido de que estas se referem apenas a modos de comportamento, a 

situações específicas e são consensuais e externas aos indivíduos. Por outro lado, esclarece 

este autor que os valores estão relacionados a modos de conduta ou objetivos de existência, 

que transcendem situações específicas e são mais pessoais e internalizados que as normas. 

Embora as definições propostas pelos autores sejam distintas entre si, todas enfatizam 

os valores como princípios que influenciam o comportamento dos indivíduos, guiando suas 

condutas junto aos diferentes grupos de convívio na sociedade.   
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2.1.2 Influência dos valores no comportamento dos indivíduos   

As atitudes e os comportamentos dos indivíduos variam conforme suas hierarquias em 

termos de valores, como salienta Rokeach (1973). Para esse autor, a atitude de um indivíduo 

diz respeito ao quanto este é favorável ou desfavorável a um objeto ou situação, e é 

determinada por seus valores, uma vez que estes referem-se a modos de conduta ou objetivos 

de existência desejáveis, que guiam ações, atitudes, julgamentos e comparações entre objetos 

e situações específicas considerando, além dos objetivos imediatos, os objetivos finais dos 

indivíduos. 

De acordo com Rokeach (1973), os valores se tornam um padrão de critérios que guia 

as ações dos indivíduos, desenvolve e mantém suas atitudes em direção a objetos e situações 

específicas, justifica as ações e atitudes do próprio indivíduo e dos demais, possibilita o 

julgamento moral de si mesmo e dos outros, bem como sua comparação com os demais 

indivíduos.   

Sendo assim, para Rokeach (1973), os valores permitem que as ações sejam julgadas 

como desejáveis ou indesejáveis, uma vez que eles envolvem aspectos cognitivos (os 

indivíduos identificam o modo correto de se comportarem ou de conduzirem seus objetivos de 

existência); aspectos afetivos (os indivíduos podem sentir emoções positivas ou negativas em 

relação aos modos de conduta e objetivos de existência); e aspectos comportamentais (os 

valores levam à ação). Na visão de Rokeach (1973), as pessoas usam os valores aprendidos 

culturalmente para apoiar suas atitudes e comportamentos. 

Como os valores são derivados da cultura,  da sociedade e suas instituições, bem como  

da personalidade dos indivíduos, as consequências dos valores humanos manifestam-se em 

todos os fenômenos da sociedade e possibilitam que os indivíduos venham a influenciar uns 

aos outros. Como salienta Rokeach (1973), uma vez que os valores funcionam como padrões 

que guiam a conduta, eles proporcionam que os indivíduos venham a tomar posições sobre as 

questões sociais, favoreçam uma ideologia política ou religiosa em detrimento de outras, 

possam se comparar com os outros, avaliando e julgando a si mesmos e aos demais, consigam 

influenciar e persuadir outros indivíduos.   

Para Rohan (2000), as configurações particulares de experiências e os atributos 

pessoais resultam em variações na visão das pessoas do que significa a melhor forma possível 
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de viver. Além disso, “as pessoas têm percepções do sistema de valores de todas as outras 

pessoas e grupos com os quais interagem” (ROHAN, 2000, p.265), e as descrições dos 

valores endossados pelos grupos “podem ser entendidas como sendo sistemas ideológicos de 

valores” (ROHAN, 2000, p.265), os quais podem ser utilizados durante ou após as tomadas de 

decisão, no sentido de justificar decisões, baseando-as em prioridades de valores pessoais ou 

sociais. Sendo assim, os valores não apenas guiam as ações dos indivíduos, como também 

permitem que as ações sejam justificadas perante os demais e que ocorra o julgamento dessas 

ações. 

Como os valores são formados pela interação social e consistem em concepções 

próprias de cada indivíduo ou características de um grupo acerca do que é representado como 

desejável, “o que influi na seleção dos modos, meios e fins de ação acessíveis”  

(KLUCKHON, 1951, p. 443), no que tange às relações dos seres humanos entre si e com o 

ambiente, eles levam a que as pessoas prefiram certas formas de atuação em relação a outras. 

De acordo com Kluckhon (1951), as ideologias determinam a eleição, entre formas de ação 

alternativas, daquelas que são compatíveis com os valores subjacentes.  

Rohan (2000) estabelece que as prioridades de valores dos indivíduos coordenam suas 

atitudes (entendidas como as avaliações que fazem a respeito de entidades específicas), suas 

decisões de comportamento e suas visões de mundo (suas crenças sobre o mundo). A autora 

também salienta que as prioridades de valores de cada indivíduo podem se modificar, 

conforme ele vivencia novas experiências, ou modifica seus atributos pessoais. 

De uma maneira que sintetiza as considerações acima, Schwartz (2005) enfatiza que 

os valores: representam crenças ligadas à emoção, que incitam sentimentos positivos ou 

negativos nos indivíduos; são importantes para a motivação, pois se referem a objetos 

desejáveis; transcendem ações e situações específicas; guiam a seleção e a avaliação de ações, 

políticas, pessoas e eventos, servindo como padrões ou critérios; são ordenados pela 

importância relativa aos demais, formando um sistema ordenado de prioridades que 

diferenciam os indivíduos entre si.  

Na medida em que os valores funcionam como critérios para julgar e justificar as 

ações, bem como selecioná-las e avaliá-las, Schwartz (2005) salienta que, da mesma forma 

que eles motivam as ações dos indivíduos, também podem servir aos interesses das 

instituições na sociedade.   



   
25

 
2.1.3 Tipologias de valores    

Cada indivíduo ou grupo possui um sistema de valores, que faz parte de uma rede de 

elementos inter-relacionados ou dispostos hierarquicamente (KLUCKHON, 1951). 

De acordo com Rokeach (1973), os valores encontram-se organizados em estruturas e 

subestruturas hierárquicas, formando o sistema de valores de uma pessoa, que pode ser tido 

como a representação de uma organização aprendida de regras para se fazer escolhas e 

resolver conflitos. Para este autor, todos os seres humanos possuem os mesmos valores, 

porém, o grau de importância dado a cada valor é diferenciado, devido à escala de 

necessidades de cada indivíduo.  

Dessa forma, cada indivíduo possui um sistema de valores, no sentido de uma 

organização de crenças, referentes a modos de conduta ou objetivos de existência preferíveis, 

no qual cada valor possui uma importância relativa, constituindo uma hierarquia pessoal de 

valores. Os valores são comuns aos indivíduos, mas não as prioridades individuais, ou seja, as 

importâncias relativas que os indivíduos conferem a cada valor, o que irá se refletir na forma 

como escolhem entre diferentes alternativas, resolvem conflitos e tomam suas decisões 

(ROKEACH, 1973). 

Rohan (2000) salienta que os indivíduos diferem em termos de suas prioridades de 

valores (importância relativa que atribuem dentro de um conjunto universal de tipos de 

valores), mas que a estrutura do sistema de valores humano é universal.  

Hofstede (2001) concorda que os valores são mutuamente relacionados e formam 

sistemas ou hierarquias, sendo que os indivíduos ou grupos atribuem diferentes graus de 

importância a cada valor conforme sua intensidade (relevância), bem como apresentam 

variados graus de concordância quanto à direção dos valores.  

Schwartz (2005) enfatiza que o sistema de valores de um indivíduo é uma distribuição 

hierárquica, uma classificação organizada por importância. Dessa forma, de acordo com este 

autor, pode haver relações de conflitos e congruências entre os valores, uma vez que os 

indivíduos e os grupos podem  diferir na importância relativa que lhes atribuem.  

A hierarquia de valores dos indivíduos pode mudar conforme suas experiências, pois, 

como afirma Rokeach (1973, p. 11), as “variações na experiência pessoal, social e cultural 
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irão não apenas gerar diferenças individuais no sistema de valores, mas também diferenças 

individuais em suas estabilidades”.  

Conforme Rohan (2000), a importância relativa que as pessoas atribuem a cada tipo de 

valor reflete suas escolhas sobre o que elas estão preparadas para ganhar ou perder, sendo que 

suas prioridades de valores são fruto de uma organização dinâmica dos julgamentos sobre a 

capacidade das entidades lhes proporcionarem a melhor forma possível de viver. 

Kluckhon (1951) estabelece uma tipologia dividindo os valores conforme várias 

dimensões, dentre elas: a modalidade (positivos e negativos); o conteúdo (estéticos, 

cognitivos e morais); o propósito (como modo, estilos ou maneiras de agir aprovados ou 

preferíveis; como instrumentais, considerados como os meios dos indivíduos e dos grupos 

atingirem os fins; e como metas, os fins e virtudes nos quais os indivíduos e a sociedade 

crêem); a generalidade (específicos, para certas situações e áreas de conteúdo; ou temáticos, 

que se aplicam a várias situações e áreas do conteúdo cultural); a intensidade (a força dos 

valores, conforme as sanções aplicadas interna e externamente, e o grau de esforço para 

obtenção ou manutenção de estados, objetos ou sucessos).  

No que se refere à intensidade (força dos valores e grau de esforço dirigido a eles) 

Kluckhon (1951) divide os valores em: valores utópicos, os quais influem sobre a direção da 

conduta, mas são considerados além do alcance imediato; valores tradicionais, que estão 

associados à cultura no desenvolvimento histórico, mas que perderam a força devido às 

mudanças nas situações e nos demais aspectos da cultura; e valores centrais ou periféricos, 

que variam conforme o número e variedade de condutas influenciadas por eles, e o grau em 

que o grupo ou indivíduo seria diferente, se tais valores desaparecessem; valores explícitos e 

implícitos (o valor explícito é expresso verbalmente pelos atores, enquanto o implícito é 

inferido pelos observadores a partir da conduta dos atores); e o alcance dos valores (difusão 

do valor, variando do indivíduo, grupo ou toda a humanidade). 

Rokeach (1973) propõe a divisão dos valores em dois tipos básicos, que correspondem 

a valores terminais e instrumentais. Os valores terminais correspondem à representação da 

preferência de estados finais de existência e os instrumentais aos modos de comportamentos 

preferenciais para se chegar a esses valores terminais. Os valores instrumentais são vistos 

como os meios para se atingir os objetivos, e os valores terminais, como as necessidades que 

representam as conseqüências mais amplas e pessoais, que os seres humanos tentam alcançar 

em suas vidas. 
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Os valores instrumentais são fundamentais para o alcance dos valores terminais, são 

modos preferidos de conduta ou de comportamento. Já os valores terminais referem-se à 

preferência dos indivíduos quanto aos  estados finais de existência e representam as principais 

necessidades que os seres humanos tentam satisfazer em suas vidas. Os valores instrumentais 

determinam os modos de conduta dos indivíduos no sentido de atingir seus objetivos, são os 

modos preferidos de conduta ou de comportamento, fundamentais para o alcance dos valores 

terminais.  

Os valores terminais podem ser pessoais (centrados no indivíduo) ou sociais  

(centrados na sociedade). As atitudes e comportamentos das pessoas irão variar conforme as 

prioridades em termos de seus valores pessoais ou sociais. Já os valores instrumentais podem 

ser morais (com foco inter pessoal) ou de competência (focados no indivíduo).  

Conforme Rokeach (1973), a escala de valores dos indivíduos é composta por 18 

valores terminais e 18 valores instrumentais, os quais são ordenados pelos indivíduos 

conforme a importância que lhes atribuem.   

Os valores terminais, que representam os estados finais de existência e as principais 

necessidades que os indivíduos tentam satisfazer em suas vidas incluem: amizade verdadeira; 

amor maduro; igualdade; um mundo de beleza; um mundo de paz; reconhecimento social; 

segurança familiar; segurança nacional; auto-respeito; felicidade; harmonia interior; 

liberdade; prazer; sabedoria; salvação; sentimento de realização; uma vida confortável; uma 

vida excitante.  

Os valores instrumentais, que se referem aos modos de conduta preferidos dos 

indivíduos na busca de seus objetivos, incluem: ser animado(a); ser corajoso(a); ser 

honesto(a); ser liberal; ser obediente; ser polido(a); ser prestativo(a); ser responsável; ser 

tolerante; ser ambicioso(a); ser amoroso(a); ser asseado(a); ser auto-controlado(a); ser capaz; 

ser imaginativo(a); ser independente; ser intelectual; ser lógico(a).  

Schwartz (1994) tomou por base a teoria de Rokeach (1973) e elaborou um 

instrumento de pesquisa no sentido de identificar os valores humanos universais, o Inventário 

de Valores de Schwartz (SVS), que foi aplicado junto a uma amostra ampla e representativa, 

totalizando 64.271 indivíduos, envolvendo habitantes de 67 países os quais, a partir de uma 

lista de 57 itens representando valores, atribuíam graus de importância, avaliando o quanto 

cada um deles se constituía como princípio orientador em suas vidas. A análise dos resultados 

dessa pesquisa levou a uma classificação dos valores de acordo com dez tipos motivacionais, 

os quais são apresentados no Quadro 1.  
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Quadro 1: Tipos motivacionais de  Schwartz (1994) 

Tipos motivacionais Descrições 

 
Hedonismo 

Prazer e gratificação do indivíduo para si mesmo, derivado 
da satisfação das necessidades orgânicas (gozar a vida; obter 
prazer; ter auto-indulgência). 

 

Realização 
Sucesso pessoal obtido por meio de demonstração de 
competência, de acordo com os padrões sociais (ser bem-
sucedido(a); ser capaz; ser ambicioso(a); ser influente; ser 
inteligente). 

 

Poder 
Controle sobre pessoas e recursos, prestígio e status social 
(ter poder social; ter autoridade; ter saúde; preservar a 
própria imagem pública; ter reconhecimento social). 

 

Autodeterminação 
Independência de pensamento, ação e opção, derivada de 
necessidades de autonomia e independência (ter 
criatividade; ser curioso(a); ter liberdade; ser alguém que 
escolhe as próprias metas; ser independente; ter auto-
respeito; ter privacidade). 

Estimulação Excitação, novidade e desafio na vida (ter uma vida variada; 
ter uma vida excitante; ser audacioso(a)). 

 

Conformidade 
Controle de impulsos e ações que possam violar 
expectativas e normas sociais ou prejudicar os outros (ser 
respeitoso(a) para com pais e idosos; ser obediente; ter 
polidez; ter autodisciplina). 

 

Tradição 
Respeito e aceitação das idéias e costumes fornecidos pela 
sociedade e pela religião (ser devoto(a); ser ciente dos 
próprios limites; ter humildade; ter respeito pela tradição; 
ser moderado(a)). 

 

Benevolência 
Preservação e fortalecimento do bem-estar daqueles com 
quem o indivíduo mantém um contato pessoal mais próximo 
(ser prestativo(a); ser honesto(a); ter compaixão; ser leal; ser 
responsável; ter uma vida espiritual; ter amizade verdadeira; 
ter amor maduro; ter sentido na vida). 

 

Segurança 
Integridade pessoal, estabilidade da sociedade, dos 
relacionamentos e de si mesmo (ser limpo(a); ter segurança 
nacional; ter ordem social; ter segurança familiar; ter 
reciprocidade de favores; ter senso de pertencer; ser 
saudável). 

 

Universalismo 
Tolerância, compreensão e promoção do bem-estar de todos 
e da natureza (ser protetor(a) do ambiente; ter unidade com 
a natureza; ter um mundo de beleza; ter uma mente aberta; 
ter justiça social; ter igualdade; ter sabedoria; ter um mundo 
de paz; ter harmonia interna). 

Fonte: Quadro construído com base em Schwartz (2005)  

Conforme Schwartz (2005), esses dez tipos motivacionais são separados em 

dimensões, sendo que os tipos motivacionais que expressam interesses individuais opõem-se 

aos que expressam os interesses coletivos. A relação entre os tipos motivacionais, resume-se 

nas duas dimensões descritas no Quadro 2. 



   
29

    
Quadro 2: Dimensões correspondentes aos tipos motivacionais de Schwartz (1994) 

Dimensões Tipos motivacionais 

 

Abertura à mudança 
versus 

Conservação 

Valores com base na motivação do indivíduo para seguir 
seus próprios interesses através de novos caminhos, em 
oposição à preservação e à segurança. 
Tipos motivacionais de estimulação e autodeterminação 
opõem-se aos tipos motivacionais de segurança, 
conformidade e tradição. 

 

Autopromoção 
versus 

Auto-transcendência 

Valores com base na motivação do indivíduo para promover 
seus próprios interesses, em contraposição em promover o 
bem-estar dos outros.  
Tipos motivacionais de poder, realização e hedonismo, 
opõem-se aos tipos motivacionais de benevolência e 
universalismo. 

Fonte: Quadro construído com base em Schwartz (2005)  

Schwartz (2005)  enfatiza que a estrutura de valores é universal, mas os valores 

manifestam-se de forma distinta entre as diferentes culturas e indivíduos, no sentido de que 

cada indivíduo ou grupo possui diferentes hierarquias em termos de seus sistemas de valores. 

Dessa forma, embora os valores sejam universais, suas importâncias como prioridades 

manifestam-se de formas distintas dentre os indivíduos ou grupos. Sendo assim, os valores 

podem ser estudados em diferentes níveis, estando relacionados a grupos específicos, a nações 

ou a sociedades como um todo, uma vez que culturas distintas tendem a diferir na forma como 

apresentam suas hierarquias em termos de valores compartilhados por seus membros. 

Conforme recomendam Agle e Caldwell (1999), a classificação ideal para estudos que 

envolvem valores diz respeito, principalmente, ao nível de análise das pesquisas. 

Complementarmente, Ros e Gouveia (2001) observam que os estudos que buscam comparar 

aspectos culturais podem se constituir em análises intra-culturais, pan-culturais, ou 

ecológicas. De acordo com estes autores, nas análises intra-culturais estuda-se cada uma das 

culturas, no sentido de se identificar os aspectos comuns a seus membros, específicos a cada 

cultura; em análises pan-culturais, compara-se cada cultura específica com a análise geral de 

todas as culturas; e, em análises ecológicas, os resultados permitem buscar uma comparação 

das culturas entre si.  

Numa outra abordagem, Klein, Dansereau e Hall (1994) salientam que há três 

alternativas de suposições que podem embasar os níveis de pesquisa em termos de cultura: 

tratamento dos grupos como homogêneos, considerando-se, por exemplo, seus integrantes 
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como idênticos no que tange a suas prioridades em termos de valores; tratamento dos 

membros de um grupo como sendo independentes entre si; e análise da comparação dos 

resultados referentes a cada indivíduo com a média do grupo.  

Schwartz (1999), ao realizar uma comparação entre diferentes culturas nacionais no 

que se refere a valores, estabelece que,  para que os valores dos integrantes de um grupo 

constituam um conjunto de valores culturais, devem apresentar os seguintes pré-requisitos:  

- as prioridades de valores devem ser compartilhadas pelos indivíduos do grupo;   

- as prioridades de valores devem ser utilizadas pelos responsáveis pelos papéis  

nas instituições, para selecionar comportamentos apropriados e justificar aos  

demais as suas escolhas de comportamento;  

- as ênfases nos valores que caracterizam a cultura devem ser comunicadas aos  

membros do grupo pela exposição diária aos costumes, leis, normas e práticas  

que são formados e expressam os valores prevalecentes.  

Outros estudos, como os de Inglehart e Baker (2000) e Hofstede (2001) também 

apresentam resultados de pesquisas sobre valores culturais, analisando as diferenças entre 

grupos nacionais quanto às prioridades de valores.  

A análise dos valores compartilhados pelos membros de um grupo - os valores 

culturais – pode ser considerada não apenas no que se refere a grupos nacionais, mas também 

com relação aos valores compartilhados pelos membros de uma organização, sendo que 

obedecem aos pré-requisitos  colocados por Schwartz (1999). Nesse sentido, a interação 

social entre os indivíduos pode levar a que suas prioridades em termos de valores sejam 

compartilhadas com os demais membros da organização; os responsáveis por diferentes 

papéis nas organizações podem selecionar comportamentos apropriados, e justificar aos 

demais as suas escolhas de comportamento; e as ênfases nos valores que caracterizam a 

cultura podem ser comunicadas aos membros pela exposição diária aos costumes, leis, normas 

e práticas que são formados e expressam os valores prevalecentes na organização. Dessa 

forma, os valores culturais referentes a uma organização podem ser identificados como 

valores organizacionais.   



   
31

 
2.2 Valores organizacionais   

2.2.1 Conceituação de valores organizacionais    

Os valores organizacionais referem-se aos valores compartilhados pelos membros de 

uma organização, caracterizando sua cultura como distinta das demais. De acordo com Enz 

(1988), os valores estão relacionados à ênfase sobre preferências que os indivíduos ordenam e 

sustentam em relação a meios e fins desejados e que as organizações adotam.  

Meglino e Ravlin (1998) salientam que os valores dos membros de uma organização 

podem determinar os valores da organização como um todo. Argumentam que, da mesma 

forma que os valores pessoais norteiam o comportamento dos indivíduos, os valores de uma 

organização compõem a sua cultura e indicam o comportamento necessário para sua 

adaptação e sobrevivência no ambiente, bem como conduzem as interações entre os 

funcionários no ambiente de trabalho.  

Conforme Schein (1992), a cultura de uma organização envolve elementos cognitivos, 

emocionais e comportamentais dos grupos que a integram, é construída através da história e 

das experiências compartilhadas pelos membros desses grupos e constitui-se como uma forma 

de integração, envolvendo rituais, valores e comportamentos compartilhados entre os grupos.  

De acordo com Schein (1992), a cultura de uma organização pode ser estudada 

através da análise de seus artefatos (os quais envolvem a tecnologia, os produtos, as 

características do ambiente interno); dos valores esposados (que constituem as justificativas, 

estratégias observadas e os objetivos das organizações, sendo que podem ser compartilhados 

entre os membros como algo que identifica a forma de agir da organização); e das crenças, 

percepções, pensamentos e sentimentos dos membros da organização como um todo. Nesta 

perspectiva, os valores esposados podem ser identificados através de documentos e são 

declarados pela organização, bem como identificados por seus funcionários. 

Kabanoff e Daly (2002) realizaram um estudo no qual identificaram tipos de 

organizações, levando em conta seus valores declarados no que se refere à centralização e 

hierarquia em termos estruturais, refletindo a distribuição do poder na alocação dos recursos; 
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e à forma como ocorrem os processos internos, no que tange às políticas e práticas internas 

das organizações. Estes autores fazem a consideração de que os valores, sendo declarados e 

podendo ser utilizados em proveito dos objetivos dos gestores das organizações, inclusive no 

que se refere à relação da organização com seus stakeholders, podem influenciar as práticas 

organizacionais, embora não correspondam aos valores organizacionais compartilhados entre 

os membros da organização.  

Tamayo (1998) considera que os valores organizacionais correspondem aos valores 

percebidos pelos funcionários como característicos de uma organização, e que tornam-se 

importantes na própria construção da identidade da organização.  

Os valores organizacionais podem ser definidos como “princípios ou crenças, 

organizados hierarquicamente, relativos a estados de existência ou a modelos de 

comportamento desejáveis, que orientam a vida da empresa e estão ao serviço de interesses 

individuais, coletivos ou mistos” (TAMAYO e GONDIM, 1996, p. 63). Neste sentido, os 

valores organizacionais são compartilhados pelos membros da organização e têm implicações 

em seus comportamentos, não sendo necessariamente declarados por documentos da 

organização, mas sim percebidos e compartilhados por seus membros. 

Deve-se observar, como colocam Tamayo, Mendes e Paz (2000), que a pesquisa que 

procura identificar valores organizacionais não pode se resumir à análise dos documentos 

formais de uma organização, sendo que existe, normalmente, uma incongruência entre os 

valores declarados nos papéis e os valores realmente praticados e percebidos no ambiente de 

trabalho das organizações.  

Murphy e Davey (2002), ao realizarem um estudo de caso no qual compararam os 

valores declarados nos documentos e nas comunicações realizadas por uma empresa, com a 

percepção de seus funcionários quanto aos valores de fato compartilhados (que permeavam 

suas ações, decisões e comportamentos, expressos nas rotinas de trabalho), constataram essa 

incongruência à qual se referem Tamayo, Mendes e Paz (2000).  

Conforme Tamayo e Gondim (1996), a definição de valores organizacionais envolve 

aspectos cognitivos e motivacionais, bem como a função e a hierarquização dos valores numa 

organização. Os aspectos cognitivos dizem respeito aos valores se constituírem em crenças 

existentes na organização, relacionadas às formas de se conhecer a realidade organizacional e 

às respostas aos problemas organizacionais. Os aspectos motivacionais referem-se ao fato de 

que os valores expressam interesses, desejos e metas da organização. A função dos valores 

consiste na orientação da organização, guiando o comportamento de seus membros na forma 
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de pensar, agir e sentir, e no julgamento dos demais, constituindo uma espécie de ideologia. A 

hierarquização dos valores influencia a participação da organização no ambiente, conforme 

uma escala de importância dos valores, desenvolvida no decorrer do tempo.  

De acordo com Tamayo e Gondim (1996), a percepção da estrutura axiológica da 

organização (sistema estável de valores que determina e sustenta a cultura organizacional) é 

um elemento cognitivo que permite aos funcionários criar uma representação mental da 

organização, levando a que  as formas de pensar e agir sejam influenciadas pelos valores 

compartilhados.  

No sentido de que funcionam como guias para a ação, os valores organizacionais 

dizem respeito à solução de conflitos entre indivíduos e grupos quanto a metas e interesses, ao 

próprio funcionamento da organização e à sua relação com o ambiente, como comentam 

Tamayo, Mendes e Paz (2000). 

Beyer (1981) apresenta alguns resultados de estudos que tratam de ideologias e valores 

e sua relação com a tomada de decisão nas organizações. A autora aponta que: os indivíduos 

diferem em seus valores devido às suas experiências nas respectivas culturas, sociedades e 

papéis sociais; as organizações absorvem e adaptam valores do ambiente; as organizações 

também transferem valores para o ambiente; os valores organizacionais tendem a ajustar as 

características do ambiente com as condições internas da organização por meio de um 

processo de feedback; as organizações usam valores para legitimar as suas atividades e 

justificar as suas decisões perante os seus membros e o ambiente; os indivíduos comportam-se 

de acordo com os seus valores.   

2.2.2 Mensuração de valores organizacionais    

Com o objetivo de identificar o grau de adaptação entre os funcionários e as 

organizações em termos culturais, dando especial ênfase à mensuração do grau de 

congruência entre a hierarquia de valores pessoais dos empregados e a hierarquia de valores 

percebidas por eles como referentes às respectivas organizações, O´Reilly III, Chatman e 

Caldwell (1991) desenvolveram um instrumento denominado  Organizational Culture Profile 

(OCP). De acordo com esses autores, a  congruência entre os valores de um indivíduo e os 
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valores prevalecentes na organização na qual atua é crucial para a sua adaptação ao ambiente 

de trabalho dessa organização, interferindo em sua motivação, sua satisfação e seu 

comprometimento para com as tarefas relativas às rotinas de trabalho da organização. 

É notória a importância do estudo dos valores nas organizações uma vez que, como 

comenta Porto (2005, p. 117), “os valores têm sido utilizados para explicar as mudanças da 

sociedade, o comportamento das pessoas, julgar ações, além de diferenciar nações, grupos e 

organizações”.  Para Sackmann (1992), apesar das diferentes perspectivas adotadas nos 

estudos de cultura organizacional, a abordagem que prevalece na literatura é a que tem como 

foco os pressupostos, as crenças e os valores predominantes nas organizações. Hinings et al. 

(1996) acreditam ser mais consistente tratar de valores ao se estudar cultura organizacional e, 

por intermédio deles, enfatizar a variedade de valores compartilhados nas organizações. 

Com o objetivo de analisar os valores compartilhados nas organizações, Tamayo e 

Gondim (1996) desenvolveram um estudo inspirando-se em Rokeach (1973). Dividiram os 

valores organizacionais em terminais (metas relativas a tipos de estruturas, como hierarquia, 

igualdade, democracia); e instrumentais (modelos desejáveis de comportamento 

organizacional, como pontualidade, respeito aos colegas e assiduidade no trabalho).  

Tamayo e Gondim (1996) realizaram uma pesquisa com o objetivo de construir a 

Escala de Valores Organizacionais. Primeiramente, aplicaram um questionário, contendo 

perguntas abertas, a 113 funcionários, de 5  organizações diferentes e, a partir da análise de 

conteúdo das respostas, os autores elaboraram uma lista de valores. Esses valores foram 

reunidos em um questionário formado por itens dispostos de forma aleatória, o qual foi 

aplicado junto a uma amostra composta por funcionários de 16 organizações. Os itens do 

questionário eram respondidos conforme uma escala de grau de importância, variando de 0 a 

6, incluindo os extremos -1 e 7, significando, respectivamente, negação daquele valor como 

presente na organização e máxima identificação do valor na organização.  

Na análise dos resultados da pesquisa, Tamayo e Gondim (1996) identificaram 5 

fatores distintos, referentes aos seguintes valores organizacionais: prioridade à eficácia, 

eficiência na produtividade e qualidade dos produtos; interação positiva no trabalho; tradição 

e hierarquia; integração inter organizacional e modernização; e respeito ao funcionário. 

Tamayo, Mendes e Paz (2000) realizaram um outro estudo, inspirando-se em Schwartz 

(1994), no qual elaboraram o Inventário de Valores Organizacionais, utilizando-se da Escala 

de Valores Organizacionais de Tamayo e Gondim (1996), acrescida de novos itens. O 
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questionário foi aplicado a 1010 funcionários, provenientes de 5 organizações distintas.  A 

análise dos resultados levou os autores a identificar as seguintes dimensões: 

- autonomia (criatividade e responsabilidade individual) versus   

conservadorismo (manutenção de normas e tradições da organização); 

- hierarquia (distribuição hierárquica de recursos e papéis) versus  

igualitarismo (preocupação com o bem-estar e gestão participativa);  

- domínio (controle, exploração e domínio do ambiente)  versus   

harmonia (acomodação junto à natureza e às demais organizações). 

Em um estudo posterior, Oliveira e Tamayo (2004) tiveram como objetivo analisar a 

relação dos valores organizacionais com os valores pessoais dos membros das organizações, 

baseando-se no conteúdo motivacional dos valores pessoais e na relação entre as necessidades 

dos indivíduos e as necessidades das organizações.  

Oliveira e Tamayo (2004) criaram o Inventário de Perfis de Valores Organizacionais 

(IPVO), através da construção de uma escala com itens referentes aos dez tipos motivacionais 

de Schwartz (1994). Os itens foram classificados por juízes e validados semanticamente por 

grupos de empregados. O questionário final foi aplicado a uma amostra de 833 funcionários 

de diversas organizações. Os respondentes indicavam o quanto cada um dos itens do 

questionário expressava a própria organização. A análise fatorial dos dados do estudo de 

Oliveira e Tamayo (2004) resultou em oito fatores referentes aos valores organizacionais, os 

quais são apresentados no Quadro 3.  

Quadro 3: Valores organizacionais identificados por Oliveira e Tamayo (2004) 
Valores organizacionais Descrições 

Realização Demonstração de competência por parte da organização e de 
seus empregados 

Conformidade Respeito às regras e aos modelos de comportamento 
estabelecidos 

Domínio Busca por controle de recursos e posição dominante no mercado 

Bem-estar do empregado Preocupação com a qualidade de vida e a satisfação dos 
empregados 

Tradição Respeito aos costumes e preservação de práticas consagradas 

Prestígio Busca por admiração e respeito por parte da sociedade 

Autonomia Estímulo à criatividade  e à curiosidade dos funcionários 

Preocupação com a 
coletividade 

Busca por relacionamento honesto com indivíduos próximos à 
organização e com a comunidade 

Fonte: Quadro adaptado de Oliveira e Tamayo (2004) 
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Conforme Oliveira e Tamayo (2004), esses fatores correspondem a nove, dentre os dez 

tipos motivacionais propostos por Schwartz (1994) e a relação entre os fatores e os tipos 

motivacionais é apresentada no Quadro 4.  

Quadro 4: Correspondência entre os valores organizacionais e os tipos motivacionais  
Valores 

organizacionais 
Tipos 

motivacionais 
Descrições 

Realização Realização Sucesso e demonstração de competência. 

 

Conformidade  Conformidade 
Respeito às regras e aos modelos de 
comportamento, e controle de ações que possam 
violar as normas. 

Domínio Poder Controle de pessoas e recursos e posição dominante 
no mercado. 

Bem-estar  do 
empregado 

Hedonismo Preocupação com a qualidade de vida, prazer, 
gratificação e satisfação dos empregados. 

Tradição Tradição Respeito aos costumes e aceitação de práticas 
consagradas. 

Prestígio Poder Busca por admiração, prestígio e respeito por parte 
da sociedade. 

Autonomia Autodeterminação 
Estimulação 

Estímulo à criatividade  e à curiosidade dos 
funcionários, à independência de pensamento, e à 
inovação. 

Preocupação com a 
coletividade 

Benevolência 
Universalismo 

Busca por relacionamento justo, honesto, e 
igualitário, com indivíduos e comunidade, 
promovendo o bem-estar de todos. 

Fonte: Quadro adaptado de Oliveira e Tamayo (2004)  

O único tipo motivacional proposto por Schwartz (1994) que não corresponde a 

nenhum dos oito fatores identificados por Oliveira e Tamayo (2004) é, conforme  estes 

autores, o item Segurança, o qual se refere à integridade pessoal, à estabilidade da sociedade, 

dos relacionamentos e de si mesmo.  

De acordo com Oliveira e Tamayo (2004), os resultados da pesquisa também se 

apresentaram congruentes com a teoria de Schwartz (1994) no sentido de suas dimensões:  

- Autonomia e Bem-estar do Empregado versus Tradição e Conformidade,  

correspondem à Abertura à mudança versus Conservação; 

- Domínio, Prestígio e Realização versus Preocupação com a Coletividade,  

correspondem à Autopromoção versus Auto transcendência. 

Oliveira e Tamayo (2004) concluem que há correspondência entre a estrutura dos 

valores pessoais, proposta por Schwartz (1994), e a estrutura dos valores organizacionais.  
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Como os valores organizacionais constituem-se em um sistema que exerce influência 

nas escolhas de cursos de ação ou resultados de uma organização (BEYER, 1981;  PANT e 

LACHMAN, 1998); e que podem legitimar seu funcionamento, incluindo padrões de 

condução dos negócios e práticas, num contexto social mais amplo (PANT e LACHMAN, 

1998), pode-se supor, como conseqüência, que os valores organizacionais legitimem as 

práticas organizacionais de acordo com cada contexto organizacional.  

Dessa forma, além de serem compartilhados pelos membros de uma organização, os 

valores organizacionais talvez possam ser percebidos pelos clientes das organizações, 

principalmente naquelas em que ocorre maior interação destes com os funcionários, como é o 

caso de organizações do setor de serviços.  

Uma vez que as práticas organizacionais sofrem influência dos valores compartilhados 

pelos membros de uma organização, interferindo na forma como essa organização relaciona-

se com o ambiente, ambos poderão refletir na relação com seus stakeholders, dentre eles seus 

empregados, fornecedores, clientes e a comunidade na qual esteja inserida.    

2.3 Práticas organizacionais    

2.3.1 Conceituação de práticas organizacionais   

As práticas organizacionais podem ser definidas como sendo “teorias em uso que 

representam os comportamentos e procedimentos típicos, adotados pelos membros de uma 

organização” (VERBEKE, 2000, p. 589). Conforme Verbeke (2000), as práticas 

organizacionais caracterizam-se por serem aprendidas pelos membros de uma organização no 

processo de realização de tarefas conjuntas, sendo por eles compartilhadas; são flexíveis, 

possibilitando alterações conforme as mudanças no ambiente; e refletem características da 

organização no que tange à sua interação com os diferentes públicos. 

Levin (2000) enfatiza que as normas e práticas refletem as regras implícitas que 

permeiam as condutas dos funcionários e gestores de uma organização e são fundamentais 
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para o entendimento das características de sua cultura, juntamente com outros quatro aspectos 

da organização:  os valores pessoais dos indivíduos que nela atuam como líderes; as histórias 

e lendas que são contadas e se referem às suas tradições e ao seu passado; os rituais formais, 

que envolvem atividades e eventos nela recorrentes e persistentes; e os símbolos presentes em 

seu ambiente interno.  

Conforme Levin (2000), as normas referem-se às regras de conduta que não são 

explicitadas, mas que regem a conduta dos membros da organização. Já as práticas, segundo o 

autor, dizem respeito às crenças que norteiam os objetivos e estratégias; bem como às formas 

como são tomadas as decisões, conduzidas as comunicações e alocados os recursos de uma 

organização. Esse autor salienta que as práticas refletem os valores que de fato norteiam uma 

empresa, e que podem revelar grande discrepância em relação aos valores esposados 

(declarados nas comunicações e documentos de uma organização).  

Calori e Sarnin (1991) desenvolveram um estudo com o objetivo de analisar valores e 

práticas gerenciais, relacionando-os com a performance econômica das organizações. Nesse 

estudo, buscaram analisar, dentre outros aspectos, as percepções dos empregados quanto às 

práticas e aos valores que identificavam como características das organizações. Entre outras 

conclusões, Calori e Sarnin (1991) fazem a  consideração de que as práticas organizacionais 

funcionam como manifestações dos valores organizacionais. 

Hofstede et al (1990) salientam que as práticas organizacionais envolvem os símbolos, 

heróis e rituais que caracterizam a cultura de uma organização e relacionam-se diretamente 

aos valores, que se constituem como os elementos centrais da cultura organizacional. 

Conforme esses autores, os três primeiros componentes – símbolos, heróis e rituais - fazem 

parte das práticas organizacionais, constituindo-se como visíveis a um observador externo, 

embora seus significados culturais residam no modo como são percebidos pelos membros do 

grupo onde ocorrem. 

Hofstede et al (1990) realizaram um estudo que abordou valores e práticas 

organizacionais, junto a amostras compostas por empregados de diversos níveis hierárquicos, 

provenientes de diferentes organizações, pertencentes a variados setores de atividade. Numa 

primeira etapa, os autores realizaram entrevistas, com o objetivo de entender como os 

empregados percebiam as manifestações dos aspectos culturais de cada organização. As 

respostas dos entrevistados foram classificadas dentro de quatro manifestações da cultura 

organizacional: símbolos, heróis, rituais e valores.  
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Conforme Hofstede et al (1990), os símbolos referem-se às palavras, aos gestos, às 

figuras, ou aos objetos que carregam determinados significados particulares à cultura de uma 

organização; os heróis estão relacionados às pessoas, vivas ou falecidas, reais ou imaginárias, 

as quais possuem características altamente apreciadas na cultura da organização e que, por 

isso, representam um modelo de comportamento para seus membros; os rituais, por sua vez, 

caracterizam-se como atividades coletivas, tecnicamente supérfluas, mas socialmente 

essenciais na cultura da organização, que são conduzidas por seus membros.  

De acordo com esses autores, os símbolos, heróis e rituais encontram-se reduzidos ao 

termo práticas organizacionais (HOFSTEDE et al, 1990); e caracterizam-se como sendo 

visíveis a observadores externos, mas cujo significado apenas pode ser percebido por aqueles 

que fazem parte da organização. Os valores, por sua vez,  formam o núcleo da cultura de uma 

organização, no sentido de que se constituem em sentimentos amplos e não específicos sobre 

o bem e o mal, o bonito e o feio, o normal e o anormal, o racional e o irracional, sentimentos 

esses, segundo os autores, que são frequentemente inconscientes e raramente discutíveis, e 

que, diferentemente das práticas, não podem ser observados, mas que se manifestam nas 

alternativas de comportamento dos indivíduos nas organizações.  

Numa segunda etapa, Hofstede et al (1990) elaboraram um instrumento com o 

objetivo de analisar os valores e as práticas organizacionais. Construíram um questionário 

composto por itens relativos a valores (os quais expressavam o que os respondentes sentiam 

como algo que deveria ocorrer na organização); e itens relativos a práticas organizacionais 

(que expressavam como os respondentes percebiam o que de fato ocorria). Aplicaram o 

questionário a empregados de organizações pertencentes a diversos ramos de atividade.  Na 

análise dos resultados, os itens relativos a valores originaram três fatores: necessidade de 

segurança, centralidade do trabalho e necessidade de autoridade.  

Com relação às práticas organizacionais, os autores extraíram as seguintes dimensões:  

- Orientação com relação a processos (meios)   

versus Orientação com relação a resultados (objetivos); 

- Orientação aos empregados (pessoas)    

versus Orientação ao trabalho (tarefa a ser executada);  

- Orientação paroquial (empregados derivam suas identidades da organização)   

versus Orientação profissional (identificação derivada do tipo de trabalho);  

- Sistema aberto (comunicação com recursos humanos e relações públicas)   

versus  Sistema fechado (escassa comunicação);  
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- Controle fraco (descentralização e pouco controle da estrutura da organização)   

versus Controle forte (centralização e controle da estrutura);  

- Organização normativa (orientada para a implementação de regras)  

versus Organização pragmática (orientada para o mercado).  

Hofstede et al (1990) também analisaram os resultados obtidos nesse estudo de forma 

comparativa, conforme o setor ou tipo de organização estudada. Entre outras conclusões, 

identificaram que os valores permeiam a cultura organizacional, mas que a forma como a 

cultura afeta os membros de uma organização ocorre através das práticas organizacionais.  

Ferreira et al (2002, p. 271) realizaram um estudo no sentido de desenvolver “um 

instrumento brasileiro destinado a identificar os valores e práticas que configuram a cultura de 

uma organização”, o Instrumento Brasileiro de  Avaliação de Cultura Organizacional. Os 

autores aplicaram um roteiro semi-estruturado de entrevista junto a diretores e gerentes de  

organizações pertencentes a diversos setores de atividade.  

De acordo com Ferreira et al (2002), o roteiro elaborado apoiava-se no trabalho de 

Hofstede et al (1990) e versava sobre: as metas prioritárias da organização; as atividades, 

atitudes e formas de relacionamento enfatizadas; e os procedimentos adotados em tomadas de 

decisão, planejamento de mudanças, distribuição de recompensas, bem como em 

atendimentos aos clientes internos e externos. A partir da análise de conteúdo das entrevistas, 

os autores criaram um questionário composto por itens referentes a valores e a práticas 

organizacionais, o qual foi aplicado a membros de diversas organizações. Cada respondente 

avaliava, conforme uma escala de 5 pontos,  o quanto cada uma das afirmativas aplicava-se à 

sua organização.  

A análise fatorial dos dados originou quatro principais fatores relativos aos valores:   

- profissionalismo cooperativo - execução de tarefas com eficácia e competência,  

demonstração de espírito de colaboração, dedicação, capacidade de iniciativa e  

contribuição para o alcance das metas;  

- rigidez na estrutura hierárquica - sistema de autoridade centralizado e  

autoritário;  

- profissionalismo competitivo e individualista - valorização do desempenho e  

eficácia individuais;  

- satisfação e bem-estar dos empregados - satisfação e motivação dos  

empregados, bem como  humanização do local de trabalho.  
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Quanto às práticas organizacionais, Ferreira et al (2002) identificaram três fatores:  

- práticas de integração externa - voltadas ao planejamento estratégico, à tomada  

de decisões e ao atendimento ao cliente;   

- práticas de recompensa e treinamento - vinculadas aos funcionários e  

colaboradores e a sistemas de recompensas e treinamento;  

- práticas de promoção do relacionamento inter pessoal - orientadas para a  

promoção das relações inter pessoais e para a satisfação dos empregados,  

voltadas à coesão interna. 

Ferreira et al (2002) enfatizam a relação entre valores e práticas organizacionais, bem 

como a necessidade da realização de mais estudos que esclareçam essa relação. 

As práticas organizacionais, como apontam Ferreira et al (2002), estão relacionadas à 

forma como os membros de uma organização desempenham suas atividades de trabalho, ao 

alcance de resultados específicos, e aos procedimentos que caracterizam as relações das 

organizações com seus empregados ou com seus clientes. Dessa forma, pode-se estabelecer 

uma relação entre as práticas organizacionais e o relacionamento da organização junto aos 

seus stakeholders.  

Freeman e Reed (1983) propõem duas definições para stakeholder: uma mais ampla, 

na qual incluem-se quaisquer indivíduos ou grupos possivelmente afetados pelas decisões e 

pelo comportamento dos membros de uma organização, ou que possam afetá-la; e outra mais 

restrita, considerando indivíduos ou grupos relacionados à sobrevivência da organização, 

como funcionários, fornecedores, instituições governamentais, acionistas e clientes.    

Donaldson e Preston (1995) enfatizam que estudar as organizações tendo em vista os 

stakeholders implica em entendê-las como entidades relacionadas a diversos grupos, os quais 

tentam levar a cabo seus próprios interesses, e que o papel dos stakeholders, neste caso, 

encontra-se relacionado à performance dessas organizações.   

Este aspecto também é ressaltado por Jones e Wicks (1999), que salientam que as 

organizações que se mostram confiáveis junto aos stakeholders atingem uma reputação que as 

levam a serem escolhidas preferencialmente pelos clientes, principalmente nos 

relacionamentos nos quais a confiança seja um fator imprescindível, propiciando a essas 

organizações uma vantagem competitiva frente às demais. Considerando-se estes aspectos, 

pode-se supor que haja relação entre as práticas organizacionais percebidas pelos clientes na 

interação com os funcionários  e a confiança que depositam nas organizações prestadoras de 

serviços. 
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2.4 Confiança    

2.4.1 Conceituação de confiança    

A confiança de um indivíduo tem relação com suas expectativas positivas no que se 

refere ao comportamento dos demais (ROUSSEAU et al, 1998). Segundo Deutsch (1958, p. 

266), um indivíduo apresenta ter confiança se ele espera que algo ocorra, e “sua expectativa o 

leva a um comportamento no qual ele percebe ter maiores consequências motivacionais 

negativas, se a expectativa não é confirmada, do que consequências motivacionais positivas, 

no caso de ser confirmada”.  Por outro lado, ser confiável, para Deutsch (1958), significa ser 

responsável em se comportar conforme a expectativa de quem confia, mesmo que isso traga 

eventuais prejuízos.  

Mayer, Davis e Schoorman (1995, p. 712) definem confiança como sendo “a 

disposição de um sujeito em ficar vulnerável às ações de outro, baseando-se na expectativa de 

que o outro irá executar uma ação particularmente importante para quem confia, 

independentemente de sua habilidade em monitorar ou controlar o outro”.  

Segundo Rousseau et al (1998, p. 395) “a confiança é um estado psicológico que 

compreende a intenção de aceitar vulnerabilidade, baseando-se em expectativas positivas 

quanto às intenções de comportamento do outro”.  Para Doney, Canon e Muelen (1998, p. 

604), confiança é a propensão de um indivíduo “em contar com uma outra parte, e realizar 

ações em circunstâncias que o tornam vulnerável a essa outra parte”. De acordo com 

Sehppard e Shermman (1998, p. 422), confiar significa “aceitar os riscos associados com o 

tipo e a profundidade da interdependência, inerentes a um dado relacionamento”.   

Dessa forma, a confiança é associada, pelos autores, a uma relação caracterizada por 

vulnerabilidade e riscos, bem como por expectativas positivas quanto ao comportamento da 

outra parte envolvida.  

Hosmer (1995) realizou um apanhado das definições de autores de diferentes áreas que 

abordam o conceito de confiança. De acordo com este autor, o conceito de confiança pode ser 

dividido em várias abordagens, conforme as várias definições propostas, mas, basicamente, 
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estas se dividem em: definições que enfatizam a confiança em termos de expectativas 

individuais; definições que focam os relacionamentos inter pessoais; e definições que 

associam a confiança a transações econômicas, bem como a estruturas sociais ou a princípios 

éticos. Segundo Hosmer (1995), as definições relativas à confiança apresentam algumas 

características em comum, dentre elas:  

- a existência de uma situação de vulnerabilidade e dependência quanto ao  

comportamento do outro;    

- a associação da confiança com expectativas positivas em relação ao  

comportamento da outra parte;  

- a disposição voluntária das partes em cooperar e obter os benefícios dessa  

cooperação mútua;   

- a obrigação de proteção e defesa dos interesses e benefícios das partes  

envolvidas;   

- a necessidade de compromissos contratuais para se fazer respeitar as  

obrigações, principalmente em transações econômicas. 

Hosmer (1995) propõe uma definição com o objetivo de sintetizar as várias 

abordagens, estabelecendo que:   

“a confiança é a expectativa de uma pessoa, grupo ou empresa, de um 

comportamento eticamente justificável - ou seja, decisões moralmente corretas, e 

ações baseadas em princípios éticos de análise - da parte de outra pessoa, grupo ou 

empresa, envolvidos num esforço conjunto ou transação econômica” (HOSMER, 

1995, p. 393). 

De acordo com Rousseau et al (1998), a confiança tem sido estudada tanto como uma 

variável independente, como dependente. Estes autores identificaram que, principalmente em 

estudos econômicos, a confiança tem sido apresentada como variável independente, no 

sentido de que causa a redução em custos de transação para as organizações. Já nos estudos 

que envolvem Psicologia, Comportamento Organizacional ou Marketing, a confiança tem 

sido tratada predominantemente como variável dependente, apresentando-se como 

consequência de atributos e características das organizações, bem como dos arranjos e 

estruturas organizacionais. Além disso, Rousseau et al (1998) relatam que a confiança tem 

sido estudada tanto no nível individual, como em grupos, e na relação entre organizações e 

entre setores da economia. 
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Goel, Bell e Pierce (2005) consideram que a confiança é determinada por vários 

fatores, manifesta-se nas atitudes e nos comportamentos dos indivíduos, e requer sempre um 

relacionamento entre duas ou mais partes, onde as ações de cada parte afetam as demais.  

Para Harisalo, Huttunen e McInerney (2005), no contexto organizacional, a confiança 

é fruto da interação humana e está usualmente associada à incerteza, à vulnerabilidade e a 

pouco controle, levando a que as partes busquem atingir tanto os interesses próprios, como os 

comuns. Já a confiança dos clientes em uma organização está relacionada a uma expectativa 

positiva quanto ao comportamento dessa organização, no sentido de acreditarem que de fato 

obterão os benefícios que esperam e que não serão prejudicados pelas ações dessa 

organização (HARISALO, HUTTUNEN e MCINERNEY, 2005).    

2.4.2 Condições para a confiança    

Conforme comentam Rousseau et al (1998), dentre os vários enfoques disciplinares 

em que a confiança é estudada, há um certo consenso quanto às condições que levam à sua 

existência, as quais, de acordo com esses autores, englobam: a percepção dos riscos, no 

sentido da possibilidade de perda, provocada pela incerteza quanto às intenções e ações da 

outra parte; e a interdependência, sendo que os interesses de uma parte não podem ser 

atingidos sem a outra. E, de acordo com Rousseau et al (1998), eventuais variações, tanto na 

percepção dos riscos, como na interdependência entre as partes, podem levar a variações na 

confiança de uma parte junto à outra.  

  Yamagishi, Cook e Watabe (1998) salientam que as interações entre os seres 

humanos levam ao que eles chamam de incerteza social, que se refere aos riscos de uma das 

partes vir a ser explorada pela outra no decorrer dessas interações. Para estes autores, essa 

incerteza encontra-se presente quando as interações entre as partes implicam em custos, ou 

quando uma parte não tem informações suficientes de que a outra irá agir conforme o 

prometido, o que leva a que se estabeleçam relações contratuais de compromisso entre ambas 

as partes, as quais tornam-se desnecessárias quando há confiança.  
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Através de um estudo comparativo no qual simularam transações comerciais de 

compra e venda de produtos e serviços, Yamagishi, Cook e Watabe (1998) puderam 

identificar que, quanto maior a incerteza envolvida numa relação entre duas partes, menor é a 

confiança de uma parte na outra e, consequentemente, maior é a necessidade de se estabelecer 

compromissos contratuais entre as partes envolvidas numa transação comercial. Sendo assim, 

a confiança dos clientes tem “consequências econômicas” para as organizações, como 

comentam Harisalo, Huttunen e McInerney (2005, p.464) ao implicar na diminuição da 

percepção de riscos e de incerteza entre as partes.   

Ao analisar transações comerciais eletrônicas, Cook e Luo (2003) fizeram uma série 

de considerações quanto aos aspectos que interferiam na confiança dos clientes, e apontam 

que a confiança está associada às informações que os clientes recebem das organizações nos 

momentos em que realizam as transações comerciais, bem como na crença que possuem 

quanto à longevidade dessas organizações no mercado. 

Mayer, Davis e Schoorman (1995) enfatizam que confiar não implica necessariamente 

em assumir riscos, mas na disposição em assumi-los, e que a propensão em confiar varia 

conforme as características em termos de personalidade e cultura de cada indivíduo, além de 

contextos específicos e situações específicas, bem como das interpretações que os sujeitos 

fazem de tais situações. Com relação às influências de características culturais na propensão a 

confiar, Doney, Canon e Muelen (1998) defendem que as normas e os valores referentes a 

cada cultura levam a que indivíduos de diferentes culturas apresentem distintas propensões 

em confiar.  

Doney, Canon e Muelen (1998) propõem um modelo para o processo de formação da 

confiança nos indivíduos, levando em conta aspectos destacados em estudos das áreas de 

Economia, Sociologia e Psicologia Social, que abordam o tema.  De acordo com o modelo por 

eles proposto, o processo de construção da confiança de um indivíduo envolve uma análise 

que leva em consideração vários fatores: 

- os riscos envolvidos no caso da outra parte não atender às expectativas;  

- a possibilidade de prever o comportamento da outra parte;  

- a avaliação subjetiva das intenções da outra parte;  

- a capacidade da outra parte em cumprir com as promessas realizadas;   

- a possibilidade da transferência da confiança depositada em uma  entidade, ou  

sujeito conhecidos, para a outra parte.   
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Cada um desses fatores que compõem o processo de análise ocorre, de acordo com 

Doney, Canon e Muelen (1998), de formas diferentes em cada cultura. E têm, cada um deles, 

pesos diferentes no processo de construção da confiança, tomando-se como base indivíduos 

de culturas distintas, uma vez que tais fatores dependem das normas e dos valores vigentes em 

cada cultura. 

Quanto às condições que podem levar a que uma das partes se caracterize como 

confiável perante a outra, Deutsch (1958) enfatiza que implicam na apresentação de um 

comportamento responsável, o qual, conforme esse autor, pode ser suscitado por:   

- um sentimento positivo perante a outra parte, provocando a vontade de realizar  

seus objetivos; 

- o medo da punição por não se comportar de forma responsável;  

- os valores internalizados, que levam ao sentimento de culpa por não se  

comportar de  forma responsável.  

Deutsch (1958)  salienta que, a força dos valores internalizados com relação à 

responsabilidade, a habilidade em solucionar ou resolver conflitos que envolvam 

responsabilidades, e a disposição em assumir os objetivos dos outros como sendo os próprios, 

constituem aquilo a que se pode chamar de integridade.  

Butler (1991) desenvolveu um estudo com o objetivo de identificar as condições que 

podem propiciar com que uma parte se torne confiável perante a outra. De acordo com este 

autor, apresentar um comportamento confiável consiste em se comportar apresentando as 

seguintes características:   

- disponibilidade - estar presente junto à outra parte, sempre que necessário;  

- competência - ter conhecimento e habilidades relativos à tarefa desempenhada; 

- coerência - apresentar comportamento previsível do ponto de vista do outro; 

- prudência - ter capacidade de proteger informações da outra parte; 

- justiça - tomar decisões justas quanto ao que envolve a outra parte; 

- integridade - ter honestidade e dignidade; 

- lealdade - proteger o outro e agir em seu benefício; 

- sinceridade - compartilhar informações junto à outra parte; 

- cumprimento de promessas - cumprir com as promessas feitas ao outro; 

- receptividade - aceitar novas idéias e sugestões apresentadas pela outra parte. 
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Transpondo as condições identificadas por Butler (1991) para o contexto da confiança 

dos clientes nas organizações, pode-se supor que comportamentos e ações dos funcionários 

das empresas, no sentido de demonstrar essas  características citadas pelo autor, possibilitem 

percepções, por parte dos clientes, que levem a que identifiquem uma organização como 

sendo confiável.  

Dessa forma, tanto os valores percebidos pelos clientes como sendo os prevalecentes 

numa organização, quanto as práticas, ou seja, os comportamentos e os procedimentos 

adotados pelos funcionários de uma organização, poderiam resultar na confiança dos clientes 

junto a essa organização, uma vez que, como comentam Rousseau et al (1998), a confiança 

dos indivíduos em uma instituição pode derivar de suas normas, das regras estabelecidas, das 

formas e redes de trabalho, e da maneira como se resolvem os conflitos.  

Morgan e Hunt (1994) salientam que a confiança existe quando uma das partes 

acredita na integridade da outra. Ao realizarem um estudo junto a clientes do setor bancário, 

os autores concluíram que a confiança dos clientes relaciona-se com o comprometimento, 

sendo este definido como o desejo de manter o relacionamento com a organização. De acordo 

com Morgan e Hunt (1994), o nível de confiança e comprometimento dos clientes junto a uma 

organização pode ser analisado através de alguns aspectos como:   

- o grau de  aceitação das regras e políticas da organização;   

- a propensão que apresentam em trocá-la por uma organização    

concorrente;   

- a forma como percebem as soluções no caso de situações conflituosas;   

- o julgamento que fazem de que possuem informações adequadas para    

tomar suas decisões junto à organização;   

- a forma como percebem que a organização busca os mesmos objetivos    

que seus clientes.  

O modelo proposto por Morgan e Hunt (1994) foi tomado como base por Andamson, 

Chan e Handford (2003) em um estudo realizado junto a clientes corporativos de pequenos 

bancos. Entre outros resultados,  Adamson, Chan e Handford (2003) identificaram que o nível 

de confiança dos clientes sofria influências da reputação da organização e de suas estratégias 

de comunicação junto a esses clientes, bem como da percepção da importância que a 

organização lhes atribuía, no sentido de mostrar preocupação em resolver eventuais 

problemas, em resolvê-los prontamente e em demonstrar o interesse na manutenção do 

relacionamento. Estes autores salientam a importância da interação entre funcionários e 
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clientes, propiciando com que estes últimos tenham uma percepção positiva que se reflita em 

confiança. 

Conforme Mayer, Davis e Schoorman (1995), a propensão de um indivíduo em confiar 

irá depender basicamente de três fatores relativos à outra parte: as habilidades e competências 

referentes ao assunto; a benevolência, no sentido de que irá proporcionar benefícios, apesar 

dos próprios interesses; e a integridade. Para esses autores, a integridade pode ser definida 

como sendo resultante da percepção de que a outra parte segue princípios considerados 

aceitáveis por ambas as partes, percepção essa que pode ser afetada pelas ações passadas; 

pelas informações recebidas referentes ao comportamento da outra parte; e pela crença no 

senso de justiça da outra parte, bem como na congruência entre as ações prometidas e as 

executadas. De acordo com Mayer, Davis e Schoorman (1995), a percepção desses três 

fatores (habilidades, benevolência e integridade) tende a aumentar conforme cresce a 

interação entre as partes envolvidas.  

Rousseau et al (1998) salientam que a confiança aumenta conforme crescem as 

interações provocadas pelo relacionamento entre as partes, o quê pôde ser identificado por 

Gwiner, Gremler e Bitner (1998), em um estudo voltado a indicar e classificar os benefícios 

percebidos por clientes que mantinham relacionamentos de longa data com organizações 

prestadoras de serviços. Os autores identificaram três tipos de benefícios:   

- benefícios de confiança - percepção da redução da ansiedade e do risco,  

expectativa positiva quanto à prestação do serviço e crença na integridade das  

organizações;  

- benefícios sociais - familiaridade, reconhecimento e amizade por parte dos  

funcionários das organizações;  

- benefícios de tratamento especial - descontos, brindes e participação em  

programas de fidelidade das empresas.  

Dentre estes três tipos de benefícios, Gwiner, Gremler e Bitner (1998) identificaram os 

benefícios de confiança como sendo aqueles percebidos como mais importantes do ponto de 

vista dos clientes entrevistados. 

Doney e Cannon (1997) realizaram um estudo com o objetivo de identificar os fatores 

relativos ao desenvolvimento de relações de confiança nas transações comerciais, analisando 

vendedores e compradores de diversas organizações. Entre outros fatores, esses autores 

identificaram a importância da interação entre os vendedores e os compradores das empresas, 
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no que tange ao desenvolvimento de um relacionamento, mostrando-se importante, nesse 

aspecto, a identificação de similaridades de princípios entre os compradores e os vendedores.  

Conforme Doney e Cannon (1997), o contato frequente entre compradores e 

vendedores das organizações tem um papel crucial no desenvolvimento da confiança. Este 

aspecto também foi identificado por Butler (1999), ao pesquisar as influências para a 

confiança da quantidade de informações compartilhadas e do clima entre partes envolvidas 

em processos de negociação.    

2.4.3 Dimensões da confiança     

Como estabelecem Rousseau et al (1998), a confiança pode se caracterizar como:   

- confiança baseada na consideração - uma parte acredita que a outra irá se    

comportar de forma confiável devido aos custos das sanções envolvidas; 

- confiança calculada - as expectativas de que a outra parte irá se comportar de   

forma  esperada estão relacionadas às sanções e à credibilidade do outro; 

- confiança relacional - derivada das repetidas interações entre as partes.    

Rousseau et al (1998) observam que a confiança relacional pode resultar na formação 

de vínculos afetivos entre as partes envolvidas, levando a relações mais resistentes, podendo 

até mesmo atingir uma confiança baseada na identificação entre as partes.  A confiança 

relacional, conforme apontada por Rousseau et al (1998), pode, então, ser gerada a partir da 

contínua confirmação das expectativas na interação, conforme fora observado por Deutsch 

(1958).  

Kramer (1999) faz uma extensa revisão dos conceitos de confiança dentre as diversas 

áreas de estudo e aponta que a confiança tem sido tratada, principalmente, de duas formas: 

como um estado psicológico ou como uma escolha de comportamento. Como um estado 

psicológico, refere-se à percepção de vulnerabilidade ou risco, associado à incerteza quanto às 

intenções e ao comportamento da outra parte, de quem se depende. Como uma escolha de 

comportamento, pode se constituir em uma escolha racional, no sentido do indivíduo buscar a 

eficiência nas relações levando em conta apenas os cálculos quanto aos riscos percebidos, ou 
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em uma escolha que considera a relação do indivíduo frente aos demais e à sociedade como 

um todo.  

Kramer (1999) aponta para a necessidade de se considerar os dois sentidos (a 

confiança como um estado psicológico e também como uma escolha), e propõe uma teoria no 

sentido de abordar os antecedentes da confiança, ou seja, os fatores que levam a que os 

indivíduos confiem nos demais.  

De acordo com Kramer (1999), os antecedentes da confiança referem-se às 

expectativas dos indivíduos frente aos demais e envolvem:  

- confiança disposicional - referente à crença do indivíduo nos demais e na  

natureza humana;   

- confiança baseada na história - decorrente das interações do indivíduo junto à  

outra parte, que permitem identificar as intenções da outra parte, bem como  

prever seu  comportamento.  

Kramer (1999) também propõe alguns condutores da confiança, que seriam os fatores 

que propiciam e favorecem a confiança, os quais podem se constituir em:   

- intermediários que se caracterizam como confiáveis do ponto de vista do  

indivíduo e que podem transferir essa confiança a uma outra parte envolvida,  

com quem o indivíduo ainda não tenha uma história;    

- percepções das características do outro como alguém que irá se comportar de  

uma ou outra maneira, devido a seus atributos ou às informações passadas a  

seu respeito;   

- papel que o outro desempenha, conferindo a idéia de que, necessariamente,  

quem o desempenha apresenta capacidade para tanto, reduzindo assim a  

incerteza;   

- percepções quanto às regras, normas,  rotinas e práticas que permeiam a  

interação entre as partes. 

Sirdeshmukh, Singh e Sabol (2002) propõem uma estrutura para o desenvolvimento da 

confiança de clientes, a partir da análise do comportamento de funcionários de atendimento e 

de políticas e práticas adotadas por empresas de varejo. De acordo com estes autores, essa 

análise permitiu identificar três dimensões no desenvolvimento da confiança dos clientes:  

- competência operacional - percepções dos clientes quanto às competências dos  

funcionários da organização em executar as tarefas esperadas; 
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- benevolência operacional - relacionada a comportamentos dos funcionários que   

demonstram que o interesse dos clientes é mais importante que os próprios   

interesses da organização;  

- orientação em resolver problemas - interesse dos funcionários e gestores da   

organização  em solucionar prontamente eventuais problemas que surgem. 

Hernandez e Mazzon (2005) realizam uma ampla revisão bibliográfica junto aos 

autores de diferentes áreas que abordam o conceito de confiança e concluem que se trata de 

um constructo multidimensional, sendo que a confiança de um indivíduo pode resultar, 

conforme esses autores, de cinco tipos de confiança, por eles identificados na literatura:   

- confiança disposicional - disposição do indivíduo em confiar, baseada em suas  

experiências, de um modo geral, com outros indivíduos e situações; 

- confiança calculativa - cálculo do indivíduo quanto aos riscos assumidos e às   

vantagens obtidas junto à outra parte; 

- confiança institucional - crença do indivíduo de que as instituições sociais   

possam protegê-lo  caso a outra parte não cumpra com suas obrigações;  

- confiança baseada em conhecimento - baseada no relacionamento e nas  

experiências anteriores junto à outra parte;  

- confiança baseada em características - baseada na percepção de características  

que tornam a outra parte confiável.   

Hernandez e Mazzon (2005) realizaram um estudo com o objetivo de investigar a 

relevância desses cinco tipos de confiança junto a clientes de lojas de comércio eletrônico, e  

elaboraram uma primeira versão da Escala de Perfis de Confiança. Dentre outras conclusões, 

identificaram que a confiança calculativa está mais relacionada aos clientes mais recentes, que 

ainda não possuem um relacionamento com a empresa e que podem trocá-la com mais 

facilidade por uma concorrente, ao passo que os tipos de confiança mais associados às 

intenções dos clientes em continuar comprando do mesmo fornecedor referiam-se à confiança 

baseada em conhecimento e à confiança baseada em características.  

Num trabalho posterior, Hernandez e Santos (2007) realizaram um estudo junto a 

clientes de uma distribuidora de produtos de informática, no qual analisaram quatro tipos de 

confiança: a confiança disposicional, a confiança calculativa, a confiança baseada em 

conhecimento e a confiança baseada em identificação. Conforme os autores, a confiança 

baseada em identificação é tratada, na literatura, como se referindo à percepção de 

similaridades,  bem como de valores comuns, o que leva à estima e ao afeto entre as partes.  
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Para tanto, Hernandez e Santos (2007) aprimoraram a Escala de Perfis de Confiança,  

incluindo itens referentes à confiança baseada na identificação e modificando algumas 

alternativas. Conforme os autores, a análise comparativa dos tipos de confiança com relação à 

longevidade no relacionamento entre clientes e fornecedores mostrou que a confiança 

calculativa implica em relacionamentos menos estáveis, no sentido dos clientes apresentarem 

uma propensão maior a trocarem de fornecedor, sendo que o inverso ocorre no caso da 

confiança baseada na identificação.   

2.4.4 Confiança dos clientes em organizações do setor de serviços   

O processo de prestação de serviços propicia momentos de interação entre 

funcionários e clientes (HOFFMAN e BATESON, 2003) e a confiança dos clientes nas 

organizações pode ser influenciada por percepções advindas das experiências decorrentes 

dessas interações (GRÖNROOS, 2003). Dessa forma, é possível que a confiança dos clientes 

nas organizações do setor de serviços esteja associada aos valores organizacionais e às 

práticas por eles percebidas mediante as interações com os funcionários das organizações. 

O estudo da confiança dos clientes nas organizações levando em consideração 

enfoques relativos aos valores e às práticas organizacionais, pode ser identificado nos 

trabalhos de  Halliday (2004) e de Harisalo, Huttunen e McInerney (2005), respectivamente. 

Halliday (2004) realizou um estudo junto a pacientes que utilizaram serviços de saúde 

em maternidades, utilizando-se de entrevistas e observações. O autor apresenta uma distinção 

entre a confiança atribuída à organização, resultante das interações entre clientes e 

funcionários; e a confiança construída, fruto do relacionamento de longo prazo com a 

organização. Conforme esse autor, a confiança atribuída é uma condição para a construção do 

relacionamento, o qual irá levar ao reforço dessa confiança.   

Halliday (2004) constatou que a confiança atribuída era fruto das percepções das 

pacientes com relação às habilidades dos funcionários e às informações recebidas, as quais 

lhes proporcionavam uma sensação de controle do processo no qual se sentiam vulneráveis. 

Também identificou que essas pacientes buscavam, nos valores percebidos como 
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compartilhados pelos funcionários, as certezas de que podiam confiar nos serviços da 

organização.  

Com o intuito de identificar práticas organizacionais que pudessem propiciar a 

confiança de stakeholders, Harisalo, Huttunen e McInerney (2005) realizaram um estudo 

junto a gerentes e supervisores de marketing, de  organizações pertencentes a diversos setores 

de atividade. Os respondentes eram alunos de um programa de treinamento na área de vendas. 

Os alunos foram separados em grupos e foi pedido a eles que compartilhassem, junto aos 

colegas, suas próprias experiências, nas respectivas empresas, quanto a práticas 

organizacionais que propiciavam a confiança de alguns stakeholders (clientes, empregados, e 

os responsáveis pelas áreas de estratégia e de finanças nas respectivas organizações).  Na 

sequência, cada  grupo deveria eleger, entre todas as práticas, aquelas que considerava mais 

adequadas, relativas a cada tipo de stakeholder.   

No que se refere à confiança dos clientes, Harisalo, Huttunen e McInerney (2005) 

salientam que as idéias resultantes das respostas dos grupos levaram a duas dimensões: uma 

referente à confiança na organização em si  e outra relacionada a seus produtos e serviços. A 

dimensão que diz respeito à confiança na organização constituiu-se de quatro principais 

práticas:  

- comprometimento dos funcionários no que se refere à qualidade dos produtos  

e serviços, trabalhando de forma consistente com vistas a atender às  

necessidades, expectativas e prioridades dos clientes;  

- demonstração de integridade, fornecendo aos clientes o que foi prometido, e  

sendo responsável, reparando eventuais danos causados por erros;   

- comunicação, fornecimento de informações e auxílio aos clientes, bem  como  

procura por clientes em potencial e por necessidades insatisfeitas no mercado;   

- coragem de assumir erros e prejuízos junto aos clientes.  

Na dimensão que se refere à confiança nos produtos e serviços da organização, 

identificaram-se, de acordo com os autores,  idéias relacionadas principalmente a três práticas:   

- flexibilidade nos produtos e serviços fornecidos aos clientes e solução rápida  

de seus problemas;  

- pesquisa junto aos clientes no que se refere à satisfação na utilização dos  

produtos e serviços, à forma de utilização e a eventuais reclamações;  

- demonstração aos consumidores de que o produto ou serviço comprado  

apresenta um preço justo no mercado. 
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Para Harisalo, Huttunen e McInerney (2005, p. 469), os indivíduos “calculam sua 

confiança mútua em termos de promessas, comprometimentos e contratos”. Conforme estes 

autores, as promessas se referem a que se faça de fato o que foi prometido pelas partes 

envolvidas; o comprometimento diz respeito aos valores, normas, princípios e objetivos da 

organização, que guiam seus membros nos processos de tomada de decisões, no atendimento 

a clientes e na solução de conflitos; e os contratos asseguram que ambas as partes irão 

cumprir com suas obrigações e contribuições.  

De acordo com Harisalo, Huttunen e McInerney (2005), a confiança pode ser 

resultante das percepções dos clientes, geradas através dos momentos de interação com os 

funcionários das organizações, nos quais estes podem transmitir, através das práticas 

desempenhadas, a idéia de que os valores organizacionais priorizam o cumprimento das 

promessas, dos comprometimentos assumidos e dos contratos efetivados pela organização.  

Tomando-se por base as conclusões de Sirdeshmukh, Singh e Sabol (2002), as práticas 

podem ter função no desenvolvimento da confiança dos clientes, por consistirem na atuação 

dos funcionários das organizações prestadoras dos serviços permitindo, assim, que os clientes 

percebam a competência desses funcionários nas execuções das tarefas, bem como suas 

intenções em proteger os interesses dos clientes e suas orientações quanto à solução de 

problemas. 

Baseando-se nas considerações de Kramer (1999), é razoável supor que as práticas e 

os valores organizacionais possam se configurar tanto como antecedentes da confiança, no 

sentido de que as interações entre clientes e funcionários das organizações venham a suscitar 

a confiança baseada na história, permitindo aos clientes identificar as intenções de uma 

organização e prever seu comportamento; como em condutoras da confiança, possibilitando 

que ocorram  percepções quanto às regras, normas e rotinas da organização.   

A confiança dos clientes numa organização pode estar associada aos valores por eles 

percebidos como aqueles que guiam as ações dessa organização, no sentido de que ela venha 

a apresentar um comportamento responsável, de acordo com o que define Deutsch (1958), ou 

seja, caracterizado pela busca da realização dos objetivos dos clientes. E a sucessiva 

confirmação das expectativas dos clientes, no decorrer dos momentos de interação com os 

funcionários, pode reforçar a confiança que depositam numa organização, uma vez que, como 

salienta Deutsch (1958), a confiança de um indivíduo tende a aumentar conforme cresce a 

confirmação de suas expectativas junto à outra parte. 
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Suh, Fanda e Seo (2006) salientam que, quando um cliente desenvolve confiança junto 

a uma empresa prestadora de serviços, ele espera que haja um relacionamento durável e de 

longo prazo junto a essa organização, e que o desenvolvimento da confiança depende da 

interação contínua e  das experiências vivenciadas na prestação dos serviços. 

Garbarino e Johnson (1999), ao fazerem uma distinção entre confiança e 

comprometimento, estabelecem que a confiança está associada ao quanto os clientes 

acreditam na qualidade dos serviços prestados e na integridade de uma organização. Por outro 

lado, o comprometimento refere-se à identificação, lealdade e preocupação dos clientes para 

com a organização, sendo gerado pela confiança.  

Ball, Coelho e Machás (2004) argumentam que, para que haja a intenção de um cliente 

em manter o relacionamento com uma organização prestadora de serviços,  ele precisa 

acreditar na benevolência e na integridade dessa organização. Sendo assim, é possível que os 

valores organizacionais sejam percebidos por intermédio da atuação dos funcionários das 

organizações junto aos clientes, ou seja, das práticas, e que traduzam, para esses clientes, as 

intenções da organização e os princípios que guiam suas ações, levando ao desejo desses 

clientes em permanecerem fiéis à organização.  

Ranaweera e Prabhu (2003, p. 376) enfatizam a importância da confiança na retenção 

de clientes, ou seja, “na propensão futura do cliente permanecer com o mesmo prestador de 

serviços”; bem como o papel da confiança associado à satisfação e às barreiras para troca do 

fornecedor do serviço. Zeithaml, Berry e Parasuraman (1996) salientam que a longevidade do 

relacionamento entre empresa e cliente favorece a lucratividade, sendo que clientes mais 

antigos tendem a comprar mais serviços adicionais oferecidos pela empresa e a indicá-la 

como prestadora de serviços a outros clientes. Nesses casos, de acordo com estes autores, a 

empresa pode até  vir a cobrar um preço mais elevado pelos serviços, uma vez que esses 

clientes podem aceitar pagar mais caro para manterem esse relacionamento. 

Tomando-se por base as colocações dos autores e as dimensões da confiança 

apresentadas por Hernandez e Mazzon (2005) e Hernandez e Santos (2007) pode-se supor que 

a confiança baseada em conhecimento, a confiança baseada em características e a confiança 

baseada em identificação, venham a se configurar como as mais importantes para a 

manutenção do relacionamento entre clientes e organizações. Além disso, é possível que 

sejam as mais suscetíveis aos valores organizacionais e às práticas organizacionais, na forma 

como são percebidos pelos clientes, no decorrer dos momentos de interação junto aos 

funcionários das organizações do setor de serviços.  
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3 Definição do problema, hipóteses e operacionalização das variáveis    

Tendo em vista a revisão da literatura sobre valores, valores organizacionais, práticas 

organizacionais e a confiança dos clientes nas organizações do setor de serviços, apresentada 

no referencial teórico deste trabalho, propôs-se como problema de investigação, levado a 

efeito com esta pesquisa:  

Qual é a relação, do ponto de vista de clientes de organizações do setor de 

serviços, entre os valores organizacionais, as práticas organizacionais percebidas na 

interação com os funcionários, e a confiança nessas organizações?  

Propõem-se, neste trabalho, as seguintes hipóteses a serem testadas:  

H01- os valores organizacionais percebidos pelos clientes correlacionam-se  

positivamente com as práticas organizacionais por eles percebidas na interação  

com os funcionários;   

H02- os valores organizacionais percebidos pelos clientes correlacionam-se  

positivamente com a confiança nas organizações;   

H03- as práticas organizacionais percebidas pelos clientes na interação com os  

funcionários correlacionam-se positivamente com a confiança nas  

organizações. 

O problema de pesquisa aqui proposto apresenta como variáveis independentes: a) os 

valores organizacionais percebidos pelos clientes; b) as práticas organizacionais percebidas 

pelos clientes na interação com os funcionários. E tem como variável dependente: a confiança 

dos clientes nas organizações. 

Tomando-se por base Tamayo e  Gondim (1996), Tamayo (1998), Tamayo, Mendes e 

Paz (2000) e Oliveira e Tamayo (2004), os valores organizacionais percebidos pelos clientes 

são aqui entendidos como características de uma organização, que funcionam como princípios 

ou crenças, relacionadas às formas de se conhecer a realidade organizacional e às respostas 

aos problemas organizacionais; que são organizados hierarquicamente; que orientam as metas 

da organização, seu próprio funcionamento e a sua relação com o ambiente; que guiam o 

comportamento de seus membros; que são compartilhados por seus membros.   

Para a identificação dos valores organizacionais percebidos pelos clientes, foram 

utilizados itens extraídos do Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO), de 



   
57

 
Oliveira e Tamayo (2004). Cabe salientar que não serão analisados os valores organizacionais 

junto aos membros das organizações, mas sim na forma como são percebidos pelos clientes. 

Considerando-se Freemann e Reed (1983), Hofstede et al (1990), Verbeke (2000), e 

Ferreira et al (2002), as práticas organizacionais percebidas pelos clientes na interação com os 

funcionários referem-se, neste trabalho, a comportamentos e procedimentos típicos, adotados 

na relação entre a organização e seus clientes; e que são visíveis a observadores externos.  

Para a identificação das práticas organizacionais percebidas pelos clientes na 

interação com os funcionários, criou-se, neste estudo, uma escala elaborada a partir de 

categorias extraídas da análise de conteúdo das falas emitidas em grupos de foco realizados 

junto a clientes de empresas prestadoras de serviços.  

A confiança dos clientes nas organizações é aqui definida como resultante dos tipos de 

confiança apresentados por Hernandez e Mazzon (2005) e Hernandez e Santos (2007), 

envolvendo: a confiança disposicional; a confiança calculativa; a confiança institucional; a 

confiança baseada em conhecimento; a confiança  baseada em características e a confiança 

baseada em identificação. 

Para a identificação da confiança dos clientes, foi utilizada uma adaptação da Escala 

de Perfis de Confiança de Hernandez e Mazzon (2005),  complementada por Hernandez e 

Santos (2007).  

Este trabalho teve por objetivo geral analisar a relação entre os valores  

organizacionais, as práticas organizacionais percebidas pelos clientes na interação com os 

funcionários, e a  confiança nas organizações do setor de serviços. Como objetivos 

específicos, procurou-se:  

- identificar a relação entre os valores organizacionais e as práticas  

organizacionais percebidas pelos clientes na interação com os funcionários;  

- analisar a relação entre os valores organizacionais percebidos pelos clientes e a  

confiança nas organizações;  

- analisar a relação entre as práticas organizacionais percebidas pelos clientes na  

interação com os funcionários e a confiança nas organizações. 

No que se refere ao tratamento dos dados, foram utilizadas técnicas de análise 

multivariada, destacando-se as análises fatoriais correspondentes aos itens de cada um dos 

questionários e a modelagem de equações estruturais, a partir dos fatores extraídos.  

A relação entre os objetivos do trabalho, as hipóteses propostas, os instrumentos 

utilizados para a coleta dos dados e o tratamento dos dados encontra-se no Quadro 5. 
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Quadro 5: Objetivos, hipóteses, instrumentos de coleta e tratamento dos dados 

Objetivos Hipóteses Instrumentos de coleta Tratamento 
dos dados 

 

Identificar a relação 
entre  valores 

organizacionais e  
práticas organizacionais 

percebidas pelos 
clientes na interação 
com  funcionários.   

Os valores organizacionais 
percebidos pelos clientes 

correlacionam-se 
positivamente com as 

práticas organizacionais por 
eles percebidas na interação 

com os funcionários  

Itens do Inventário de Perfis de 
Valores Organizacionais  IPVO 
- de Oliveira e Tamayo (2004). 

Escala de práticas 
organizacionais percebidas por 

clientes na interação com  
funcionários.  

Análise 
fatorial e 

modelagem 
de equações 
estruturais. 

 

Analisar a relação entre 
valores organizacionais 

percebidos pelos 
clientes e a confiança 

nas organizações.  

Os valores organizacionais 
percebidos pelos clientes 

correlacionam-se 
positivamente com a 

confiança nas organizações.  

Itens do IPVO de Oliveira e 
Tamayo (2004). 

Adaptação da Escala de Perfis 
de Confiança de Hernandez e 

Mazzon (2005) e de Hernandez 
e Santos (2007).  

Análise 
fatorial e 

modelagem 
de equações 
estruturais. 

 

Analisar a relação entre  
práticas organizacionais 

percebidas pelos 
clientes na interação 
com  funcionários e a 

confiança nas 
organizações.  

As práticas organizacionais 
percebidas pelos clientes na 

interação com os 
funcionários 

correlacionam-se 
positivamente com a 

confiança nas organizações.  

Escala de práticas 
organizacionais percebidas por 

clientes na interação com 
funcionários. 

Adaptação da Escala de Perfis 
de Confiança de Hernandez e 

Mazzon (2005) complementada 
por Hernandez e Santos (2007).   

Análise 
fatorial e 

modelagem 
de equações 
estruturais. 

Fonte: elaborado pela autora  

O instrumento de pesquisa em sua forma final encontra-se no Apêndice F, e o 

processo de elaboração que lhe deu origem encontra-se descrito nos procedimentos 

metodológicos.   
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4 Procedimentos Metodológicos   

O  estudo realizado é de natureza descritiva, no sentido de que foram propostas 

hipóteses a serem testadas,  teve-se como objetivo estabelecer relações entre as variáveis,  e 

buscou-se descrever fenômenos junto a amostras selecionadas. A seguir, são explicados os 

procedimentos correspondentes a cada etapa do processo de desenvolvimento do instrumento 

de pesquisa empregado no estudo.   

4.1 Processo de elaboração do instrumento de pesquisa    

No âmbito deste trabalho, os valores organizacionais e a confiança dos clientes 

puderam ser identificados por meio da utilização de itens extraídos e/ ou adaptados de 

instrumentos formulados em pesquisas anteriores - o Inventário de Perfis de Valores 

Organizacionais, de Oliveira e Tamayo (2004), e a Escala de Perfis de Confiança, de 

Hernandez e Mazzon (2005), complementada por Hernandez e Santos (2007), 

respectivamente. No entanto, não foi identificado, na literatura, nenhum instrumento que 

avaliasse as práticas organizacionais percebidas por clientes na interação com funcionários, 

sendo assim, tornou-se necessária a elaboração de um instrumento específico.  

Para a construção desse instrumento, procurou-se, primeiramente, identificar os 

aspectos referentes ao assunto do ponto de vista dos próprios indivíduos que vivenciam o 

comportamento estudado, como propõem Goode e Hatt (1979), ou seja, no caso deste estudo, 

identificar as práticas organizacionais percebidas pelos clientes na interação com os 

funcionários das empresas prestadoras de serviços.  

A seguir, são descritos os procedimentos utilizados na construção da escala de práticas 

organizacionais percebidas pelos clientes na interação com funcionários das organizações do 

setor de serviços.  
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4.2 Construção da escala de práticas organizacionais percebidas pelos clientes   

Tendo em vista a criação da escala de práticas organizacionais percebidas pelos  

clientes de organizações do setor de serviços  na interação com os funcionários, foram 

adotados, numa primeira etapa, para a geração dos itens deste instrumento, procedimentos de 

pesquisa qualitativa, com o intuito de “captar o fenômeno em estudo a partir da perspectiva 

das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes” (GODOY, 

1995, p. 21).  

Neste sentido, optou-se pela realização de grupos de foco que, como comentam 

Cooper e Schindler (2003), caracterizam-se pela capacidade de proporcionar idéias e 

informações que levam à melhor compreensão de um fenômeno, uma vez que se constituem 

pela reunião de pessoas que possuam características preferencialmente homogêneas e 

experiência relacionada ao assunto tratado.  

Além disso, os grupos de foco proporcionam maior estímulo aos participantes do que 

as entrevistas e levam, com mais facilidade, ao surgimento de idéias e comentários que 

poderiam não surgir em entrevistas (AAKER, KUMAR e DAY, 2001; MCDANIEL e 

GATES, 2003). Dessa forma, decidiu-se pela realização de grupos de foco que reunissem 

indivíduos com experiência na condição de clientes de empresas do setor de serviços. Devido 

à grande amplitude dos tipos de serviços, buscou-se selecionar aqueles para os quais se daria 

prioridade na formação dos grupos, norteando, assim, o processo de escolha quanto ao perfil 

dos clientes que deveriam participar dos grupos de foco.   

4.2.1 Composição dos grupos de foco mediante técnica delphi   

Para identificar os tipos de serviços aos quais se daria prioridade durante o processo de  

composição dos grupos de foco, foi aplicado um procedimento de técnica delphi. De acordo 

com Mullen (2003), a técnica delphi corresponde à aplicação de questionários junto a um 
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painel de respondentes, sendo que esses questionários são coletados e seus resultados são 

apresentados aos participantes do painel, mantendo-se o anonimato das respostas.  

Em seguida, conforme Mullen (2003), um novo questionário é submetido aos 

respondentes, considerando-se os resultados do questionário anterior. Nesta nova rodada de 

preenchimento, os participantes do painel têm a possibilidade de manterem ou modificarem 

suas respostas anteriores. Novamente, os questionários são coletados e os resultados são 

apresentados aos participantes. Mais uma vez, um novo questionário é submetido aos 

respondentes, considerando os resultados da última versão aplicada, e os respondentes 

novamente optam por manter ou modificar suas respostas. Esse mesmo procedimento é 

repetido sucessivas vezes, até que se atinja um consenso dentre os membros do painel.  

Mullen (2003) observa que, no decorrer das diversas rodadas, também é possível pedir 

aos participantes do painel que expressem suas justificativas no sentido de explicar seus 

posicionamentos quanto a suas respostas. De acordo com essa autora, “a delphi tipicamente 

envolve um número de rodadas, o feedback das repostas aos participantes entre as rodadas, a 

oportunidade dos participantes modificarem suas respostas e o anonimato das respostas” 

(MULLEN, 2003, p. 38). A autora também comenta que o questionário pode envolver 

diversos formatos e a escolha dos participantes (geralmente até 20 indivíduos) deve-se dar 

conforme suas características e a experiência junto ao assunto tratado na pesquisa. 

Para a realização da delphi, foi gerada uma lista composta de diversos tipos de 

empresas do setor de serviços. A lista elaborada consta no Apêndice A,  e foi formada por  41 

itens, apresentados em ordem alfabética.   

Para a avaliação dos itens da lista foi utilizada uma escala de adição constante a qual, 

segundo McDaniel e Gates (2003), requer que os entrevistados dividam um número de pontos 

(geralmente 100 pontos), dentre todos os itens de uma lista, avaliando cada item em separado, 

mas também levando em consideração todos os demais itens. Dessa forma, os entrevistados 

deveriam atribuir pesos múltiplos de 5 aos itens da lista, com o objetivo de que a soma total 

dos pesos atribuídos resultasse em 100. A recomendação aos entrevistados, de que os pesos 

fossem 0 ou múltiplos de 5, deu-se pela maior facilidade de soma e de atribuição desses 

pesos, agilizando o processo e o tempo entre as rodadas. 

A escolha dos participantes do painel levou em consideração a experiência deles como 

clientes de empresas prestadoras de serviços, a facilidade de reunião desses indivíduos para a 

elaboração das rodadas e suas características demográficas. Procurou-se formar um painel 

relativamente heterogêneo em termos de sexo e formação dos integrantes, evitando uma forte 
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tendência nas escolhas, mas também homogêneo no sentido de que todos tivessem 

conhecimentos que propiciassem a mesma facilidade na atribuição dos pesos aos itens da 

lista.   

Respeitando os critérios definidos, o painel foi composto por 19 alunos de um 

programa de pós-graduação lato sensu em Administração, de uma universidade privada da 

Grande São Paulo, em maio de 2007, e foi realizado na própria sala de aula. O painel de 

participantes era constituído por 8 integrantes do sexo masculino e 11 do sexo feminino. No 

que se refere à faixa etária, 5 participantes pertenciam à faixa de 21 a 30 anos, 8 tinham de 31 

a 40 anos, e 6 deles de 41 a 50 anos. Todos os participantes do painel trabalhavam, sendo que 

12 deles ocupavam cargos de nível gerencial (gerência comercial, de marketing, de produção, 

de logística, de operações, financeira e administrativa), e 7 ocupavam cargos de analistas ou 

assessores nas áreas de desenvolvimento de produtos, informática, finanças, marketing e 

vendas.  

A área de formação dos participantes do painel era bastante diversificada, 

correspondendo a 6 administradores, 3 economistas, 2 jornalistas, 2 engenheiros, 2 biólogos, 1 

químico, 1 advogado, 1 nutricionista e 1 arquiteto. Todos os participantes moravam na região 

da Grande São Paulo e a maior parte deles (12) eram casados e tinham filhos, sendo que os 

demais (7) eram solteiros e não tinham filhos.  

Solicitou-se aos participantes do painel que, dentre os 41 itens da lista, selecionassem 

aqueles que julgavam como tendo a confiança dos clientes como fator mais determinante no 

processo de prestação dos serviços, e que lhes atribuíssem pesos 0 ou múltiplos de 5, 

proporcionais ao quanto essa confiança seria mais determinante, de modo que os tipos para os 

quais a confiança fosse mais determinante recebessem os maiores pesos. No entanto, cada 

participante deveria observar que a soma dos pesos não poderia ultrapassar 100 pontos.  

Já na primeira aplicação, dentre os 41 itens, 11 itens não obtiveram atribuição de pesos 

por parte dos participantes (academias de ginástica; auto-escolas; clubes desportivos ou de 

lazer; serviços de costura, reforma, ou aluguel de roupas; escolas de idiomas, dança, esportes, 

jardinagem, artes, música, teatro; dedetizadoras; desentupidoras; lavanderias; locadoras de 

filmes; locadoras de veículos; TV por assinatura).  

Na segunda rodada, os participantes foram apresentados aos resultados e pediu-se que 

avaliassem novamente os itens, com o objetivo de se conseguir uma atribuição de pesos 

consensual dentre eles.  
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Nessa segunda rodada, mais 10 itens tiveram seus pesos suprimidos (agências de 

viagens; assistências técnicas para eletrodomésticos e eletro-eletrônicos; casas de repouso; 

escritórios de advocacia; hotéis, flats e pousadas; hotéis para hospedagem de animais; 

monitoramento de casas e automóveis; serviços de arquitetura, construção, reformas, 

decoração e paisagismo; telefonia fixa; transportes de cargas e mudanças). Os integrantes do 

painel haviam então excluído 21 itens, porém, os 20 itens restantes não apresentavam 

consenso em suas atribuições de peso. Sendo assim, procedeu-se a mais uma aplicação. 

Na terceira rodada, mais 7 itens foram suprimidos (administradoras de cartões de 

crédito; buffets; empresas de ônibus; estacionamentos; imobiliárias; provedores de acesso à 

internet; restaurantes, lanchonetes e bares). Os participantes do painel então entraram em 

consenso no que se referia aos pesos atribuídos a cada um dos 13 itens restantes. Dentre os 

tipos de organizações do setor de serviços selecionados, 7 obtiveram peso 10, e 6 obtiveram 

peso 5. 

As organizações do setor de serviços que obtiveram peso 10 são: bancos; clínicas de 

estética e salões de beleza; escolas infantis e berçários; instituições de ensino fundamental, 

médio e superior; hospitais; laboratórios de exames e análises clínicas; assistências médicas.  

Já as que obtiveram peso 5 são: clínicas odontológicas; clínicas, hospitais veterinários 

e pet shops; companhias aéreas; seguradoras; serviços automotivos e telefonia móvel. 

Após a elaboração da delphi, os serviços selecionados pelos participantes do painel 

foram então agrupados por similaridade, buscando-se critérios que norteassem a escolha dos 

indivíduos que viriam a participar dos grupos de foco. 

Procurou-se agrupar os serviços resultantes da delphi de acordo com suas 

características, representando três tipos principais:  

- serviços relacionados com tratamentos que envolvem saúde e estética - assistências 

médicas; hospitais; laboratórios de exames e análises clínicas;  clínicas odontológicas; 

clínicas de estética e salões de beleza; clínicas, hospitais veterinários e pet shops;  

- serviços referentes a ensino - escolas infantis e berçários; instituições de ensino 

fundamental, médio e superior; 

- outros tipos de serviços - bancos;  seguradoras; companhias aéreas; serviços 

automotivos; telefonia móvel.  

Em seguida, procedeu-se então à formação dos grupos de foco.   
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4.2.2 Formação dos grupos de foco    

No que se refere ao número de grupos de foco a serem realizados, Aaker, Kumar e 

Day (2001) recomendam a realização de três a quatro grupos uma vez que, conforme esses 

autores, após a terceira ou quarta sessões, “existe pouco a ser ganho com grupos adicionais” 

(AAKER, KUMAR e DAY, 2001, p. 214).  

Quanto ao número de integrantes de cada grupo de foco, procurou-se compor grupos 

com 8 indivíduos. Embora o número geralmente oscile entre 8 a 12 integrantes (AAKER, 

KUMAR e DAY, 2001; MCDANIEL e GATES, 2003), grupos com menor quantidade de 

integrantes costumam ser mais produtivos, como observam Aaker, Kumar e Day, (2001), por 

tornarem possível um maior aprofundamento das questões tratadas e permitirem uma melhor 

condução por parte do facilitador. Nesse sentido, Cooper e Schindler (2003) sugerem que a 

composição de cada grupo envolva de seis a dez integrantes.  

No que tange ao perfil dos integrantes, é primordial, como salienta Malhotra (2001), 

que tenham experiência com o assunto em discussão. Os integrantes dos grupos foram então 

selecionados conforme seus perfis, compondo-se de pessoas conhecidas ou indicadas por 

colegas.  

Mediante os resultados da delphi,  optou-se por compor quatro grupos de foco que 

priorizassem clientes com ampla experiência junto a empresas prestadoras de serviços.  

Um grupo foi formado por clientes de empresas prestadoras de serviços na área de 

saúde; um outro grupo, por clientes de organizações do setor de ensino; um terceiro grupo, 

por clientes de bancos, seguradoras, companhias aéreas, prestadores de serviços automotivos 

e serviços de telefonia móvel; e um quarto grupo, formado por clientes de empresas de 

serviços em geral, não direcionado a nenhum tipo específico dentre os principais identificados 

na delphi. 

A seguir, encontram-se descritos os procedimentos adotados na condução dos grupos.   
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4.2.3 Condução dos grupos de foco   

A condução dos grupos de foco, de acordo com Cooper e Schindler (2003), deve ser 

feita por um facilitador especializado, o qual, através de um processo de dinâmica de grupo, 

busca contemplar a troca de idéias e experiências entre os participantes. De acordo com 

Aaker, Kumar e Day (2001), os objetivos junto ao grupo devem ser discutidos antes da 

condução, entre o pesquisador e o moderador, para que este possa conduzir adequadamente a 

discussão.  

Observando-se as recomendações dos autores, os grupos foram conduzidos por um 

profissional com experiência como facilitador em grupos de foco,  com formação na área de 

Psicologia e Comunicação, e com experiência na área de Administração, o que facilitou 

sobremaneira seu entendimento quanto aos objetivos deste trabalho. 

Malhotra (2001) recomenda que os grupos de foco devem ser conduzidos em um 

ambiente calmo, livre de ruídos, e que, no decorrer da sessão, devem ser servidos sucos e 

refrigerantes. Já quanto ao tempo de duração de cada grupo, Cooper e Schindler (2003) 

recomendam  de 90 minutos a duas horas.  

Sendo assim, adotou-se como local para condução dos grupos uma sala situada em 

uma universidade da Grande São Paulo, proporcionando fácil acesso aos integrantes. Além 

disso, os grupos foram realizados durante a primeira quinzena de julho de 2007, período de 

férias escolares, propiciando um ambiente suficientemente calmo e silencioso.  

As reuniões dos grupos ocorreram em dias alternados, e às 19:00 horas, para facilitar o 

comparecimento dos integrantes que trabalhavam. Ao chegarem à sala, os indivíduos eram 

recebidos e lhes era oferecido um lanche composto de sanduíches, doces, chocolates, sucos, 

café e refrigerantes. A condução dos grupos pelo facilitador geralmente se iniciava por volta 

das 20:00 horas e finalizava por volta das 21:40 horas. Ao final da sessão, todos os integrantes 

recebiam um presente de agradecimento.  

Os integrantes dos grupos foram escolhidos conforme suas experiências como clientes 

de empresas do setor de serviços, e foram convidados a comparecer à reunião para conversar 

com outras pessoas sobre assuntos referentes ao mercado de serviços. Nenhum dos 

participantes sabia, de antemão, o que seria discutido no grupo. Também se procurou 
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selecionar pessoas que não tivessem forte relacionamento entre si e que não fossem interferir 

demasiadamente na opinião ou no comportamento das demais.  

Os quatro grupos foram realizados em sala isolada de barulhos e demais interferências 

externas, foram gravados, mas não filmados, com o intuito de não se intimidar os 

participantes. A autora deste estudo participou como observadora no processo de condução de 

dos três primeiros grupos e conduziu o quarto grupo. 

Na formação dos grupos, tentou-se equilibrar a quantidade de homens e mulheres e 

mesclar integrantes de diversas faixas etárias (20 a 30 anos; 31 a 40 anos; 41 a 50 anos; 51 a 

60 anos). Além disso, determinou-se que todos os integrantes deveriam ter curso superior em 

áreas de formação diversificadas e residirem na região da Grande São Paulo.  

O primeiro grupo de foco foi formado por 8 indivíduos com ampla experiência 

enquanto clientes de empresas prestadoras de serviços na área de saúde e estética, e reuniu 

pessoas que já passaram por: internação por vários dias em hospitais (os 8 integrantes); longos 

tratamentos em clínicas de saúde e hospitais (4 integrantes); tratamentos dentários de longa 

duração (3 integrantes); procedimentos de ordem  estética (4 integrantes);  realização 

frequente de exames em laboratórios de análises clínicas (os 8 integrantes); e contratos 

particulares de planos de assistências médicas (5 integrantes). Além disso,  5 integrantes desse 

grupo são pessoas que costumam comparecer a clínicas veterinárias e pet shops para diversos 

procedimentos voltados à saúde e estética de seus animais de estimação.  

O segundo grupo de foco foi formado por 8 clientes de organizações que prestam 

serviços na área de ensino, e reuniu pais de crianças matriculadas em escolas infantis e 

berçários (6 integrantes), bem como pais de alunos de instituições privadas de ensino 

fundamental (6 integrantes) e médio (4 integrantes). Além disso, 5 dos integrantes do grupo 

tinham experiência como alunos de cursos de pós-graduação em instituições de ensino 

privadas e de cursos em escolas de idiomas.  

O terceiro grupo foi formado por 8 clientes com experiências nos demais serviços 

identificados com pesos na delphi, caracterizando-se como: clientes que realizam aplicações 

ou empréstimos com frequência junto a instituições bancárias (6 integrantes);  tiveram 

sinistros junto a seguradoras (4 integrantes); viajam de avião frequentemente, utilizando-se de 

diversas companhias aéreas (5 integrantes); costumam frequentar empresas de serviços 

voltadas a instalações, consertos e revisões de veículos (6 integrantes); e utilizam serviços de 

operadoras de telefonia móvel (os 8 integrantes). 
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Como no segundo grupo de foco, referente a serviços de ensino, não foi possível 

incluir integrantes que estivessem cursando ensino superior, uma vez que se optou por realizá-

lo apenas com participantes que tivessem grau de instrução superior completo, decidiu-se 

contemplar este perfil no quarto grupo de foco realizado, o qual foi conduzido pela própria 

autora deste trabalho.  

Este quarto grupo foi realizado no mesmo local dos anteriores e no mesmo horário, e 

ocorreu durante a segunda semana de julho de 2007. Foi formado por alunos de 3º a 7º 

semestres de cursos de graduação da área de Administração e Comércio Exterior de uma 

instituição de ensino privada e foi composto por 8 integrantes, sendo 4 do sexo masculino e 4 

do sexo feminino, que exerciam atividades no mercado de trabalho, e que se encontravam na 

faixa etária de 19 a 24 anos, sendo todos eles moradores da Grande São Paulo. Junto a este 

grupo de foco, buscou-se proporcionar a discussão sobre os serviços das instituições de ensino 

e também contemplar todos os outros serviços, de um modo geral, não se limitando a um setor 

específico. 

É importante ressaltar que, embora os integrantes dos quatro grupos de foco realizados 

tenham sido escolhidos de acordo com seus perfis enquanto clientes experientes de 

determinados tipos de serviços selecionados, todos eles eram clientes  também de vários 

outros serviços e, durante a condução dos grupos de foco, puderam se manifestar dando idéias 

e fazendo comentários referentes também a outros serviços que não aqueles para cujo perfil 

haviam sido selecionados especificamente. 

No processo de condução dos grupos, buscou-se entender, do ponto de vista dos 

clientes, as formas de atuação dos funcionários das empresas prestadoras de serviços que se 

caracterizavam como comportamentos e procedimentos típicos, adotados por esses 

funcionários em suas relações com os clientes.  

Cada grupo foi conduzido de forma a que seus integrantes pudessem vir a lembrar de 

situações e de fatos referentes à forma de atuação dos funcionários em momentos nos quais 

recebiam os serviços. Especificamente, pediu-se aos integrantes dos grupos que relatassem 

atuações e comportamentos que, do ponto de vista deles, caracterizavam-se como típicos nas 

organizações e também se procurou identificar, junto aos integrantes dos grupos, os motivos 

que, segundo eles, levavam a que as práticas observadas ocorressem dessa maneira. Um outro 

aspecto ressaltado, diz respeito a que as práticas observadas e relatadas constituíssem 

comportamentos típicos que os clientes identificavam como recorrentes nas organizações e 

que também poderiam ser observados por outros clientes. 
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4.2.4 Tratamento dos dados gerados pelos grupos de foco   

Os grupos de foco realizados foram gravados, e as transcrições das falas dos 

integrantes de cada grupo foram realizadas por um profissional especializado, experiente 

nesse tipo de trabalho. Cada uma das transcrições foi checada pela autora deste trabalho, 

sendo que os textos transcritos tiveram suas respectivas gravações ouvidas novamente, com o 

objetivo de se verificar a existência de eventuais erros  no processo de transcrição. O material 

escrito, gerado a partir das transcrições dos grupos de foco, foi então analisado no sentido de 

se identificar categorias referentes às práticas organizacionais percebidas pelos clientes na 

interação com os funcionários das organizações do setor de serviços. 

Procurou-se formar e conduzir os grupos de foco obedecendo-se todas as etapas 

propostas por Queiroz (1991) e Bryman (2004), que sugerem a seleção dos sujeitos a serem 

pesquisados conforme critérios determinados, procedendo-se à gravação e transcrição dos 

dados para, posteriormente, proceder à análise de conteúdo, no sentido de estabelecer as 

categorias para análise.  

Também foram levados em conta os critérios sugeridos por Silverman (2001) para 

garantir a confiabilidade da pesquisa: definição de critérios adequados para seleção dos 

entrevistados, fidelidade na transcrição, consideração dos elementos que compõem o contexto 

na análise de conteúdo e inclusão de trechos das falas das pessoas entrevistadas.  

Na elaboração da análise de conteúdo, buscou-se contemplar os três procedimentos 

metodológicos sugeridos por  Bardin (2004), os quais envolvem: a pré-análise, a exploração 

do material e o tratamento dos resultados. Conforme esta autora, a pré-análise consiste na 

organização das idéias iniciais e no planejamento da análise; a exploração do material refere-

se ao processo de codificação conforme as regras formuladas na pré-análise; e o tratamento 

dos dados diz respeito à interpretação dos resultados obtidos, de acordo com os objetivos do 

trabalho, comparando-se as falas dos entrevistados com a teoria descrita no referencial 

teórico.  

O material escrito foi então codificado, analisado e interpretado tomando-se como 

base o referencial teórico no sentido de identificar as práticas organizacionais percebidas 

pelos clientes na interação com os funcionários das organizações prestadoras de serviços. A 

análise dos resultados é apresentada a seguir. 
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4.2.5 Análise dos resultados dos grupos de foco   

Na análise de conteúdo, buscou-se identificar categorias que se referissem a 

comportamentos e procedimentos típicos, adotados pelos funcionários das organizações 

prestadoras de serviços, na relação com os clientes. Como a análise de conteúdo foi realizada 

à luz do referencial teórico, são relacionadas, em cada categoria, as idéias dos autores que 

com elas apresentam congruência.  

Mediante a análise de conteúdo, foram identificadas 15 categorias (C1 a C15) as quais 

são apresentadas a seguir. A numeração das categorias tem o único objetivo de identificá-las, 

não se referindo a nenhum tipo de classificação relativa a ordem de importância.  

Os trechos das falas dos entrevistados que exemplificam cada uma das categorias 

encontram-se no Apêndice B, apresentados conforme cada categoria à qual se referem e 

identificados em itálico e, ao final de cada um dos trechos, há a identificação do grupo de foco 

ao qual pertence. A seguir, são apresentadas as 15 categorias (C1 a C15), e a respectiva 

congruência com as idéias dos autores contemplados no referencial teórico. 

De um modo geral, as verbalizações dos integrantes dos grupos de foco relacionam-se 

principalmente com aspectos observados pelos autores contemplados no referencial teórico de 

confiança, o que permite identificar que as práticas percebidas estão associadas à confiança 

dos clientes nas organizações. 

As categorias geradas expressam, de um modo geral, a importância dos momentos de 

interação dos clientes junto aos funcionários das empresas, característicos dos processos de 

prestação dos serviços, como colocam Mayer, Davis e Schoorman (1995). Os clientes também 

demonstraram que as  percepções advindas das experiências decorrentes dessas interações 

interferem na confiança que atribuem às empresas, apresentando conformidade com o que 

salientam Grönroos (2003) e Adamson, Chan e Handford (2003).   

C 1. Comportamento amistoso e informal – demonstração, por parte dos 

funcionários, de que gostam de atender os clientes, ao conversarem com eles, tratando-os de 

maneira informal e apresentando boa vontade ao atendê-los.  
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C 2. Comportamento cordial e respeitoso - comportamento respeitoso por parte 

dos funcionários, apresentando paciência e educação ao lidar com os clientes.  

C 3. Atuação atenciosa - comportamento atento dos funcionários, tentando 

perceber quais são as necessidades dos clientes junto aos serviços que estão prestando, 

observando os clientes, questionando se há algo em que possam ajudá-los e indagando sobre 

suas críticas e sugestões.  

C 4. Tratamento prioritário aos casos urgentes - percepção, por parte dos 

funcionários, de que alguns clientes têm necessidades mais urgentes que outros, dando-lhes 

prioridade na prestação dos serviços.  

C 5. Tratamento igualitário sem discriminação - apresentação do mesmo 

comportamento junto a diferentes perfis de clientes, no sentido de demonstrar que não há 

preferência ou discriminação por parte dos funcionários quanto aos clientes.  

As categorias C1 a C5 apresentam congruência com os resultados identificados por 

Harisalo, Huttunen e McInerney (2005) quanto às práticas que levam à confiança na 

organização em si, bem como em seus produtos e serviços, no que tange ao  comportamento 

dos funcionários com vistas a atender às necessidades e prioridades dos clientes.   

C 6. Confirmação de expectativas - ações, por parte dos funcionários, em 

conformidade com as expectativas dos clientes, realizando o que eles esperam dos serviços 

prestados, cumprindo com as promessas que fazem aos clientes e fazendo um 

acompanhamento para identificar se os clientes estão recebendo os benefícios esperados.  

Este aspecto é salientado por diversos autores que relacionam a importância, para a 

confiança dos indivíduos, da confirmação de suas expectativas junto à outra parte envolvida 

(DEUTSCH, 1958; ROUSSEAU et al, 1998; GWINER, GREMLER e BITNER,1998); e que 

o cumprimento de promessas pode levar a que uma das partes confie na outra (BUTLER, 

1991; DONEY, CANON e MUELEN, 1998;  HARISALO, HUTTUNEN e McINERNEY, 

2005), mostrando, conforme apontado por Mayer, Davis e Schoorman (1995), a importância, 

para que haja confiança, da congruência entre as ações prometidas e as executadas.  
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C. 7 Comportamento previsível - apresentação, por parte dos funcionários, de um 

comportamento previsível durante o processo de prestação dos serviços, mantendo os mesmos 

procedimentos entre si e prestando os serviços da mesma maneira.  

Foi salientada, pelos integrantes dos grupos de foco, a preocupação com a 

impossibilidade de prever as ações dos funcionários das empresas prestadoras de serviços, 

mostrando um aspecto enfatizado por Doney, Canon e Muelen, (1998), que diz respeito à 

análise que leva em consideração a possibilidade de prever o comportamento do outro no 

desenvolvimento da confiança.   

Conforme salienta Butler (1991), uma das condições que pode levar a que uma das 

partes confie na outra diz respeito a esta apresentar comportamento previsível, bem como 

estar disponível quando necessário. De acordo com as verbalizações dos clientes, notou-se 

que o comportamento previsível dos funcionários refere-se não apenas a que executem ações 

congruentes entre si, mas que apresentem a mesma disponibilidade em atender, em todas as 

ocasiões nas quais os clientes necessitam utilizar os serviços.  

C 8. Postura compreensiva quanto à vulnerabilidade – demonstração dos 

funcionários de que entendem a vulnerabilidade  dos clientes perante a organização, e de que 

não se aproveitam disso, respeitando o que está especificado nos contratos de prestação dos 

serviços.  

Os clientes enfatizaram o sentimento de vulnerabilidade frente às ações dos 

funcionários das empresas, tanto no aspecto de que só irão conhecer a forma como ocorre a 

prestação dos serviços no momento em que precisarem utilizá-los, como também no que se 

refere a alguns tipos de serviços onde há maior dificuldade em se trocar de fornecedor ou 

monitorar as ações dos funcionários das empresas.  

Pôde-se identificar que a vulnerabilidade é percebida pelos clientes, como observado 

por Doney, Canon e Muelen, (1998) e por Harisalo, Huttunen e McInerney (2005), como 

caracterizando situações nas quais uma das partes não possui habilidades que lhe permitam 

monitorar ou controlar a outra parte, tendo que assumir riscos ao confiar no outro, como 

apontado por Mayer, Davis e Schoorman (1995) e por Hernandez e Mazzon (2005); e que 

essa percepção quanto aos riscos assumidos depende do tipo da interdependência 

(SEHPPARD e SHERMMAN, 1998).   
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C 9. Proteção aos interesses - demonstração dos funcionários de que há uma 

preocupação em proporcionar benefícios aos clientes e que estão empenhados não só em 

atender aos interesses da organização, mas que também  buscam os interesses dos clientes. 

Foram enfatizados, pelos integrantes dos grupos de foco, comportamentos e ações dos 

funcionários das empresas que demonstravam ter uma preocupação também com os interesses 

dos clientes, e não apenas com os interesses da própria empresa.  

As idéias associadas a esta categoria lembraram aspectos evidenciados por Deutsch 

(1958), que observa que ser confiável envolve assumir os objetivos dos outros como sendo os 

próprios; bem como proteger o outro e agir em seu benefício, como é colocado por Butler  

(1991). Além disso, Morgan e Hunt (1994) sugerem que a confiança dos clientes junto a uma 

organização pode ser analisada através da forma como percebem que essa organização busca 

os mesmos objetivos que seus clientes.  

Pareceram importantes para os clientes alguns aspectos salientados por autores que 

enfatizam que a confiança relaciona-se com as percepções de que a outra parte  não visa 

apenas os próprios interesses (MAYER, DAVIS e SCHOORMAN, 1995; DONEY, CANON 

e MUELEN, 1998; HARISALO, HUTTUNEN e McINERNEY, 2005); bem como de que 

mostra preocupação em resolver os problemas  dos clientes (ADAMSON, CHAN e 

HANDFORD, 2003).  

Os clientes também comentaram sobre as escolhas que os gestores das organizações 

fazem quanto a outras empresas para quem terceirizam os serviços ou que atuam como 

conveniadas na prestação dos serviços, observando que, muitas vezes, os gestores das 

organizações escolhem seus fornecedores ou parceiros em função dos custos, sem se 

preocuparem com os problemas que trarão aos clientes, visando apenas os interesses da 

organização.   

C 10. Ações para manutenção do relacionamento - demonstração, por parte dos 

funcionários, de que se preocupam em manter o relacionamento com os clientes e de que 

estão empenhados no sentido de que as pessoas continuem sendo clientes da organização e 

não procurem as empresas concorrentes.  

A análise permitiu identificar a importância de alguns aspectos salientados pelos 

autores, como a manutenção do relacionamento entre as partes, observado por Morgan e Hunt 

(1994) e que a confiança aumenta conforme cresce esse relacionamento (ROUSSEAU et al, 

1998; HERNANDEZ e MAZZON, 2005; GOEL, BELL e PIERCE, 2005). 
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C 11. Atuação conforme regras – atuação dos funcionários conforme as regras 

estipuladas. Os integrantes dos grupos também comentaram que, muitas vezes, os 

funcionários respeitam os contratos apenas por terem medo de serem punidos ou de que a 

organização venha a sofrer sanções legais.  

A análise remete ao que estabelece  Deutsch (1958), quando salienta que uma das 

condições que podem levar alguém a um comportamento responsável perante a outra parte 

envolve o medo da punição ou, como colocam Rousseau et al (1998), os custos das sanções 

envolvidas em não atuar conforme as regras.  

Também foram mencionadas instituições sociais as quais os  clientes acreditam que 

possam eventualmente auxiliá-los no caso das empresas não cumprirem com suas obrigações 

contratuais, o que remete à confiança institucional, apresentada por Hernandez e Mazzon 

(2005).  

C. 12 Atuação conforme critérios compartilhados – demonstração, por parte dos 

os funcionários, de que agem do mesmo modo e seguem os mesmos critérios entre si ao 

tomarem as decisões; de que valorizam a honestidade e a justiça, e de que têm princípios 

semlhantes aos dos clientes.  

Os comentários dos integrantes dos grupos lembraram aspectos enfatizados por 

Deutsch (1958), que observa que as condições que podem levar a um comportamento 

confiável de uma parte perante a outra envolvem os valores internalizados que levam a que se 

sinta culpada em não se comportar de forma responsável.  

Quanto a esse mesmo aspecto, Butler (1991) estabelece que, dentre as condições que 

podem levar a que uma das partes confie na outra, estão as percepções de que a outra parte 

toma decisões justas, tem honestidade e dignidade. Complementarmente, Mayer, Davis e 

Schoorman (1995) apontam a importância, para a confiança, da percepção de que a outra 

parte segue princípios considerados aceitáveis por ambas as partes, e de que possui senso de 

justiça.  

Como salientam Harisalo, Huttunen e McInerney (2005) e Hernandez e Santos (2007), 

a confiança está relacionada à percepção dos valores, normas, princípios e objetivos da 

organização, que guiam seus membros nos processos de tomada de decisões, no atendimento 

a clientes e na solução de conflitos. Também foram apontadas, pelos clientes, ações por parte 

dos funcionários que permitem identificar a orientação das empresas quanto à forma de 
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relacionamento com a sociedade, com o meio ambiente e com a comunidade em geral, 

identificadas na categoria C 13.  

C 13. Ações em benefício da comunidade - os participantes dos grupos salientaram 

aspectos relacionados à atuação dos funcionários no sentido de auxiliar a sociedade, como a 

reciclagem de materiais e o engajamento em campanhas em benefício da sociedade.  

C 14. Demonstração de competência - ações que propiciam aos clientes perceberem 

que os funcionários têm capacidade para realizar as tarefas por eles desempenhadas, levando a 

que ocorram menos falhas na prestação dos serviços.  

Este aspecto apresenta-se condizente com as colocações de autores que salientam que 

as competências da outra parte, no sentido de ter conhecimento e habilidades relativas à tarefa 

desempenhada, constituem um dos fatores que levam a que uma parte confie na outra 

(BUTLER, 1991; MAYER, DAVIS e SCHOORMAN, 1995).  

C 15. Comunicação de problemas aos clientes -  ações dos funcionários no sentido 

de comunicar eventuais problemas aos clientes, apresentando sinceridade em  compartilhar 

informações. Este aspecto diz respeito ao que salientam Morgan e Hunt (1994), de que a 

confiança dos clientes pode ser influenciada pelas informações adequadas que julgam possuir 

para tomar suas decisões junto à organização.  

Um outro aspecto identificado junto aos grupos de foco, embora não relacionado à 

pesquisa, diz respeito ao conhecimento anterior, através de informações recebidas pelos 

clientes por meio de outras pessoas, a respeito das características dos serviços das empresas, 

que também foram apontados como fatores importantes, embora não consistam em ações ou 

comportamentos dos funcionários.  

As verbalizações dos integrantes dos grupos exemplificam o que comentam Mayer, 

Davis e Schoorman (1995), de que a confiança de um indivíduo pode ser afetada por 

informações recebidas, referentes ao comportamento do outro, bem como que a construção da 

confiança pode envolver a transferência da confiança depositada em uma entidade, ou sujeito 

conhecidos, para a outra parte, o que foi salientado por Doney, Canon e Muelen (1998).  
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A análise de conteúdo permitiu identificar que os comportamentos e procedimentos 

percebidos pelos clientes das organizações  prestadoras de serviços mostraram-se congruentes 

com os principais aspectos enfatizados pelos autores como característicos de relações que 

envolvem a confiança, destacando-se: 

- a importância do comportamento dos funcionários nos momentos de interação; 

- a preocupação dos clientes com a confirmação de suas expectativas; 

- a incerteza dos clientes em prever o comportamento dos funcionários; 

- a vulnerabilidade dos clientes às ações das organizações; 

- o relacionamento contínuo com os funcionários; 

- a percepção dos clientes quanto aos riscos assumidos junto às empresas; 

- a expectativa dos clientes de que os funcionários cumpram com as promessas; 

- a crença em sanções que levem ao cumprimento das obrigações contratuais; 

- as percepções de princípios que norteiam as organizações; 

- as experiências anteriores no relacionamento com as empresas; 

- a habilidade dos funcionários em solucionar problemas; 

- as competências dos funcionários relativas às tarefas desempenhadas; 

- as informações recebidas pelos clientes. 

No decorrer da análise do material escrito, pôde-se notar que os clientes salientaram a 

importância do comportamento e dos procedimentos adotados pelos funcionários das 

empresas prestadoras de serviços durante os momentos de interação.  

Os integrantes dos grupos de foco salientaram tanto as percepções advindas dos 

próprios momentos de interação, que vivenciam junto aos funcionários das empresas, quanto 

as referências de outros clientes no que tange à forma como se dá essa interação. Apontaram, 

inclusive, a confiança como um fator determinante para que venham a indicar uma empresa 

prestadora de serviços para outros possíveis clientes, reforçando os comentários de Walter e 

Ritter (2003), no tocante à influência da confiança para o desempenho das organizações no 

mercado. 

A partir das categorias identificadas, deu-se início ao processo de construção do 

instrumento utilizado na coleta dos dados, para identificação, junto a clientes de organizações 

do setor de serviços, das práticas organizacionais por eles percebidas na interação com os 

funcionários. 
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A Figura 1, apresentada a seguir, sintetiza as 15 categorias (C1 a C15) referentes às 

práticas organizacionais percebidas pelos clientes na interação com os funcionários das 

organizações do setor de serviços.  

Figura 1: Práticas organizacionais percebidas pelos clientes  

Fonte:   elaborada pela autora    
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4.2.6 Elaboração dos itens da escala    

Após a análise das categorias, deu-se início à elaboração dos itens do questionário 

voltado a identificar as práticas organizacionais percebidas pelos clientes na interação com os 

funcionários das organizações prestadoras de serviços.  

Foram seguidos os passos sugeridos por Aaker, Kumar e Day (2001), os quais 

consistem em: especificar o que se pretende medir, gerar a maior quantidade possível de itens, 

pedir a especialistas no assunto que dêem suas contribuições quanto à clareza, relevância e 

exatidão dos itens, determinar o tipo de escala a ser utilizada para a avaliação dos itens, 

incluir, excluir e aperfeiçoar os itens, bem como otimizar o tamanho da escala, no sentido de 

facilitar seu preenchimento pelos respondentes.  

Inicialmente, os itens da escala foram gerados a partir da análise do material escrito 

oriundo dos grupos de foco. Depois, esses itens foram submetidos, sucessivamente, à 

avaliação, por clientes de empresas prestadoras de serviços, e, conforme recomendam Aaker, 

Kumar e Day (2001), procurou-se pedir a esses avaliadores que identificassem nos itens: 

expressões difíceis de compreender; frases com duplo sentido de interpretação; assertivas que 

levassem a respostas tendenciosas; idéias repetitivas; e frases que se referiam a mais de uma 

idéia, podendo confundir os respondentes. Dessa forma, buscou-se elaborar a análise de 

wording e a validação semântica dos itens. 

A partir das categorias identificadas na análise dos grupos de foco,  foram gerados  

inicialmente 306 itens. Foi entregue uma lista com esses itens a oito indivíduos, com grau de 

instrução superior completo e clientes de empresas prestadoras de serviços, sendo quatro 

homens e quatro mulheres, todos moradores da Grande São Paulo e pertencentes à faixa etária 

entre 21 a 60 anos, sendo dois indivíduos pertencentes a cada uma das faixas: 21 a 30 anos, 31 

a 40 anos, 41 a 50 anos e 51 a 60 anos.  

Cada uma dessas pessoas analisou individualmente a lista dos itens. Os indivíduos 

anotavam seus comentários quanto a problemas de clareza e entendimento nos itens. Após 

essa primeira triagem, os itens repetidos, que apresentavam a mesma idéia entre si, foram 

suprimidos e outros, que apresentavam falta de clareza, foram modificados. Foi então 

elaborada uma segunda versão da lista, composta por 240 itens. 
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Essa segunda versão da lista foi entregue, individualmente, a outras oito pessoas, 

também seguindo-se os mesmos critérios, ou seja, indivíduos com grau de instrução superior 

completo, moradores da Grande São Paulo e clientes de empresas prestadoras de serviços. Da 

mesma forma que na avaliação da primeira versão, buscou-se equilibrar a proporção entre 

gêneros e faixas etárias.  

Nessa segunda avaliação, pedia-se aos indivíduos que identificassem repetições entre 

os itens, bem como itens que apresentassem falta de clareza ou sentido dúbio. Além disso, os 

avaliadores da segunda versão deveriam identificar a capacidade de cada um dos itens em 

contemplar aspectos relacionados a diversos tipos de serviços, anotando quais os itens que se 

referiam apenas a serviços específicos.  

Esse procedimento foi empregado visando-se produzir uma escala que pudesse ser 

aplicada a clientes de diversas empresas prestadoras de serviços, independentemente do tipo 

de serviço. Os avaliadores sinalizaram os itens repetidos e anotaram seus comentários quanto 

à clareza e às dúvidas referentes a cada item. Também sinalizaram os itens que se referiam a 

aspectos pertinentes apenas a serviços específicos. A partir das anotações dos avaliadores, foi 

elaborada uma terceira versão, composta por 158 itens.   

4.2.7 Definição dos itens da escala    

A terceira versão da escala foi submetida, individualmente, a oito avaliadores, que 

atuaram como juízes. Diferentemente das análises anteriores, estes avaliadores 

caracterizavam-se como indivíduos com formação na área de Administração, com curso 

superior completo e pós-graduação, também moradores da Grande São Paulo e clientes de 

empresas prestadoras de serviços.  

Esse grupo de avaliadores era composto por cinco indivíduos do sexo masculino e três 

do sexo feminino, todos pertencentes à faixa etária entre 31 a 50 anos. Foi pedido, a cada um 

deles, que avaliasse os itens do questionário quanto à clareza de idéias e quanto à capacidade 

de se referir a vários tipos de serviços. Além disso, deveriam identificar cada um dos itens no 

tocante à pertinência no que se referia a comportamentos e procedimentos típicos de 

funcionários de empresas prestadoras de serviços.   
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Diferentemente das avaliações anteriores, onde os indivíduos faziam comentários 

referentes aos itens, neste caso, os avaliadores atribuíam uma nota, de 0 a 5, a cada um dos 

itens, quanto a três quesitos: clareza de idéias, pertinência ao tema e aplicabilidade a diversos 

tipos de serviços. Após as avaliações, foram selecionados apenas os itens que possuíam notas 

superiores a 3 em cada um dos três quesitos avaliados.  

Chegou-se, então, a uma quarta versão, composta por 89 itens. Como se pretendia 

identificar o entendimento das assertivas do questionário também junto a indivíduos com grau 

de instrução superior incompleto, procedeu-se a uma nova aplicação, junto a alunos de curso 

de Administração, moradores da Grande São Paulo e clientes de empresas do setor de 

serviços. Este grupo foi formado por três homens e cinco mulheres, todos pertencentes à faixa 

etária de 18 a 24 anos.  

Pediu-se a esses indivíduos que avaliassem cada um dos 89 itens quanto à clareza de 

conteúdo, à pertinência a comportamentos e procedimentos típicos de funcionários de 

empresas prestadoras de serviços, e à aplicabilidade a diversos tipos de serviços. A avaliação 

ocorreu individualmente e cada avaliador deveria atribuir notas de  0 a 5 a cada um dos itens, 

em cada quesito. As notas inferiores a cinco deveriam ser justificadas. Depois, esses 

avaliadores foram reunidos para que chegassem a um consenso quanto a cada um dos itens. 

Após essa avaliação, vários itens foram suprimidos e outros foram modificados, culminando-

se então em uma escala final composta por 47 itens.   

4.2.8 Forma de avaliação dos itens da escala   

No que se refere à classificação dos itens pelos respondentes, optou-se por uma escala 

do tipo Likert que, segundo Cooper e Schindler (2003), permite comparar os valores de cada 

respondente com a distribuição de pontuações da amostra utilizada e propiciam que os 

respondentes expressem a percepção favorável ou desfavorável quanto a cada idéia. Estes 

autores comentam que, geralmente, tais escalas variam de três a sete pontos e que costumam 

se referir a, no mínimo, 20 itens a serem avaliados pelos respondentes.  

Optou-se por uma escala de seis pontos, de acordo com a qual cada um dos 

respondentes deveria identificar, para uma empresa prestadora de serviços da qual fosse 



   
80

 
cliente, escolhida por ele para avaliação, o quanto percebia que cada um dos 47 itens 

descrevia o que ocorria nessa empresa.  

Os itens variavam da seguinte forma: “0 = Não descreve nada do que ocorre nessa 

empresa escolhida”; “1 = Não descreve o que ocorre nessa empresa escolhida”; “2 = Descreve 

pouco o que ocorre nessa empresa escolhida”; “3 = Descreve parcialmente o que ocorre nessa 

empresa escolhida”; “4 = Descreve o que ocorre nessa empresa escolhida”; “5 = Descreve 

muito bem o que ocorre nessa empresa escolhida”.    

4.2.9 Pré-teste da escala   

Foi então  realizado um pré-teste, com o objetivo de identificar problemas referentes à 

clareza e variabilidade dos itens da escala e detectar, como sugerem Selltiz et al (1975), 

eventuais  problemas nas explicações referentes aos procedimentos para preenchimento. 

Conforme recomendam Hair et al (2005), a amostra utilizada em um pré-teste deve incluir no 

mínimo cinco e no máximo trinta respondentes, sendo que estes devem possuir características 

similares às da população alvo do estudo.  

O pré-teste foi realizado junto a um grupo de 25 alunos do curso de pós-graduação em 

Administração de Empresas de uma universidade privada, sendo 60% deles do sexo 

masculino e 40% do sexo feminino, moradores da Grande São Paulo e pertencentes à faixa 

etária entre 25 e 50 anos.  

Foi pedido aos respondentes que escolhessem qualquer empresa prestadora de serviços 

das quais eram clientes e respondessem o questionário pensando nessa empresa. Também foi 

solicitado que anotassem eventuais dúvidas que surgissem durante o preenchimento e dessem 

sugestões quanto à modificação dos itens. Através do pré-teste foi possível identificar a 

variabilidade, bem como a clareza dos itens do questionário.  

Esse procedimento não resultou em redução do número de itens nem em 

modificações, no entanto, foram  apontadas pelos respondentes sugestões quanto às 

explicações para o preenchimento do questionário, como a exemplificação de tipos de 

empresas que os futuros respondentes poderiam vir a escolher, para facilitar o processo de 

escolha da organização a ser avaliada no decorrer dos itens.  
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Os participantes comentaram também que o questionário, apesar de envolver 47 itens, 

era de fácil e rápido preenchimento, sendo que levaram de 7 a 15 minutos para preenchê-lo. 

De acordo com Goode e Hatt (1979), questionários a serem preenchidos pelos próprios 

respondentes não devem ultrapassar 30 minutos, tempo este considerado como o limite 

máximo recomendável por estes autores.   

4.2.10 Definição da escala de práticas organizacionais percebidas pelos clientes  

Conforme as observações feitas no pré-teste, foram incluídas, no início da escala, as 

explicações referentes às instruções para preenchimento e, finalmente, os 47 itens foram 

numerados e submetidos a sorteio, para que fossem ordenados, com o objetivo de serem 

dispostos no questionário final de forma aleatória. A versão da escala de práticas 

organizacionais percebidas pelos clientes na interação com os funcionários elaborada para 

aplicação neste estudo encontra-se no Apêndice C. 

A seguir, são apresentados os 47 itens que compõem a escala de práticas 

organizacionais percebidas pelos clientes na interação com os funcionários, numerados de 

acordo com a posição que ocupam no questionário e identificados conforme a categoria da 

análise de conteúdo à qual correspondem (C1 a C15):   

C1. Comportamento amistoso e informal:  

23. Os funcionários dessa empresa tratam os clientes com má vontade. 

43. Nessa empresa, o funcionário sempre tem o diálogo pronto na hora de atender o 

cliente. É como falar com uma máquina. 

45. Os funcionários dessa empresa demonstram que gostam de atender os clientes. 

46. Os funcionários dessa empresa tratam os clientes de maneira informal e descontraída. 

C2. Comportamento cordial e respeitoso 

4.  Os funcionários dessa empresa esclarecem as dúvidas dos clientes com paciência. 

21. Os funcionários dessa empresa fazem brincadeiras inadequadas com os clientes. 
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C3. Atuação atenciosa  

2.  Nessa empresa, os funcionários costumam levar em consideração as idéias sugeridas 

pelos clientes. 

25. Os funcionários dessa empresa tentam entender as necessidades específicas de cada 

cliente. 

26.  Os funcionários dessa empresa têm que atender muitos clientes ao mesmo tempo. 

40. Os funcionários dessa empresa costumam perguntar aos clientes se há algo para ser 

melhorado nos serviços.  

C4. Tratamento prioritário aos casos urgentes  

6.  Nessa empresa, os clientes que têm problemas mais graves e urgentes são atendidos 

antes dos demais. 

C.5 Tratamento igualitário sem discriminação  

19.  Se o cliente conhecer bem os procedimentos dessa empresa, ele consegue dar um 

jeitinho para ser atendido antes dos outros clientes. 

C6 Confirmação de expectativas  

1.  Os funcionários dessa empresa prestam atenção para perceber se os clientes estão 

sendo bem atendidos. 

42.  Os funcionários dessa empresa cumprem com as promessas que fazem aos clientes. 

C7. Comportamento previsível 

27.  Na hora em que o cliente precisa, os funcionários dessa empresa estão sempre 

disponíveis para atender.  

32.  O cliente não precisa esperar para ser atendido pelos funcionários dessa empresa, é 

sempre rápido.  

C8. Postura compreensiva quanto à vulnerabilidade dos clientes 

10.  Nessa empresa, os funcionários de atendimento não permitem que os clientes tenham 

acesso aos seus superiores. 

13.  Os funcionários dessa empresa informam com clareza tudo o que o cliente vai gastar 

com os serviços contratados. 

28.  Nessa empresa, para qualquer coisa que o cliente precise, tem que sempre fazer uma 

solicitação formal, sempre envolve burocracia. 
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C9. Proteção aos interesses dos clientes 

14. Os funcionários dessa empresa são preocupados em proporcionar conforto aos  

clientes. 

36.  Se ocorre algum problema, os funcionários dessa empresa tentam resolvê-lo o mais 

rapidamente possível.  

41.  Os funcionários dessa empresa incentivam os clientes a utilizarem todos os benefícios 

que a empresa oferece. 

C10. Ações para manutenção do relacionamento  

3.  Os funcionários dessa empresa são a principal razão para as pessoas permanecerem 

como clientes dela. 

11.  Os funcionários demonstram que para eles é importante que a pessoa continue sendo 

cliente dessa empresa. 

12.  Nessa empresa, procura-se fazer com que cada cliente seja atendido sempre pelo 

mesmo funcionário. 

16.  Nessa empresa, a rotatividade de funcionários é grande, eles costumam ser trocados 

frequentemente.  

24. O atendimento dessa empresa é totalmente impessoal, para os funcionários dela, o 

cliente é só um número. 

29.  Os funcionários dessa empresa sempre têm algum serviço novo para oferecer ao 

cliente, antes das empresas concorrentes lançarem. 

33.  Se uma empresa concorrente começa a oferecer um serviço diferente aos clientes, os 

funcionários dessa empresa logo passam a oferecer esse serviço também. 

35.  Os funcionários dessa empresa já sabem qual é o histórico de cada cliente na hora em 

que vão atendê-lo. 

C11. Atuação conforme regras 

5.  Os funcionários respeitam o que está especificado nos contratos de prestação dos 

serviços dessa empresa.  

31.  Para executarem os serviços, os funcionários dessa empresa obedecem a regras e 

procedimentos.  
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C12. Atuação conforme critérios compartilhados 

8.  Os funcionários que trabalham nessa empresa estão nela há muito tempo. 

15.  Todos os funcionários sabem informar corretamente as mesmas coisas, 

independentemente para quem o cliente perguntar. 

17.  Os funcionários dessa empresa não se preocupam apenas em fazer a própria função, 

nota-se que eles têm um comprometimento com a equipe como um todo. 

38.  Os funcionários dessa empresa seguem os mesmos critérios entre si na hora de tomar 

as decisões. 

47.  Os funcionários dessa empresa têm preocupação em manter a limpeza e a higiene do 

recinto onde trabalham. 

C13. Ações em benefício da comunidade 

7.  Em todos os locais dessa empresa tem lixo reciclável, seus funcionários se preocupam 

com o meio-ambiente. 

30.  Os funcionários dessa empresa sempre estão engajados em alguma campanha em 

benefício da comunidade. 

C14. Demonstração de competência 

18.  Só permanecem nessa empresa aqueles funcionários que são dedicados na forma como 

atendem os clientes. 

20.  Os funcionários dessa empresa costumam cometer erros que causam transtornos aos 

clientes. 

22.  Nessa empresa, os funcionários têm experiência no tipo de trabalho que fazem. 

34.  Já tinha referências boas dessa empresa, antes mesmo de me tornar cliente. 

37.  Os funcionários dessa empresa fornecem informações corretas aos clientes. 

39.  Os funcionários dessa empresa passam segurança de que sabem o que estão fazendo. 

C15. Comunicação de problemas 

9.  Quando ocorre algum problema, os funcionários dessa empresa explicam claramente o 

que ocorreu para que os clientes entendam. 

44.  Quando ocorre alguma mudança nos serviços prestados pela empresa, os funcionários 

avisam, para que o cliente fique sabendo.  
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O Quadro 6, apresentado a seguir, traz um resumo dos procedimentos adotados 

durante a elaboração da escala voltada à avaliação das práticas organizacionais percebidas 

pelos clientes na interação com funcionários de organizações prestadoras de serviços.   

Quadro 6: Elaboração da escala de práticas organizacionais percebidas pelos clientes  
Versões Procedimentos Avaliadores 

 

Primeira versão: 
306 itens   

Identificação de: 
- frases difíceis de entender; 
- itens com duplo sentido;  
- assertivas tendenciosas; 
- idéias repetitivas; 
- itens relativos a mais de uma idéia.  

8 indivíduos: 
- 4 homens 
- 4 mulheres 
Idade: 21 a 60 anos 
Grau de Instrução: superior  

 

Segunda versão: 
240 itens  

Identificação de: 
- repetições entre os itens; 
- falta de clareza; 
- duplo sentido; 
- capacidade de avaliar diversos serviços. 

8 indivíduos: 
- 4 homens 
- 4 mulheres 
Idade: 21 a 60 anos 
Grau de Instrução: superior 

 

Terceira versão: 
158 itens 

Avaliação dos itens por juízes. 
Atribuição de notas, de 0 a 5, para: 
- clareza de conteúdo;  
- pertinência ao tema; 
- capacidade de avaliar diversos serviços.  

8 indivíduos: 
5 homens 
3 mulheres 
Idade: 31 a 50 anos 
Administradores 

 

Quarta versão:  
89 itens   

Avaliação dos itens por juízes. 
Atribuição de notas, de 0 a 5, para: 
- clareza de conteúdo;  
- pertinência ao tema; 
- capacidade de avaliar vários serviços.  
Justificativa para notas inferiores a 5.  
Reunião dos juízes para definição dos itens. 

8 indivíduos: 
3 homens 
5 mulheres 
Idade 18 a 24 anos 
Alunos de curso de 
Administração  

 

Quinta versão:  
47 itens  

Pré-teste. 
Avaliação de dúvidas no preenchimento.  
Sugestões para modificações de itens. 

Tempo de preenchimento: 7 a 15 minutos 

25 indivíduos: 
15 homens 
10 mulheres 
Idade: 25 a 50 anos 
Alunos de curso de pós 
graduação em Administração  

Versão final: 
 47 itens. 

Exemplos de tipos de serviços para facilitar 
a escolha da organização avaliada.  
Numeração e sorteio dos itens para serem 
dispostos no questionário final .  

- 

Fonte: elaborado pela autora  

Além da escala voltada a identificar as práticas organizacionais percebidas pelos 

clientes na interação com os funcionários, também deveriam ser incluídos, no instrumento de 

pesquisa a ser preenchido por clientes de organizações prestadoras de serviços, os 

instrumentos voltados à identificação dos valores organizacionais percebidos e da confiança 

nas organizações.   
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4.3 Pré-teste do instrumento para avaliação dos valores organizacionais    

Para identificar os valores organizacionais percebidos pelos clientes, procedeu-se a um 

pré-teste do Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO), de Oliveira e Tamayo 

(2004). Uma vez que este instrumento só havia sido aplicado anteriormente em estudos 

voltados a identificar os valores organizacionais percebidos pelos empregados junto às 

organizações, tornou-se necessário testar o entendimento de seus itens junto aos clientes, para 

identificar se estes conseguiriam entender claramente as idéias expressas nos 48 itens que 

compõem o questionário.  

Para tanto, o Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO), de Oliveira e 

Tamayo (2004) foi aplicado a 25 respondentes, sendo 13 do sexo masculino e 12 do sexo 

feminino, todos eles clientes de empresas prestadoras de serviços, moradores da Grande São 

Paulo, com grau de instrução superior completo, e pertencentes à faixa etária entre 25 e 55 

anos. Pediu-se a esses respondentes que escolhessem uma empresa prestadora de serviços da 

qual eram clientes e que, pensando nessa empresa, assinalassem o quanto percebiam que a 

organização descrita em cada um dos itens era parecida com essa organização escolhida. 

Para a avaliação dos itens, tomou-se como base a forma empregada no  Inventário de 

Perfis de Valores Organizacionais (IPVO), de Oliveira e Tamayo (2004), pedindo-se aos 

respondentes que tomassem como base, no preenchimento,  os seguintes critérios: “0 = Não se 

parece em nada com essa organização”; “1 = Não se parece com essa organização”; “2 = É 

pouco parecida com essa organização”; “3 = É mais ou menos parecida com essa 

organização”; “4 = É parecida com essa organização”; “5 = É muito parecida com essa 

organização”. Além disso, foi incluída uma última coluna no questionário, onde deveriam 

marcar a opção “não sei”, caso não conseguissem avaliar algum dos itens.  

Os itens do questionário permitiram variabilidade e as alternativas da coluna “não sei” 

foram assinaladas em poucos deles, de forma alternada, dentre todos os respondentes, não se 

destacando nenhum item em especial. Esse procedimento indicou um adequado entendimento 

dos itens e a potencialidade do Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO) de 

Oliveira e Tamayo (2004),  de ser utilizado para avaliar os valores organizacionais percebidos 

pelos clientes das empresas prestadoras de serviços.  



   
87

 
Ao entregarem os questionários preenchidos, os respondentes foram unânimes em 

comentar que a linguagem dos itens era complexa e que isso poderia se constituir em um 

problema, caso o questionário viesse a ser aplicado junto a clientes com menor grau de 

instrução. Também fizeram várias queixas quanto ao tamanho do questionário e o tempo de 

preenchimento, uma vez que este oscilou de 13 a 23 minutos.   

4.4 Pré-teste do instrumento para avaliação da confiança dos clientes    

No que se refere à confiança dos clientes, procedeu-se à adaptação da Escala de Perfis 

de Confiança de Hernandez e Mazzon (2005), complementada por Hernandez e Santos 

(2007). O acesso aos itens da escala foi possível por meio de contato pessoal junto aos seus 

autores, os quais sugeriram, inclusive,  as modificações nos itens para a sua utilização neste 

trabalho. A forma final dessa escala, como foi aplicada neste estudo, encontra-se no Apêndice 

D.  

Para avaliação do tempo de aplicação, a escala adaptada a este estudo foi aplicada 

junto a 25 clientes de organizações prestadoras de serviços, sendo 15 do sexo feminino e 10 

do sexo masculino, moradores da Grande São Paulo, com grau de instrução superior 

completo, pertencentes à faixa etária entre 20 e 50 anos.  

Solicitou-se aos respondentes que, pensando em uma empresa prestadora de serviços 

da qual fossem clientes, indicassem o quanto concordavam ou discordavam de cada um dos 

21 itens do questionário, conforme os seguintes critérios: “0 = Discordo totalmente”; “1 = 

Discordo muito”; “2 = Discordo pouco”; “3 = Concordo pouco”; “4 = Concordo muito”; “5 = 

Concordo totalmente”. Os itens apresentaram variabilidade dentre os respondentes e não 

suscitaram dúvidas quanto ao conteúdo. O tempo de preenchimento variou de 5 a 12 minutos.   
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4.5 Finalização do instrumento de pesquisa    

Como a composição do instrumento final a ser aplicado envolvia os três questionários 

(a escala voltada a identificar a avaliação das práticas organizacionais percebidas pelos 

clientes na interação com os funcionários, o instrumento de avaliação dos valores 

organizacionais e a escala destinada à avaliação da confiança), o tempo de aplicação das três 

escalas resultaria em mais de 30 minutos. Devido a esse problema, buscou-se a eliminação de 

alguns itens do questionário que se apresentou como o mais longo e demorado, o Inventário 

de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO) de Oliveira e Tamayo (2004), o qual, dentre os 

três, também foi o único a receber reclamações dos respondentes quanto à complexidade dos 

itens.  

Com o objetivo de reduzir a quantidade de itens, optou-se por descartar aqueles que 

apresentaram, no estudo de Oliveira e Tamayo (2004), cargas fatoriais inferiores a 0,40 uma 

vez que, conforme Hair et al (2005), cargas fatoriais abaixo deste valor apresentam menor 

importância na relação com seus fatores. Adotando-se este critério, foi possível suprimir 7 

itens do questionário, o qual passou a conter  41 itens. O Inventário de Perfis de Valores 

Organizacionais (IPVO) de Oliveira e Tamayo (2004) encontra-se no Apêndice E deste 

trabalho, com a indicação dos itens que lhe foram suprimidos.  

Foi então finalizado o instrumento de pesquisa completo, utilizado neste trabalho. 

Com o objetivo de instruir os respondentes quanto ao processo de preenchimento do 

instrumento, apresentava-se, num primeiro parágrafo, uma explicação acerca do que se tratava 

o estudo. Em seguida, num outro parágrafo, pedia-se ao respondente que escolhesse uma 

empresa prestadora de serviços da qual fosse cliente.  

Para facilitar o processo de escolha da empresa, incluiu-se uma lista, com vários tipos 

de empresas do setor de serviços. O respondente preenchia então o tipo e o nome da empresa 

escolhida e assinalava a faixa de tempo em que vinha sendo cliente dessa empresa.  

Em seguida, o respondente deveria preencher, primeiramente, os 47 itens da escala 

referente às práticas organizacionais percebidas na interação com os funcionários da empresa 

escolhida, depois, deveria preencher os 41 itens extraídos do Inventário de Perfis de Valores 

Organizacionais (IPVO) de Oliveira e Tamayo (2004), e, em seguida, os 21 itens adaptados da 

Escala de Perfis de Confiança de Hernandez e Mazzon (2005), complementada por Hernandez 
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e Santos (2007). Por fim, o respondente preenchia seus dados pessoais, incluindo faixa etária, 

sexo, grau de instrução, estado civil e renda média familiar.  

A sequência da apresentação dos três questionários teve como objetivo constituir uma 

ordem lógica no preenchimento, seguindo a recomendação de Goode e Hatt (1979) e de 

Aaker, Kumar e Day (2001), no sentido de colocar primeiramente os itens mais simples e 

depois os mais complexos, bem como manter juntos os itens que se referem ao mesmo 

assunto.  

Por apresentarem complexidade menor, os itens da escala voltada a avaliar às práticas 

organizacionais percebidas na interação com os funcionários precediam o preenchimento dos 

itens do Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO) de Oliveira e Tamayo 

(2004). Já os itens referentes à confiança necessariamente precisavam ser aplicados na 

sequência dos outros dois questionários, do contrário,  influenciariam as respostas assinaladas 

nos demais.  

Antes de cada um dos questionários, de acordo com o que recomendam Hair et al 

(2005), constavam as explicações sobre a forma de preenchimento de seus itens, fornecendo 

aos respondentes as devidas instruções relativas a cada uma das partes. Seguindo-se as 

recomendações de Goode e Hatt (1979), optou-se por incluir as questões referentes às 

informações pessoais dos respondentes na parte final do instrumento de pesquisa.    

4.6 Pré-teste do instrumento de pesquisa    

Cooper e Schindler (2003) sugerem que, já com o instrumento de pesquisa completo e 

com suas frases ordenadas em sua forma e formato final, deve-se proceder a um último pré-

teste, para identificar novamente a variabilidade e o entendimento das perguntas, bem como o 

tempo de resposta.  

O instrumento de pesquisa, em seu formato final, foi então, submetido a pré-teste junto 

a 25 clientes de empresas prestadoras de serviços, sendo 11 do sexo masculino e 14 do sexo 

feminino. Quanto ao grau de instrução, 10 dos respondentes possuíam superior completo, e 15 

superior incompleto. Todos os participantes do pré-teste eram moradores da Grande São 

Paulo,  pertencentes à faixa etária entre 20 e 60 anos.  
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Os itens apresentaram variabilidade e não ocasionaram dúvidas quanto ao conteúdo, 

mas certos participantes do pré-teste alegaram que não sabiam as respostas corretas para 

alguns dos itens referentes aos valores organizacionais. Devido a essas observações, foi 

incluído um parágrafo, no início do instrumento final utilizado na pesquisa, solicitando-se aos 

respondentes que não deixassem nenhuma questão sem responder, e salientando que não 

havia respostas certas ou erradas, que apenas deveriam expressar suas opiniões. Quanto ao 

tempo de preenchimento do instrumento completo, este oscilou de 15 a 25 minutos. 

O Quadro 7 apresenta um resumo dos pré-testes realizados nas etapas de elaboração 

do instrumento final de pesquisa.   

Quadro 7:  Pré-teste para elaboração do instrumento final de pesquisa 
Questionários Avaliadores Resultados 

 

Escala de práticas 
organizacionais percebidas 

pelos clientes 

25 indivíduos 

15 homens e 10 mulheres  

Idade: 25 a 50 anos 

Grau de instrução: superior 

Tempo:  

7 a 15 minutos 

Exemplos de serviços 
para facilitar a escolha. 

 

Inventário de Perfis de 
Valores Organizacionais 

25 indivíduos 

13 homens e 12 mulheres  

Idade: 25 a 55 anos 

Grau de instrução: superior 

 

Tempo: 

13 a 23 minutos 

Redução de número de 
itens. 

 

Escala de Perfis de 
Confiança adaptada 

25 indivíduos 

10 homens e 15 mulheres 

Idade: 20 a 50 anos  

Grau de instrução: superior 

 

Tempo: 

5 a 12 minutos  

  

Instrumento completo de 
pesquisa 

25 indivíduos 

11 homens e 14 mulheres 

Idade: 20 a 60 anos 

Grau de instrução:  

superior incompleto – 15 

superior completo - 10  

Tempo: 

15 a 25 minutos. 

Recomendação para não 
deixar itens sem 
preencher.  

 

Fonte: elaborado pela autora  

O instrumento de pesquisa completo, em sua versão final, como foi utilizado neste 

estudo,  encontra-se no Apêndice F.  
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4.7 Processo de aplicação do instrumento de pesquisa    

Inicialmente, pensou-se em aplicar os questionários junto aos alunos de graduação e 

pós-graduação de uma universidade privada da Grande São Paulo, o que facilitaria 

demasiadamente o processo de aplicação e diminuiria seu tempo. No entanto, ao se realizar as 

primeiras aplicações, deparou-se com os problemas observados por Richardson (1985). Este 

autor comenta que muitos respondentes, no caso de questionários mais longos, respondem 

apenas as primeiras perguntas e não prestam atenção nas restantes, com o objetivo de finalizar 

o preenchimento rapidamente.  

Observou-se que muitos questionários foram preenchidos de maneira displicente e 

rápida, de modo que, em vários deles, os respondentes marcavam apenas as colunas do meio 

(opções 2 ou 3), ou então os extremos (marcando apenas os números 0 e 5), principalmente 

nos itens referentes aos valores organizacionais. 

Além disso, como para os resultados deste estudo tornava-se necessária a relação entre 

as respostas atribuídas aos itens dos três questionários, uma vez que  se buscava analisar tal 

relação, todos os instrumentos de pesquisa que apresentavam apenas o primeiro questionário 

preenchido, ou o primeiro e o último, necessitavam ser descartados.  

Sendo assim, buscou-se proceder de outra forma na aplicação dos questionários, com o 

objetivo de evitar os erros provocados, como comentam Hair et al (2005), pela maneira de 

preenchimento desinteressada por parte de alguns respondentes, que deixam de prestar 

atenção nos itens e passam a responder com má vontade, situando suas respostas nos extremos 

ou no meio termo.  

Além disso, Aaker, Kumar e Day (2001) alertam que muitos dos erros nos resultados 

das pesquisas estão relacionados ao fato dos respondentes não estarem dispostos ou não serem 

capazes de compreender e registrar adequadamente as respostas.  

Conforme salienta Richardson (1985), a confiabilidade de um instrumento é afetada 

pelo número de itens que o compõem, proporcionando maior ou menor conhecimento sobre o 

problema analisado, pela amostra de sujeitos à qual ele é aplicado e pela forma de sua 

aplicação, inclusive as condições do ambiente onde é aplicado. Dessa forma, notou-se que 

seria necessário distribuir os instrumentos de pesquisa junto a indivíduos que iriam preenchê-

los de maneira paciente e atenta.  
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Sendo assim, o preenchimento dos questionários passou a ocorrer através da 

distribuição dos questionários junto a diversas pessoas conhecidas que funcionaram como 

multiplicadores, distribuindo os questionários para seus colegas de trabalho, amigos, e 

vizinhos e enfatizando, a essas pessoas, que prestassem atenção ao preenchê-los, e que não 

deixassem de responder nenhuma questão.  

Ao todo, contou-se com o auxílio de 23 multiplicadores, que foram instruídos a 

entregar os questionários a clientes de empresas prestadoras de serviços que morassem na 

Grande São Paulo os quais tivessem, pelo menos, grau de instrução superior incompleto e 

faixa etária entre 18 e 70 anos.  

Dessa forma, foi possível obter 516 questionários preenchidos adequadamente, ou 

seja, sem respostas situadas apenas nos extremos ou no meio termo, e com todos os itens 

devidamente preenchidos pelos respondentes.  

O processo de aplicação iniciou-se no mês de dezembro de 2007 e encerrou-se no mês 

de abril de 2008.   

4.8 Definição da amostra   

A população alvo deste estudo constituiu-se por clientes de empresas prestadoras de 

serviços moradores da região da Grande São Paulo. A amostra utilizada caracterizou-se como 

não probabilística, fazendo-se uso de indivíduos que funcionavam como multiplicadores. 

Esses multiplicadores se prontificavam em entregar uma certa quantidade de questionários a 

serem preenchidos junto a outras pessoas às quais tinham acesso, em instruí-las quanto à 

forma de preenchimento e em recolher junto a essas pessoas os questionários preenchidos 

dentro do prazo estipulado.  

No total, 23 indivíduos atuaram como multiplicadores, sendo todos eles pessoas 

conhecidas da autora do trabalho, que auxiliaram voluntariamente e que se responsabilizaram 

por diferentes quantidades de questionários preenchidos, dependendo das facilidades de cada 

um e da quantidade de pessoas com quem tinham contato e a quem poderiam pedir que 

preenchesse o questionário. 
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A amostra contemplou indivíduos com grau de instrução, pelo menos, superior 

incompleto, pois, como havia sido observado pelos respondentes durante os pré-testes, os 

itens extraídos do Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO) de Oliveira e 

Tamayo (2004) apresentavam um grau de complexidade que poderia levar a que não fossem 

perfeitamente compreendidos por indivíduos com menor grau de instrução. E essa difícil 

compreensão poderia acarretar possíveis erros nas avaliações dos itens, bem como maior 

tempo dedicado ao preenchimento do instrumento completo de pesquisa, o que poderia 

ocasionar cansaço ou desistência por parte dos respondentes. 

Para a definição do número de respondentes, procurou-se observar as recomendações 

de Hair et al (2005). Estes autores apontam que, para estudos que envolvem análise fatorial, 

como é descrito na parte referente ao tratamento dos dados desta pesquisa,  o número mínimo 

de respondentes deve ser equivalente a 5 vezes o número de assertivas do questionário, e o 

número ideal equivale  a 10 vezes.  

Como neste estudo o maior questionário utilizado, a escala referente às práticas 

organizacionais percebidas pelos clientes, constituía-se de 47 itens, procurou-se obter, pelos 

menos, 470 questionários preenchidos.  Com o auxílio dos multiplicadores, foi possível obter 

516 questionários.   

4.9 Tratamento dos dados    

Os 516 questionários preenchidos tiveram suas respostas digitadas no software SPSS, 

versão 15.0.  Após a digitação, iniciou-se o tratamento dos dados. Primeiramente, foi 

realizada uma análise dos dados, buscando-se identificar, como recomendam Hair et al 

(2005), a existência de observações atípicas, bem como de dados faltantes que pudessem 

atrapalhar as análises posteriores. Restaram então 503 questionários, que foram utilizados na 

análise. 

Em seguida, foram realizados os procedimentos de estatística descritiva, com o 

objetivo de observar a distribuição dos dados, bem como as principais medidas de tendência 

central.  
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Depois, realizaram-se os cruzamentos dos dados de caracterização demográfica dos 

respondentes (faixa etária, sexo, grau de instrução, estado civil e renda familiar), com o 

objetivo de identificar o perfil da amostra da pesquisa.  

Também foram analisadas as informações referentes aos tipos de serviços 

correspondentes às empresas escolhidas para avaliação e ao tempo em que os respondentes 

vinham sendo clientes dessas empresas.  

Procedeu-se então à análise fatorial exploratória dos resultados de cada parte do 

instrumento de pesquisa (os 41 itens relativos aos valores organizacionais; os 47 itens 

referentes às práticas organizacionais percebidas pelos clientes na interação com os 

funcionários, e os 21 itens relativos à confiança), levando à identificação dos componentes 

principais, a partir das correlações entre as variáveis que compunham cada uma das partes, 

com o objetivo de se analisar as inter-relações entre as variáveis e explicá-las conforme suas 

dimensões latentes (HAIR et al, 2005).   

Durante os procedimentos de análise fatorial exploratória, buscou-se seguir as 

recomendações de Hair et al (2005). Para a extração de componentes principais, procedeu-se à 

rotação varimax, e também à oblimin, comparando-se o os resultados em função da 

distribuição das cargas fatoriais.  

Também se procurou seguir as recomendações de Hair et al (2005) no que tange às 

medidas observadas na análise, dessa forma, observou-se que a medida de adequação da 

amostra (KMO) deveria ser superior a 0,70, que a variância explicada pelos fatores deveria 

corresponder a, pelos menos 50%, e que cada fator extraído deveria apresentar eigenvalue 

superior a 1,0  e confiabilidade, medida através do alpha de Cronbach,  superior a 0,60.  

Além disso, buscou-se considerar as recomendações dos autores quanto às cargas 

fatoriais, responsáveis pela identificação da correlação entre cada um dos fatores e suas 

respectivas variáveis as quais, conforme Hair et al (2005), devem superar 0,30.  

Também se procurou eliminar da análise eventuais variáveis que viessem a apresentar 

cargas fatoriais distribuídas igualmente entre os fatores, não podendo ser explicadas por 

nenhum deles, bem como aquelas que apresentavam comunalidades abaixo de 0,5.  

Para a elaboração dos passos seguintes, cada fator extraído durante os procedimentos 

de análise fatorial tornou-se uma nova variável, que passou a incorporar o banco de dados, o 

que permitiu o cruzamento dos fatores observados entre si, com o objetivo de se observar as 

correlações entre os fatores extraídos dentre os itens que compunham cada uma das partes do 

instrumento de pesquisa (os fatores relativos aos valores organizacionais, os referentes às 
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práticas organizacionais percebidas pelos clientes na interação com os funcionários e os 

relativos à confiança dos clientes).  

Com a utilização do software Lisrell, versão 8.71, foram traçadas as relações entre os 

fatores, através da modelagem de equações estruturais, buscando-se testar as hipóteses 

propostas neste estudo. Esta forma de tratamento, de acordo com Hair et al (2005, p.470) 

distingue-se por duas características: “estimação de múltiplas e inter-relacionadas relações de 

dependência; e habilidade para representar conceitos não observados nessas relações e 

explicar erros de mensuração no processo de estimação”.  

Sendo assim, a modelagem de equações estruturais mostrou-se uma técnica adequada 

para este caso,  uma vez que se pretendeu analisar a relação entre os valores organizacionais 

percebidos, as práticas organizacionais percebidas pelos clientes na interação com os 

funcionários e a confiança nas organizações do setor de serviços.  

Assim, cada um dos fatores observados foi tratado como variável, constituindo-se 

como indicadores reflexivos de cada um dos conceitos não observáveis, ou variáveis latentes 

(valores organizacionais percebidos, práticas organizacionais percebidas pelos clientes na 

interação com os funcionários, e confiança dos clientes, respectivamente), com o objetivo de 

se identificar um modelo com vistas ao entendimento da relação entre os três conceitos.  

No processo de identificação do modelo, procurou-se seguir as medidas de ajuste 

sugeridas por Hair et al (2005). 

A seguir, são apresentadas as análises dos resultados obtidos em cada uma das fases 

do tratamento dos dados.   
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5. Análise dos resultados   

5.1 Caracterização demográfica da amostra    

Os respondentes dividiram-se de forma equilibrada entre ambos os gêneros, sendo que 

a amostra foi composta por 51,5% de indivíduos do sexo masculino e 48,5% do sexo 

feminino.  Quanto ao estado civil, os respondentes são, em sua maior parte (50,7%), casados, 

ao passo que 40,8% são solteiros e 8,5% separados.  

A distribuição de homens e mulheres por estado civil também foi parecida. Dentre os 

indivíduos do sexo masculino, 47,3% são casados, 42,2% são solteiros e 10,5% separados. Já 

no caso das mulheres, as casadas correspondem a 54,1%, as solteiras a 39,3% e as separadas a 

6,6%. 

Em termos de grau de instrução, 61,0% dos respondentes tinham superior completo, e 

21,9% tinham também pós-graduação. Sendo assim,  a amostra resultou em 82,9% de 

indivíduos com grau de instrução superior completo, e por apenas 17,1% de respondentes com 

grau de instrução superior incompleto.   

A distribuição entre homens e mulheres por grau de instrução foi parecida, sendo, 

dentre os indivíduos com pós-graduação, 47,9% do sexo masculino e 52,1% do sexo 

feminino; dentre os respondentes com grau de instrução superior completo, 53,6% do sexo 

masculino e  46,4% do sexo feminino; e, dentre aqueles com grau de instrução superior 

incompleto, 49,1% do sexo masculino e 50,9% do sexo feminino.  

A maior parte dos respondentes  (64,0%) encontra-se na faixa etária de 26 a 40 anos, 

proporcionando, assim, uma amostra relativamente jovem. Observa-se também que 92,0% 

dos indivíduos encontram-se distribuídos nas faixas situadas entre 21 a 50 anos, sendo que 

apenas 1,0% dos respondentes ocupa a faixa etária de 18 a 20 anos, e somente 7,0% 

encontram-se nas faixas etárias entre 51 a 70 anos. A distribuição da amostra por faixa etária 

encontra-se disposta na Tabela 1.  
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Tabela 1: Distribuição da amostra por faixa etária 
Faixa etária Frequência Porcentagem Porcentagem 

Acumulada 
De 18 a 20 anos 5 1.0 1.0 
De 21 a 25 anos 57 11.3 12.3 
De 26 a 30 anos 165 32.8 45.1 
De 31 a 40 anos 157 31.2 76.3 
De 41 a 50 anos 84 16.7 93.0 
De 51 a 60 anos 30 6.0 99.0 
De 61 a 70 anos 5 1.0 100.0 
Total 503 100.0  
Fonte: dados da pesquisa 

A distribuição entre homens e mulheres por faixa  etária se mostrou equilibrada, sendo 

que, em ambos os casos, a maior parte encontra-se na faixa etária de 26 a 40 anos, 

correspondendo a 60,5% dos homens e 67,4% das mulheres. Além disso, 89,5% dos homens e 

94,6% das mulheres encontram-se distribuídos nas faixas situadas entre 21 a 50 anos. Apenas 

1,6% dos homens e 0,4% das mulheres correspondem à faixa de 18 a 20 anos de idade. Já nas 

faixas entre 51 a 70 anos situam-se apenas 8,9% dos homens e 5,0% das mulheres. 

A faixa etária de 18 a 20 anos é composta exclusivamente por indivíduos solteiros e 

com grau de instrução superior incompleto, o que caracteriza também a faixa etária de 21 a 25 

anos, na qual 89,5% dos indivíduos são solteiros e 84,2% possuem grau de instrução superior 

incompleto, ao passo que as demais faixas etárias apresentam predominantemente grau de 

instrução superior completo e são compostas por indivíduos casados ou separados. 

No que se refere à distribuição dos respondentes conforme as faixas de renda familiar, 

a maior parte (66,7%) situa-se nas faixas entre  RS 4.000,01 a  R$ 10.000,00, ao passo que 

23,8% dos respondentes apresentam renda familiar superior a R$ 10.000,00. Já as faixas de 

renda abaixo de RS 4.000,00 correspondem a apenas 9,5% dos respondentes, conforme os 

dados apresentados na Tabela 2.   

Tabela 2: Distribuição da amostra por renda familiar 
Renda familiar Frequência

 

Porcentagem Porcentagem 
Acumulada 

Menos de R$ 1.000,00 - - - 
De RS 1.000,01 a  R$ 2.000,00 6 1,2 1,2 
De RS 2.000,01 a  R$ 4.000,00 42 8,3 9,5 
De RS 4.000,01 a  R$ 6.000,00 153 30,4 39,9 
De RS 6.000,01 a  R$ 10.000,00 183 36,3 76,2 
De RS 10.000,01 a  R$ 20.000,00 106 21,2 97,4 
Mais de R$ 20.000,00 13 2,6 100,0 
Total 503 100.0  

Fonte: dados da pesquisa 
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A amostra obtida dividiu-se de forma equilibrada entre ambos os sexos, e entre 

indivíduos casados e solteiros, e apresentou-se predominantemente composta por pessoas na 

faixa etária entre 21 a 50 anos, com grau de instrução superior completo, e renda familiar 

superior a RS 4.000,00. Sendo assim, caracterizou-se não apenas como uma amostra 

relativamente homogênea, como também formada por clientes que podem apresentar, devido 

ao grau de instrução e à faixa de renda, características específicas no sentido de se 

constituírem como críticos e exigentes com relação à atuação das empresas prestadoras de 

serviços.  

Por outro lado, como a amostra foi composta exclusivamente por pessoas que residem 

na região da Grande São Paulo, também é possível considerar que se tratam de pessoas que 

têm à disposição uma grande diversidade de serviços e uma ampla gama de empresas 

fornecedoras.   

5.2 Tipos de serviços avaliados pelos clientes   

Os tipos de serviços escolhidos para avaliação pelos respondentes contemplaram 

variados aspectos no que se refere ao cotidiano desses clientes, envolvendo finanças, saúde, 

lazer, alimentação, entretenimento, comunicação, esportes, estética, transportes, turismo. No 

entanto, as organizações prestadoras de serviços financeiros (bancos, administradoras de 

cartões de crédito e seguradoras), juntamente com as prestadoras de serviços de telefonia 

(envolvendo telefonia fixa ou móvel), corresponderam a 44,0% das escolhas dos 

respondentes.  

De certa forma, as empresas escolhidas para avaliação parecem ser aquelas que se 

encontram mais presentes no dia-a-dia dos clientes, devido ao tipo de serviço que prestam, 

conforme pode ser observado na Tabela 3.   
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Tabela 3: Tipos de serviços avaliados pelos clientes 

Tipos de serviços Frequência

 
Porcentagem

 
Serviços Financeiros (bancos, administradoras de cartões de crédito 
e seguradoras)  111  22,0 

Serviços de Telefonia (telefonia fixa e telefonia móvel) 111 22,0 

Serviços de Alimentação (restaurantes, bares e lanchonetes) 50 9,9 

Serviços de Entretenimento (TV por assinatura e provedores de 
acesso à internet)  46  9,1 

Serviços de Ensino (instituições de ensino fundamental, médio e 
superior e escolas de idiomas)  41  8,2 

Serviços de Saúde (assistências médicas, hospitais, laboratórios de 
análises clínicas e clínicas veterinárias)  37  7,4 

Serviços Desportivos (academias de ginástica e clubes desportivos) 34 6,8 

Serviços de Lazer (locadoras de filmes) 23 4,6 

Serviços de Estética (clínicas de estética e salões de beleza) 13 2,6 

Serviços de Turismo (agências de viagens) 12 2,4 

Serviços Automotivos (concessionárias e oficinas mecânicas) 10 2,0 

Serviços de Transportes (companhias aéreas) 9 1,8 

Outros Serviços (lavanderias, aluguel de roupas para festas, 
locadoras de veículos, dedetizadoras)  6  1,2 

Total 503 100,0 
Fonte: dados da pesquisa  

Cabe destacar que cada respondente especificava, no questionário, além do tipo de 

serviço escolhido, a organização da qual era cliente e que seria escolhida para avaliação. Por 

questões éticas, os nomes dessas empresas não estão informados no trabalho, no entanto, cabe 

ressaltar que 15 empresas detiveram as escolhas de 51,4% dos respondentes.  

Sendo que cada respondente escolhia livremente a empresa a ser avaliada, pode-se 

supor que essas empresas escolhidas encontram-se fortemente presentes no cotidiano dessas 

pessoas.  

Quanto ao tempo em que têm sido clientes das organizações escolhidas para avaliação, 

90,7% dos respondentes escolheram empresas das quais têm sido clientes há mais de um ano.  

A distribuição dos respondentes por período de tempo como clientes das empresas 

prestadoras de serviços escolhidas para avaliação pode ser observada na Tabela 4.  
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Tabela 4: Período de tempo como clientes das organizações  
Período de tempo Frequência Porcentagem Porcentagem 

Acumulada 

Menos de seis meses 1 0,2 0,2 

De seis meses a um ano 45 8,9 9,1 

De um ano a menos de dois anos 110 21,9 31,0 

De dois anos a menos de cinco anos 186 37,0 68,0 

De cinco anos a menos de dez anos 109 21,7 89,7 

Mais de dez anos 52 10,3 100,0 

Total 503 100.0  
Fonte: dados da pesquisa  

A escolha de empresas junto às quais os respondentes têm mais tempo como clientes 

pode estar associada à presença dessas empresas em suas vidas, proporcionando-lhes maior 

interação e experiência como clientes desses serviços.  

A relação entre as empresas escolhidas pelos respondentes e o tempo em que têm sido 

clientes dessas empresas mostrou que, dentre as escolhidas, alguns tipos de serviços se 

destacam, como o setor financeiro e o setor de telefonia.  

Embora os tipos de serviços tenham apresentado uma distribuição proporcional dentre 

os períodos de tempo em que os respondentes têm sido clientes das empresas, dentre os 

respondentes que escolheram empresas das quais são clientes há mais de dez anos, 32,7% 

avaliaram prestadoras de serviços financeiros, e outros 32,7% escolheram empresas do setor 

de telefonia, somando-se assim 65,4%.  

Quando considerado o período de tempo superior a cinco anos, as organizações do 

setor de serviços financeiros correspondem a 31,1% das escolhas  e as do setor de telefonia a 

25,5%. Dessa forma, considerando-se o período de tempo superior a cinco anos, esses dois 

setores somam juntos 56,6% das escolhas dos respondentes, provavelmente mostrando uma 

forte presença das organizações que os fornecem junto ao cotidiano dos clientes, bem como 

um período  longo de relacionamento.     

A seguir, são apresentadas as análise dos fatores relativos a cada uma das partes que 

compõem o instrumento de pesquisa utilizado.   
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5.3 Valores organizacionais percebidos pelos clientes   

Na análise dos valores organizacionais percebidos pelos clientes das organizações 

prestadoras de serviços, inicialmente apresenta-se a análise fatorial referente aos itens do 

questionário, com o objetivo de se identificar as variáveis latentes que os reúnem. Em 

seguida, apresenta-se a comparação entre as médias aritméticas dos fatores, levando-se em 

consideração as médias dos  itens que os formam, no sentido de se identificar a hierarquia dos 

fatores conforme as avaliações médias correspondentes a seus itens.  

Os valores organizacionais percebidos pelos clientes das organizações do setor de 

serviços resultaram em cinco fatores. Para a realização da análise fatorial dos 41 itens 

extraídos do Inventário de Perfis de Valores Organizacionais de Oliveira e Tamayo (2004), 

utilizados neste estudo, procedeu-se à extração de componentes principais empregando-se 

rotação varimax, que correspondeu à mesma estrutura da oblimin. A medida de adequação da 

amostra (KMO) resultou em 0,971 (superior a 0,70) e a variância explicada pelos cinco 

fatores correspondeu a 68,19% (superior a 50%). 

Cada um dos cinco fatores extraídos apresentou eigenvalue superior a 1,0  e 

confiabilidade, medida através do alpha de Cronbach,  superior a 0,60. Além disso, não foram 

identificadas, em nenhum dos itens, comunalidades inferiores a 0,5.  O Fator 1, com 

eigenvalue 18,482, foi responsável por 33,62% da variância explicada; o Fator 2 correspondeu 

a um eigenvalue de 4,668, e explicou  11,09% da variância; o Fator 3, com eigenvalue 2,061, 

explicou 9,26%; o Fator 4, com eigenvalue 1,710, foi responsável por 9,25% da variância e o 

Fator 5, com eigenvalue 1,035, explicou 4,98% da variância.  

As cargas fatoriais referentes a cada um dos itens foram superiores a 0,30 e, na análise, 

foram considerados os  41 itens, uma vez que não ocorreu a situação de se apresentarem 

cargas fatoriais distribuídas em um mesmo item.  

A Tabela 5 apresenta  cada um dos cinco fatores, de acordo com a ordem decrescente 

da variância por eles explicada, apontada acima. Para cada fator, é informado seu respectivo 

alpha de Cronbach, os itens a ele relacionados e as cargas fatoriais correspondentes a cada 

item. Os itens referentes a cada fator são apresentados em ordem decrescente conforme as 

cargas fatoriais de cada um deles.  
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Tabela 5: Valores organizacionais percebidos pelos clientes  

Fator 1 –Respeito aos stakeholders  - alpha =0,970 
Cargas 
fatoriais 

Essa organização valoriza a competência. Para ela, é importante que o empregado demonstre 
as habilidades e os conhecimentos que possui. 

0,827 

Essa organização acredita que a pessoa deve ser honesta em qualquer situação. Dizer a 
verdade faz parte dos princípios desta organização. 

0,822 

Para essa organização, é importante que todas as pessoas sejam tratadas de maneira justa. É 
importante, para ela, respeitar os direitos dos outros. 

0,815 

Essa organização acha importante ser fiel a seus empregados e clientes. Ela cumpre seus 
compromissos com eles. 

0,809 

Essa organização valoriza empregados que buscam realização no trabalho. Ela reconhece 
quando um empregado tem objetivos profissionais. 

0,804 

Nessa organização, é importante que os empregados conheçam bem o trabalho que fazem. 
Ela reconhece os empregados competentes. 

0,803 

Essa organização acredita no valor da honestidade. Ela honra seus compromissos com 
pessoas e organizações com as quais se relaciona. 

0,796 

Essa organização incentiva o sucesso profissional dos empregados. Ela os estimula a  
trabalharem de maneira competente. 

0,785 

Essa organização considera a lealdade importante. Ela é leal  às pessoas e organizações 
próximas dela. 

0,781 

A sinceridade entre as pessoas é encorajada por essa organização. Ser verdadeiro com os 
outros é importante para ela. 

0,778 

Para essa organização, todas as pessoas devem ser tratadas com igualdade. Na visão dela, as 
pessoas merecem oportunidades iguais. 

0,765 

Para essa organização, é importante que os empregados se comportem de forma educada no 
ambiente de trabalho. Ela acredita que as boas maneiras devem ser  praticadas. 

0,757 

Essa organização valoriza empregados curiosos. Ela gosta de empregados que procuram se 
informar a respeito do trabalho. 

0,728 

Essa organização acha importante ter modelos de comportamento definidos. Para ela,  os 
empregados devem ter um jeito correto de se comportar no trabalho. 

0,683 

Essa organização acha que é importante ser competente. Ela quer demonstrar o quanto é 
capaz. 

0,679 

Essa organização deseja que o empregado tenha uma vida profissional variada. Ela  valoriza 
o empregado que tem experiências profissionais diferentes. 

0,629 

Essa organização tem prestígio. Ela oferece  produtos e serviços que são respeitados pelos 
clientes. 

0,627 

Nessa organização, os empregados são premiados. A satisfação deles com a organização é  
uma meta importante. 

0,602 

O comportamento do empregado, nessa organização, deve mostrar respeito aos costumes. 
Para ela, a tradição deve ser preservada. 

0,570 

Para essa organização, é importante ser criativa. Ela gosta de ser original. 0,539 
Essa organização estimula, nos clientes, o desejo de adquirir novidades. Ela  encoraja os 
clientes a provarem produtos e serviços novos.  0,527 
Essa organização acredita que as regras são importantes. Para ela, os empregados deveriam 
obedecê-las.  0,521 
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Tabela 5: Valores organizacionais percebidos pelos clientes - continuação   

Fator 2 – Domínio e Poder - alpha =0,857 
Cargas 
fatoriais 

Essa organização acha importante ser competitiva. Ela quer ganhar novos mercados. 0,848 
O prazer, para essa organização, é obter lucros. Ela se sente satisfeita quando os rendimentos 
superam as despesas. 

0,818 

Essa organização busca o domínio do mercado. Ela quer eliminar a concorrência. 0,787 
É importante para essa organização ser rica. Ela quer ter lucros nos  negócios. 0,774 
Essa organização considera a segurança dos negócios muito importante. Ela está atenta às 
ameaças do mercado. 

0.654 

O respeito à hierarquia faz parte das tradições dessa organização. Para ela, a hierarquia deve 
ser respeitada pelos empregados. 

0,620 

Para essa organização, planejar metas é essencial. Ela considera a realização das metas uma 
prova de sua competência. 

0,458   

Fator 3 – Bem-estar dos empregados - alpha =0,893  
Cargas 
fatoriais 

Para essa organização, é importante manter clubes destinados ao lazer dos empregados. Ela 
considera que a diversão é uma parte importante da  vida do empregado. 

0,792 

Essa organização preocupa-se com a qualidade de vida dos funcionários. Ela realiza projetos 
sociais que contribuem para o bem-estar deles. 

0,705 

Essa organização oferece oportunidades de diversão aos empregados. Ela  acha importante 
que eles tenham prazer no trabalho. 

0,698 

Essa organização propõe atividades que dão prazer ao empregado. Na visão dela, é 
importante o empregado se sentir satisfeito consigo mesmo. 

0,618 

É muito importante, para essa organização, ajudar seus empregados. Ela deseja cuidar do 
bem-estar deles. 

0,501   

Fator 4 – Tradição e Prestígio - alpha =0,862  
Cargas 
fatoriais 

Essa organização influencia outras organizações.  Ela tem muito prestígio 0,739 
Essa organização tem influência na sociedade. Ela acha importante ser respeitada por todos. 0,679 
Essa organização tem prestígio na sociedade. Ela acha importante ser admirada por todos. 0,649 
A tradição é uma marca dessa organização. Ela tem práticas que dão continuidade aos seus 
costumes. 

0,579 

Essa organização preserva os costumes antigos. Ela respeita a tradição. 0,561   

Fator 5 – Aversão a mudanças - alpha =0,701  
Cargas 
fatoriais 

Essa organização procura manter práticas consagradas. Ela acredita que é importante 
trabalhar sempre do mesmo modo. 

0,814 

Essa organização evita mudanças. Ela prefere manter sua forma de trabalhar. 0,806 

Fonte: dados da pesquisa   

Os cinco fatores referem-se a diferentes aspectos identificados pelos clientes das 

empresas prestadoras de serviços  como sendo características dessas organizações no que se 

refere aos princípios que as norteiam, tanto nas soluções que são dadas aos problemas, como 

nas metas referentes ao  próprio funcionamento de cada organização e de sua relação com o 
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ambiente. Sendo assim, cada fator foi nomeado de acordo com a natureza dos itens a ele 

relacionados.  

O Fator 1 representa o respeito da organização aos stakeholders, incluindo-se seus 

clientes, funcionários, e organizações com as quais se relaciona e a comunidade na qual 

encontra-se inserida.  

O Fator 2 refere-se à busca da organização por posição de domínio frente à 

concorrência no mercado e de poder sobre seus empregados.  

O Fator 3 refere-se à valorização do bem-estar dos empregados.  

O Fator 4 designa a importância dada à tradição e ao prestígio conquistados junto à 

sociedade e ao mercado em geral.  

O Fator 5 expressa a aversão da organização no que tange a eventuais mudanças em 

sua forma de trabalhar. 

O Fator 1, que representa o respeito aos stakeholders, é composto por valores 

percebidos no que se refere à  preocupação da organização para com a coletividade, 

incluindo valores percebidos de benevolência e  universalismo, contemplando a busca de 

relacionamentos justos, honestos e igualitários para com os indivíduos e a comunidade, 

promovendo o bem-estar de todos. Incluem-se aqui valores percebidos como sinceridade, 

igualdade, justiça, fidelidade, lealdade, honestidade e verdade.  

Este fator também inclui valores percebidos no que se refere à conformidade das 

organizações, no que tange ao respeito às regras e aos modelos de comportamento, à 

educação, às boas maneiras, e ao respeito aos costumes. Também se refere à busca pelo 

controle das ações que possam violar as normas, ao se acreditar que as regras são importantes 

e que devem ser obedecidas.  

O Fator 1 também se refere aos valores percebidos no que tange à realização, através 

da valorização do sucesso e da demonstração de competência, incluindo-se a importância 

dada pelas organizações à demonstração das habilidades e conhecimentos, o incentivo ao 

sucesso profissional e ao trabalho competente dos funcionários.  E inclui também os valores 

relativos à autonomia, à autodeterminação e à estimulação,  referindo-se ao estímulo, à 

criatividade  e à curiosidade, bem como à inovação, através da originalidade, de experiências 

profissionais variadas, do fornecimento de produtos e serviços respeitados pelos clientes, do 

estímulo dado aos clientes para que adquiram novidades e provem produtos e serviços novos.  

O Fator 2 refere-se aos valores percebidos pelos clientes relativos à busca, pelas 

organizações, de posições de domínio e poder, objetivando o  controle de pessoas e recursos, 
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bem como almejando uma posição dominante no mercado, visando a riqueza, a obtenção de 

lucros, a eliminação da concorrência e a concretização de suas metas, bem como considerando 

importante que seus empregados respeitem a hierarquia. 

O Fator 3, referente ao bem-estar dos empregados, expressa os valores percebidos 

pelos clientes relacionados à preocupação, por parte das organizações, de aspectos que dizem 

respeito ao bem-estar e ao hedonismo, dentre eles a preocupação com a qualidade de vida 

dos funcionários, lazer e diversão, bem como com o prazer e a satisfação no trabalho. 

O Fator 4 expressa valores percebidos de tradição e prestígio, incluindo-se aqui a 

busca da organização por admiração e respeito por parte da sociedade, bem como pela 

influência e tradição no mercado. 

O Fator 5 reúne valores percebidos como aversão a mudanças, representados pela 

manutenção da forma de trabalho e pela preocupação em se evitar mudanças, apresentando  

congruência com os valores de tradição.  

Na comparação desses cinco fatores com os resultados obtidos na análise realizada no 

estudo de Oliveira e Tamayo (2004), a qual havia resultado em oito fatores referentes aos 

valores organizacionais,  e a respectiva correspondência com os dez tipos motivacionais 

propostos por Schwartz (1994), chegou-se às relações apresentadas no Quadro 9.  

Quadro 8: Resultados da pesquisa, valores organizacionais e tipos motivacionais  
Valores organizacionais 
percebidos pelos clientes 

Valores organizacionais 
identificados por Oliveira e 

Tamayo (2004) 

Tipos motivacionais de 
Schwartz (1994) 

 

Respeito aos stakeholders  Preocupação com a coletividade 

Conformidade 

Realização 

Autonomia 

Benevolência 

Universalismo 

Conformidade 

Realização 

Autodeterminação 

Estimulação 

Domínio e Poder Domínio Poder 

Bem-estar dos empregados Bem-estar  do empregado Hedonismo 

 

Tradição e Prestígio 

Tradição 

Prestígio 

Tradição 

Aversão a mudanças Tradição Tradição 
Fonte: elaborado pela autora  
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A comparação entre os fatores correspondentes permite identificar que, do ponto de 

vista dos clientes, os valores organizacionais apresentam uma divisão diferente da resultante 

das análises feitas junto aos empregados, no estudo de Oliveira e Tamayo (2004).  

Os valores percebidos pelos clientes contemplam,  num mesmo fator: preocupação 

com a coletividade, conformidade, realização e autonomia.  

Nota-se que se encontram inseridos,  no mesmo fator, tipos motivacionais referentes a 

diferentes dimensões propostas por Schwartz (1994), correspondentes à Abertura à mudança 

versus Conservação e Autopromoção versus Auto transcendência. Os tipos motivacionais 

Estimulação e Conformidade, bem como Benevolência, Universalismo Autodeterminação e 

Estimulação encontram-se todos no mesmo fator, designado como Respeito aos Stakeholders.   

A composição deste fator parece mostrar que, do ponto de vista dos clientes, alguns 

aspectos se juntam no sentido de caracterizar uma organização conforme valores de justiça, 

honestidade, competência e iniciativa, que podem se referir a características positivas 

percebidas pelos clientes na interação com essas organizações.   

Já no que se refere aos valores percebidos de Bem-estar dos empregados, observa-se 

que há congruência, tanto com os resultados obtidos por Oliveira e Tamayo (2004) como  

com o tipo motivacional Hedonismo.  

É interessante notar que os valores percebidos pelos clientes referentes ao bem-estar 

dos empregados encontram-se separados dos demais valores relativos ao respeito aos 

stakeholders, mostrando que os clientes identificam esses valores de uma forma específica e 

que conseguem perceber uma distinção na preocupação das organizações para com os 

stakeholders de uma maneira geral e os princípios que as guiam na relação com seus 

empregados.  

De forma semelhante ocorre com os valores percebidos de Tradição e Prestígio e de 

Domínio e Poder, que mostram haver correspondência com os estudos anteriores e que 

também permitem perceber que os clientes identificam princípios diferentes no que tange à 

busca das organizações pela admiração e pelo prestígio e, por outro lado, a busca pelo 

domínio e pelo poder.  

Também cabe destacar que o fator de aversão às mudanças contempla a identificação 

dos clientes de princípios relativos a uma acomodação no mercado, e na forma de trabalhar 

das organizações. 
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Com o objetivo de analisar a hierarquia dos fatores identificados, foi calculada a média 

aritmética dentre os itens de cada fator, considerando-se o intervalo de 0 a 5, conforme se 

apresenta na Tabela 6.   

Tabela 6: Hierarquia dos valores organizacionais percebidos pelos clientes  

Valores organizacionais percebidos pelos clientes 
Média 

aritmética 
Domínio e Poder 3,60 

Tradição e Prestígio 3,47 

Respeito aos stakeholders 3,12 

Aversão a mudanças 2,78 

Bem-estar dos empregados 2,43 

Fonte: dados da pesquisa  

A análise dos dados da Tabela 6 permite identificar que, de acordo com os valores 

organizacionais percebidos pelos clientes, as organizações do setor de serviços caracterizam-

se primeiramente como organizações que buscam o domínio e o poder no mercado (3,60), e,  

em seguida, a tradição e o prestígio junto à sociedade (3,47).  

Já os itens reunidos no fator referente ao respeito aos stakeholders apresentam uma 

média um pouco menor que os anteriores (3,12), mostrando que, para os clientes, as 

preocupações das organizações quanto à justiça, honestidade, respeito às regras, competência 

para as tarefas e criatividade sejam um pouco menores do que a orientação em ganhar 

mercado da concorrência e obter lucros, bem como ser admirada e ter influência na sociedade.  

A preocupação das empresas prestadoras de serviços em evitar mudanças parece ser 

um aspecto menos percebido como algo que as caracterizam, uma vez que a média do fator 

correspondeu a 2,78.  

O fator que obteve a menor média foi o que representa a preocupação com o bem-estar 

dos empregados (2,43), mostrando que, do ponto de vista dos clientes,  o bem-estar dos 

funcionários é menos prioritário para as organizações do setor de serviços, em comparação 

com outros aspectos avaliados. 

Dessa maneira, os valores percebidos pelos clientes como aqueles que caracterizam as  

organizações do setor de serviços, de um modo geral, correspondem, primeiramente, à 

preocupação dessas organizações em se manterem competitivas frente à concorrência, 
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tentando ganhar mercados e mantendo a reputação na sociedade. Cabe destacar que estes 

aspectos podem estar relacionados a ações de comunicação das empresas no sentido de 

reforçarem a própria marca junto aos clientes e na demonstração de que buscam a preferência 

desses clientes.  

Já os valores percebidos de respeito aos stakeholders, também situados acima da 

média, podem estar associados ao relacionamento dos clientes junto às empresas, lembrando 

que, em sua maior parte, os respondentes da pesquisa têm sido clientes das organizações por 

eles avaliadas há mais de um ano, o que implica na escolha em se manterem como clientes 

dessas empresas, possivelmente, pelos valores de respeito aos stakeholders nelas percebidos.   

5.4 Práticas organizacionais percebidas pelos clientes na interação com funcionários   

A análise das práticas organizacionais percebidas pelos clientes na interação com 

funcionários das organizações do setor de serviços é composta, inicialmente, pela análise 

fatorial referente aos itens do questionário correspondente, com o intuito de se identificar as 

variáveis latentes que os reúnem.  

Em seguida, apresenta-se a comparação entre as médias aritméticas referentes a cada 

um dos fatores, com o objetivo de identificar diferenças nas hierarquias das práticas 

organizacionais percebidas pelos clientes na interação com funcionários.  

Durante o processo de elaboração da análise fatorial, foram obtidos, inicialmente, 

quando contemplados os 47 itens da escala de práticas organizacionais percebidas pelos 

clientes na interação com funcionários, seis fatores, dos quais dois apresentavam medidas de 

confiabilidade insuficientes. Além disso, seis, dentre os 47 itens do questionário, 

apresentavam cargas fatoriais distribuídas em mais de dois fatores e próximas a 0,30.  

Após a eliminação desses seis itens da análise, as práticas organizacionais percebidas 

pelos clientes na interação com funcionários das empresas prestadoras de serviços resultaram 

em quatro fatores. Para a análise fatorial dos 41 itens restantes, procedeu-se à extração de 

componentes principais empregando-se rotação varimax, que correspondeu à mesma estrutura 

da oblimin. A medida de adequação da amostra (KMO) resultou em 0,980 (superior a 0,70) e 

a variância explicada pelos quatro fatores correspondeu a 64,25% (superior a 50%). Os quatro 
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fatores extraídos apresentaram eigenvalue superior a 1,0  e confiabilidade, medida por meio 

do alpha de Cronbach,  superior a 0,60.  

O Fator 1, que apresentou eigenvalue de 21,481, foi responsável por 45,34% da 

variância explicada; o Fator 2, com eigenvalue  correspondente a 2,276, explicou 6,90% da 

variância; o Fator 3 teve eigenvalue de 1,457, e  explicou 6,06% da variância; e o Fator 4,  

com eigenvalue  1,131, explicou 5,96% da variância.  

Não foram identificados, em nenhum dos 41 itens, comunalidades inferiores a 0,5, e as 

cargas fatoriais referentes a cada um dos itens foram superiores a 0,30.  

A Tabela 7 apresenta  os quatro fatores resultantes, de acordo com a ordem 

decrescente da variância por eles explicada. Para cada fator, é informado seu respectivo alpha 

de Cronbach, os itens a ele relacionados e as cargas fatoriais correspondentes a cada item. Os 

itens referentes a cada fator são apresentados em ordem decrescente, conforme as cargas 

fatoriais correspondentes. 

Os quatro fatores referem-se aos diferentes aspectos percebidos pelos clientes das 

empresas prestadoras de serviços como sendo comportamentos e procedimentos adotados 

pelos funcionários dessas organizações.  Cada fator recebeu sua denominação conforme a 

natureza dos itens a ele relacionados.  

O Fator 1 representa as práticas referentes à interação positiva entre os funcionários e 

os clientes das organizações, correspondendo aos itens que se referem a comportamentos 

percebidos pelos clientes como caracterizados por atenção, paciência e respeito, bem como 

demonstração de preocupação com os interesses e o bem-estar dos clientes e com a 

continuidade do relacionamento entre os clientes e a organização.  

O Fator 2 contempla os itens relativos às práticas para com a comunidade. O Fator 3 

engloba os itens referentes às práticas relativas à concorrência. E o Fator 4 envolve as 

práticas que caracterizam interação negativa entre os funcionários e os clientes das empresas 

prestadoras de serviços, sendo caracterizada por atuações percebidas como desatenção, 

negligência e desrespeito por parte dos funcionários.  
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Tabela 7:  Práticas organizacionais percebidas pelos clientes  

Fator 1 –Práticas de interação positiva - alpha =0,978 Cargas fatoriais 
Se ocorre algum problema, os funcionários dessa empresa tentam resolvê-lo o mais 
rapidamente possível. 

0,847 

Os funcionários dessa empresa passam segurança de que sabem o que estão fazendo. 0,844 
Os funcionários dessa empresa demonstram que gostam de atender os clientes. 0,839 
Os funcionários dessa empresa cumprem com as promessas que fazem aos clientes. 0,833 
Os funcionários dessa empresa são preocupados em proporcionar conforto aos clientes. 0,825 
Os funcionários dessa empresa fornecem informações corretas aos clientes. 0,814 
Quando ocorre algum problema, os funcionários dessa empresa explicam claramente o que 
ocorreu para que os clientes entendam. 

0,799 

Todos os funcionários sabem informar corretamente as mesmas coisas, independentemente 
para quem o cliente perguntar. 

0,797 

Os funcionários dessa empresa esclarecem as dúvidas dos clientes com paciência. 0,785 
Nas horas em que o cliente precisa, os funcionários dessa empresa estão sempre disponíveis 
para atender. 

0,781 

Nessa empresa, os funcionários têm experiência no tipo de trabalho que fazem. 0,780 
Só permanecem nessa empresa aqueles funcionários que são dedicados na forma como 
atendem os clientes. 

0,776 

Os funcionários demonstram que para eles é importante que a pessoa continue sendo cliente 
dessa empresa. 

0,772 

Os funcionários dessa empresa tentam entender as necessidades específicas de cada cliente. 0,770 
Os funcionários dessa empresa não se preocupam apenas em fazer a própria função, nota-se 
que eles têm um comprometimento com a equipe como um todo. 

0,766 

Os funcionários dessa empresa seguem os mesmos critérios entre si na hora de tomar as 
decisões. 

0,765 

Os funcionários dessa empresa informam com clareza tudo o que o cliente vai gastar com os 
serviços contratados. 

0,758 

O cliente não precisa esperar para ser atendido pelos funcionários dessa empresa, é sempre 
rápido. 

0,742 

Os funcionários respeitam o que está especificado nos contratos de prestação dos serviços 
dessa empresa. 

0,729 

Os funcionários dessa empresa prestam atenção para perceber se os clientes estão sendo bem 
atendidos. 

0,720 

Quando ocorre alguma mudança nos serviços prestados pela empresa, os funcionários 
avisam, para que o cliente fique sabendo. 

0,718 

Os funcionários dessa empresa tratam os clientes de maneira informal e descontraída. 0,695 
Os funcionários dessa empresa costumam perguntar aos clientes se há algo para ser 
melhorado nos serviços. 

0,663 

Os funcionários dessa empresa incentivam os clientes a utilizarem todos os benefícios que a 
empresa oferece. 

0,646 

Os funcionários dessa empresa têm preocupação em manter a limpeza e a higiene do recinto 
onde trabalham. 

0,634 

Os funcionários dessa empresa são a principal razão para as pessoas permanecerem como 
clientes dela. 

0,618 

Nessa empresa, os clientes que têm problemas mais graves e urgentes são atendidos antes dos 
demais. 

0,596 

Nessa empresa, os funcionários costumam levar em consideração as idéias sugeridas pelos 
clientes. 

0,593 

Os funcionários dessa empresa já sabem qual é o histórico de cada cliente na hora em que vão 
atendê-lo. 

0,581 

Já tinha referências boas dessa empresa, antes mesmo de me tornar cliente. 0,514 
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Tabela 7:  Práticas organizacionais percebidas pelos clientes - continuação  

Fator 2 – Práticas relativas à comunidade - alpha =0,647 
Cargas 

fatoriais 
Os funcionários dessa empresa sempre estão engajados em alguma campanha em benefício 
da comunidade.  0,575 
Em todos os locais dessa empresa tem lixo reciclável, seus funcionários se preocupam com o 
meio-ambiente.  0,526   

Fator 3 – Práticas relativas à concorrência - alpha =0,708  
Cargas 

fatoriais 
Os funcionários dessa empresa sempre têm algum serviço novo para oferecer ao cliente, 
antes das empresas concorrentes lançarem.  0,777 
Se uma empresa concorrente começa a oferecer um serviço diferente aos clientes, os 
funcionários dessa empresa logo passam a oferecer esse serviço também.  0,720   

Fator 4 – Práticas de interação negativa - alpha =0,857  
Cargas 

fatoriais 
Os funcionários dessa empresa têm que atender muitos clientes ao mesmo tempo. 0,758 
O atendimento dessa empresa é totalmente impessoal, para os funcionários dela, o cliente é 
só um número. 

0,556 

Nessa empresa, o funcionário sempre tem o diálogo pronto na hora de atender o cliente. É 
como falar com uma máquina. 

0,499 

Os funcionários dessa empresa costumam cometer erros que causam transtornos aos clientes. 0,469 
Nessa empresa, a rotatividade de funcionários é grande, eles costumam ser trocados 
frequentemente. 

0,439 

Os funcionários dessa empresa tratam os clientes com má vontade. 0,430 
Se o cliente conhecer bem os procedimentos dessa empresa, ele consegue dar um jeitinho 
para ser atendido antes dos outros clientes.  0,373 

Fonte: dados da pesquisa  

O Fator 1, denominado Práticas de interação positiva, é composto por itens que 

expressam a atuação competente dos funcionários das empresas prestadoras de serviços, 

demonstrando conhecimento a respeito do trabalho que fazem; e também por comportamento 

amistoso e informal, caracterizado por boa vontade, respeito e paciência dos funcionários ao 

atenderem os clientes, não apenas sanando dúvidas e fornecendo explicações, mas também 

procurando identificar suas necessidades, ouvindo sugestões e estando sempre disponíveis 

para resolver seus problemas.  

Também fazem parte deste fator os itens que expressam a consideração dos 

funcionários pelos interesses dos clientes, e a demonstração de interesse na manutenção do 

relacionamento junto a eles, atendendo-os de forma personalizada.  

O Fator 1 também  é composto por itens relativos ao comportamento dos funcionários 

junto aos demais, mostrando aos clientes que há um senso de equipe e que os todos os 

funcionários seguem os mesmos critérios entre si. 
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O Fator 2, que recebeu o nome de Práticas relativas à comunidade, envolve as 

atuações dos funcionários das empresas prestadoras de serviços no sentido de beneficiar a 

comunidade, contemplando-se aqui os itens que se referem à proteção ao meio ambiente e às 

campanhas em benefício da comunidade. 

O Fator 3, designado como Práticas relativas à concorrência, contempla atuações 

dos funcionários no que se refere à forma de lidar com a concorrência, oferecendo serviços 

novos ou copiando os serviços lançados pelos concorrentes. 

O Fator 4, denominado Práticas de interação negativa, envolve as formas de 

atuação dos funcionários contrárias às expressas no Fator 1, referindo-se à falta de atenção 

junto aos clientes, à demonstração de negligência e de incompetência para as tarefas a serem 

realizadas, bem como a falta de procedimentos adequados.  

Cabe salientar que, todos os itens que formam o Fator 4, apresentaram cargas fatoriais 

negativas no Fator 1, mostrando-se então como opostos às práticas de interação positiva. 

Na Tabela 8, é apresentada a hierarquia dentre os fatores, em termos das médias 

aritméticas simples de seus itens, calculadas para o intervalo de 0 a 5, com o objetivo de se 

identificar as práticas mais percebidas pelos clientes na interação com funcionários das 

empresas prestadoras de serviços.    

Tabela 8: Hierarquia das práticas organizacionais percebidas pelos clientes  

Práticas organizacionais percebidas pelos clientes 
Média 

aritmética 
Práticas de interação positiva  2,93 

Práticas relativas à concorrência 2,90 

Práticas relativas à comunidade 2,25 

Práticas de interação negativa  2,06 

Fonte: dados da pesquisa  

Na análise dos dados da Tabela 8 pode-se identificar que, do ponto de vista dos 

clientes, as formas de atuação dos funcionários caracterizam-se mais como Práticas de 

interação positiva (2,93). Em seguida, a maior média refere-se às percepções quanto às 

Práticas relativas à concorrência (2,90). 

A média referente às Práticas relativas à comunidade é menor (2,25), mostrando assim 

que os clientes percebem, por parte dos funcionários, atuações mais voltadas a acompanhar a 
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concorrência do que no engajamento em atividades em benefício da comunidade. Já menor 

média (2,06) refere-se às Práticas de interação negativa com clientes.  

O fato das práticas de interação positiva apresentarem média maior que as demais 

indica que os clientes percebem, nas empresas por eles avaliadas, comportamentos e 

procedimentos por parte dos funcionários que os levam a se manterem como clientes, uma vez 

que a maior parte deles avaliou organizações das quais são clientes há mais de um ano. Este 

aspecto  também pode justificar a média baixa atribuída aos itens relativos às práticas de 

interação negativa. 

As práticas relativas à concorrência, referentes ao acompanhamento dos serviços 

oferecidos pelas organizações concorrentes, podem demonstrar a  intenção da organização de 

manter o relacionamento com os clientes, evitando que busquem os serviços da concorrência, 

atuando, dessa maneira, de forma complementar às práticas de interação positiva.  

Por sua vez, as práticas relativas à comunidade talvez sejam menos enfatizadas junto 

aos clientes, por não serem fortemente praticadas ou demonstradas, o que leva a que sejam 

percebidas em menor grau junto às organizações.    

5.5 Confiança dos clientes nas organizações     

A análise da  confiança dos clientes nas organizações do setor de serviços foi 

realizada, primeiramente, através da análise fatorial referente aos itens adaptados da Escala de 

Perfis de Confiança de Hernandez e Mazzon (2005) complementada por Hernandez e Santos 

(2007).  

Em seguida, analisa-se a comparação entre as médias aritméticas dos fatores, com o 

intuito de se observar diferenças quanto à hierarquia dos fatores de confiança.  

As percepções dos respondentes quanto à confiança nas organizações prestadoras de 

serviços resultaram em quatro fatores.  

Para a realização da análise fatorial dos 21 itens que compunham o questionário 

adaptado para este estudo, procedeu-se à extração de componentes principais empregando-se 
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rotação varimax, que correspondeu à mesma estrutura da oblimin. A medida de adequação da 

amostra (KMO) resultou em 0,937 (superior a 0,70) e a variância explicada pelos cinco 

fatores correspondeu a 78,11% (superior a 50%).  

Os quatro fatores extraídos apresentaram eigenvalue superior a 1,0  e confiabilidade, 

medida através do alpha de Cronbach,  superior a 0,60.  

O Fator 1, com eigenvalue 10,307, correspondeu a 44,51% da variância explicada; o 

Fator 2, apresentou eigenvalue igual a 3,000 e explicou 11,26%; o Fator 3, com eigenvalue 

1,700, explicou 11,23% da variância; e o Fator 4, que corresponde a  eigenvalue 1,396, 

explicou 11,11% da variância.  

Não se identificou, em nenhum dos itens, comunalidades inferiores a 0,5. As cargas 

fatoriais referentes a cada um dos itens são superiores a 0,30 e, na análise, foram considerados 

todos os itens, pois nenhum deles apresentou cargas fatoriais distribuídas por entre os fatores.  

Os quatro fatores identificados envolvem os tipos de confiança apresentados por 

Hernandez e Mazzon (2005) e Hernandez e Santos (2007), envolvendo: a confiança 

disposicional; a confiança calculativa; a confiança institucional; a confiança baseada em 

conhecimento; a confiança  baseada em características e a confiança baseada em 

identificação. 

O Fator 1 é composto por itens que se referem à confiança dos clientes nas 

organizações prestadoras de serviços, e envolvem: as suas experiências anteriores durante a 

utilização dos serviços prestados pelas empresas;   sentimentos de estima e afeto dos clientes 

para com as organizações prestadoras dos serviços; e percepções de que as organizações 

prestadoras de serviços apresentam características que as tornam confiáveis, como infra-

estrutura adequada, segurança, preocupação com os interesses dos clientes, cumprimento de 

promessas feitas aos clientes e competência nas tarefas que realizam.  

Dessa forma, o Fator 1, denominado de confiança atribuída às organizações, foi 

composto por itens relacionados à confiança baseada em conhecimento (fruto do 

relacionamento e das experiências anteriores junto à outra parte), à confiança baseada em 

identificação (originada da percepção de similaridades e de valores comuns, que leva à 

estima e ao afeto entre as partes) e à confiança baseada em características (fruto da 

percepção de características que tornam a outra parte confiável).  

O Fator 2 é composto por itens que dizem respeito às percepções dos clientes quanto 

às vantagens obtidas junto às organizações prestadoras dos serviços, envolvendo: percepções 

de que os preços cobrados pelas empresas avaliadas são inferiores aos da concorrência, de que 
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as condições comerciais dessas empresas são mais vantajosas e de que resultam em uma 

melhor relação entre custos e benefícios que as organizações concorrentes. Sendo assim, o 

Fator 2 recebeu a denominação de confiança calculativa.  

O Fator 3, por sua vez, reuniu os itens que dizem respeito às percepções dos clientes 

de que as pessoas, de um modo geral, se preocupam com o bem-estar das outras, que 

costumam cumprir o que prometem e que são competentes nos trabalhos que realizam. Sendo 

assim, o Fator 3 corresponde à confiança disposicional, que resulta da disposição do 

indivíduo em confiar, baseada em suas experiências junto a outros indivíduos e situações de 

um modo geral.   

Já o Fator 4  refere-se à confiança institucional, a qual diz respeito à crença de que 

as instituições sociais possam proteger os indivíduos  contra os riscos envolvidos na relação 

com os demais, envolvendo os itens que tratam das percepções dos clientes de que os órgãos 

de defesa, a Justiça brasileira e as leis possam lhes amparar no caso das organizações não 

cumprirem com suas obrigações.  

O Fator 1 envolve a confiança dos clientes nas organizações prestadoras de serviços, 

sendo que se refere às características que identificam nessas organizações, às experiências que 

tiveram no relacionamento junto a essas empresas e a estima que sentem por elas.  

Por outro lado, os demais fatores dizem respeito à tendência dos indivíduos em 

confiar, à confiança nas instituições sociais e nas leis e a identificação de vantagens junto às 

empresas. É interessante notar que, do ponto de vista dos clientes, esses três tipos de 

confiança mostram-se separados daquilo que seria a confiança atribuída às organizações, no 

que se refere ao relacionamento e à forma como percebem as organizações em si. 

Na Tabela 9, são apresentados  os quatro fatores identificados, de acordo com a ordem 

decrescente da variância por eles explicada, apontada acima.  

Para cada fator, é informado seu respectivo alpha de Cronbach, os itens a ele 

relacionados e as cargas fatoriais correspondentes a cada item.  

Os itens relacionados a cada fator são apresentados em ordem decrescente, de acordo 

com suas cargas fatoriais. 
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Tabela 9: Confiança dos clientes nas organizações   

Fator 1 –Confiança atribuída às organizações - alpha =0,975 
Cargas 

fatoriais 

Tive boas experiências na maioria das vezes em que utilizei os serviços dessa 
empresa.  0,930 

Nas outras vezes que utilizei os serviços dessa empresa não tive problemas. 0,922 

Eu me sinto bem utilizando os serviços dessa empresa. 0,918 

Essa empresa é competente no que faz. 0,917 

Essa empresa costuma cumprir o que promete. 0,912 

A maioria das minhas experiências anteriores com essa empresa foi positiva. 0,910 

Eu tenho uma grande estima por essa empresa. 0,899 

Essa empresa tenta ajudar os seus clientes ao invés de se preocupar apenas consigo 
mesma.  0,873 

Eu tenho uma ligação afetiva com essa empresa. 0,847 

De uma forma geral, essa empresa oferece segurança para a prestação de seus 
serviços.  0,774 

A estrutura dessa empresa protege os consumidores de eventuais problemas que 
possam ocorrer durante a prestação dos serviços.  0,756 

As medidas de segurança dessa empresa a tornam segura para a prestação de seus 
serviços.  0,729  

Fator 2 – Confiança calculativa - alpha =0,856 
Cargas 

fatoriais 

Os preços cobrados pelos serviços dessa empresa são mais baixos que os da maioria 
das outras empresas.  0,878 

As condições comerciais dessa empresa são mais vantajosas que a da maioria das 
outras empresas.  0,876 

A relação custos x benefícios dessa empresa é melhor que a das outras 0,847  

Fator 3 – Confiança disposicional - alpha =0,823 
Cargas 

fatoriais 

A maior parte das pessoas costuma cumprir o que promete. 0,812 

A maioria das pessoas se preocupa com o bem-estar das outras, ao invés de olhar 
apenas os próprios interesses.  0,804 

A maior parte das pessoas é competente naquilo que faz. 0,798  

Fator 4 – Confiança institucional - alpha =0,829 
Cargas 

fatoriais 

A Justiça brasileira protege os consumidores que têm problemas com as empresas 
que prestam esses serviços.  0,864 

Os órgãos de defesa protegem os consumidores que utilizam serviços como os dessa 
empresa.  0,832 

As leis brasileiras são suficientes para garantir a segurança dos consumidores desse 
tipo de serviço.  0,810 

Fonte: dados da pesquisa  
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Talvez estes resultados indiquem que, para os clientes, a confiança que atribuem às 

organizações seja decorrente do relacionamento, representado pelas experiências vividas 

caracterizadas por sucessivas confirmações de suas expectativas junto a essas organizações; 

das características que percebem no decorrer do processo de prestação dos serviços; e do afeto 

que pode resultar da identificação com a organização, identificação essa que possa talvez ser 

resultante de uma congruência entre os valores percebidos como característicos da 

organização e seus valores pessoais. 

A Tabela 10, a seguir, mostra a comparação entre as médias aritméticas dos fatores, 

referente ao intervalo de 0 a 5, com o objetivo de identificar a hierarquia dos fatores de 

confiança.  

Tabela 10: Hierarquia dos tipos de confiança dos clientes  

Confiança dos clientes 
Média 

aritmética 
Confiança atribuída às organizações 3,26 

Confiança disposicional 3,09 

Confiança institucional 2,81 

Confiança calculativa 2,44 

Fonte: dados da pesquisa  

A comparação entre os fatores mostra a maior média  (3,26) referente à confiança 

atribuída às organizações, sendo esta composta pela confiança baseada em conhecimento, em 

características e em identificação. Em seguida, encontra-se a média relativa à tendência dos 

indivíduos em confiar (confiança disposicional), a confiança no amparo das instituições 

sociais (confiança institucional) e, por último, uma média mais baixa atribuída aos itens que 

compõem a confiança calculativa.  

A hierarquia dos tipos de confiança pode indicar que os respondentes, ao terem 

avaliado empresas das quais são clientes há mais de um ano, mantenham esse relacionamento 

muito mais em função das características, das experiências anteriores e da estima, do que em 

função dos cálculos que fazem das vantagens, corroborando o que colocam Hernandez e 

Mazzon (2005), no que tange à confiança calculativa estar menos associada aos 

relacionamentos mais longos dos clientes junto às organizações.    
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5.6 Correlações entre valores organizacionais, práticas e a confiança dos clientes   

Após a elaboração das análises referentes a cada uma das partes do instrumento de 

pesquisa utilizado, procedeu-se às análises das relações entre os valores organizacionais, as 

práticas organizacionais percebidas pelos clientes na interação com os funcionários e a 

confiança nas organizações do setor de serviços. Para tanto, realizou-se, inicialmente, uma 

análise das correlações entre os fatores referentes a cada uma das partes, identificados através 

da matriz de correlações.    

5.6.1 Correlações entre os valores organizacionais e as práticas    

As correlações entre os fatores referentes aos valores organizacionais percebidos pelos 

clientes, e os fatores correspondentes às práticas organizacionais por eles percebidas na 

interação com os funcionários são apresentados na Tabela 11.   

Tabela 11: Correlações entre os valores organizacionais e as práticas   
Práticas percebidas pelos clientes 

Valores organizacionais 
percebidos pelos clientes

 

De interação 
positiva  

Relativas à 
comunidade 

Relativas à 
concorrência 

De interação 
negativa   

Respeito aos stakeholders     0,882**      0,447**    0,451**  -0,644** 

Domínio e Poder -0,011 0,097    0,343**   0,220** 

Bem-estar dos empregados     0,677**     0,555**    0,388**  -0,420** 

Tradição e Prestígio     0,587**      0,386**    0,402** -0,365* 

Aversão a mudanças -0,030 0,042 -0,166*    0,198** 

**. Correlação significante ao nível 0.01 
*. Correlação significante ao nível 0.05 
Fonte: dados da pesquisa  

Do ponto de vista  dos clientes das organizações prestadoras de serviços, os valores de 

respeito aos stakeholders, os quais reúnem a  preocupação da organização para com a 

coletividade, a conformidade às regras e aos costumes, a valorização do sucesso e da 
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demonstração de competência, e o estímulo à criatividade  e à curiosidade, apresentam 

correlação alta e significante com as práticas de interação positiva com clientes  (0,882), as 

quais expressam que os funcionários atuam de forma competente, apresentam um 

comportamento amistoso e informal, procuram identificar as necessidades dos clientes e 

resolver seus problemas, mostram interesse na manutenção do relacionamento com os clientes 

e demonstram que há um senso de equipe e que todos os funcionários seguem os mesmos 

critérios entre si. Possivelmente, as práticas de interação positiva comunicam aos clientes que  

as organizações atuam orientadas por valores de respeito aos stakeholders. 

Inversamente, os valores de respeito aos stakeholders apresentam correlação 

significante negativa com as práticas de interação negativa (-0,644), as quais envolvem a falta 

de atenção dos funcionários, a demonstração de negligência e de incompetência para as 

tarefas realizadas, e a falta de procedimentos adequados junto aos clientes. Assim, 

possivelmente as práticas de interação negativa com clientes atuem contrariamente, levando a 

que os clientes percebam que as organizações sejam contrárias  aos valores de respeito aos 

stakeholders. 

Os valores de respeito aos stakeholders também se correlacionam de forma 

significante com as práticas relativas à concorrência (0,451), que dizem respeito à atuação dos 

funcionários oferecendo serviços novos ou acompanhando os serviços lançados pelas 

empresas concorrentes; e com as práticas relativas à comunidade (0,447), que englobam 

proteção ao meio ambiente e envolvimento em campanhas em benefício da comunidade.  

Uma relação parecida pode ser observada junto aos valores relativos ao bem-estar dos 

empregados, que dizem respeito à preocupação das organizações para com a qualidade de 

vida, prazer e satisfação de seus funcionários, os quais apresentam correlação significante 

com as práticas de interação positiva (0,677), com as práticas relativas à comunidade (0,555) 

e, de uma forma mais fraca, com as práticas relativas à concorrência (0,388).  

No que tange à relação com as práticas de interação negativa com clientes, observa-se 

uma correlação significante negativa (-0,420), mostrando que, possivelmente, do ponto de 

vista dos clientes, as organizações cujos funcionários atuam de forma negligente ou desatenta 

também se caracterizam por não se preocuparem com a qualidade de vida e bem-estar desses 

funcionários. 

Os valores de tradição e prestígio, que se referem à busca das organizações por 

admiração, respeito e influência na sociedade, apresentam correlação positiva significante 

com as práticas de interação positiva (0,587) e, de uma forma diferente dos valores de bem-
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estar dos empregados, apresentam correlação significante maior com as práticas relativas à 

concorrência (0,402) do que com as práticas relativas à comunidade (0,386).  

Da mesma forma que valores de respeito aos stakeholders e de bem-estar dos 

empregados correlacionam-se negativamente (-0,365) com as práticas de interação negativa 

com clientes, no entanto, essa correlação apresenta-se menor e menos significante que nos 

outros dois casos. 

A busca, pelas organizações, de posições de domínio e poder com vistas ao  controle 

de pessoas e recursos e de uma posição dominante no mercado, apresenta apenas correlação 

significante um pouco mais expressiva junto às práticas relativas à concorrência (0,343). 

Nesse sentido, identifica-se que a atuação dos funcionários, oferecendo serviços novos e 

acompanhando os lançamentos da concorrência, expressam preocupações das organizações 

em se manterem competitivas junto à concorrência. 

De um modo geral, a análise das correlações entre os valores organizacionais e as 

práticas organizacionais percebidas pelos clientes na interação com os funcionários indicam 

que as práticas de interação positiva com os clientes expressam valores de respeito aos 

stakeholders e que, de um modo geral, juntamente com as práticas relativas à concorrência e à 

comunidade, estão associadas também a valores percebidos de bem-estar dos empregados, e 

de tradição e prestígio na sociedade.  

Por outro lado, as práticas de interação negativa estão associadas inversamente a esses 

mesmos valores, e apresentam correlação positiva apenas com os valores de domínio e  poder 

e de aversão a mudanças, exatamente o inverso do que ocorre com as práticas de interação 

positiva, que apresentam associação negativa com valores de domínio e poder e com aversão 

a mudanças.  

Dessa forma, parece haver duas posições envolvendo práticas e valores conforme a 

visão dos clientes, formadas, de um lado, pela associação entre as práticas de interação 

positiva, as relativas à concorrência e à comunidade, associadas aos valores de respeito aos 

stakeholders, de bem-estar dos empregados e de tradição e prestígio. E, numa outra posição, 

as práticas de interação negativa, acompanhadas pelos valores de domínio e poder e de 

aversão a mudanças.    
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5.6.2 Correlações entre os valores organizacionais  e a confiança    

As correlações entre os fatores referentes aos valores organizacionais percebidos pelos 

clientes, e os fatores correspondentes à confiança que depositam nas organizações do setor de 

serviços são apresentadas na Tabela 12.  

Tabela 12: Correlações entre os valores organizacionais e a confiança     
Confiança dos clientes 

Valores organizacionais 
percebidos pelos clientes 

Atribuída às 
organizações  Calculativa  Disposicional  Institucional 

Respeito aos stakeholders   0,880** 0,169    0,506** 0,189 

Domínio e Poder 0,049*      0,210** 0,175*   0,385* 

Bem-estar dos empregados   0,631** 0,122   0,399** 0,153 

Tradição e Prestígio   0,636** 0,138 0,341*     0,266** 

Aversão a mudanças -0,063* 0,059 0,108* 0,063 

**. Correlação significante ao nível 0.01 
*. Correlação significante ao nível 0.05 
Fonte: dados da pesquisa  

A análise das correlações  entre os valores organizacionais percebidos pelos clientes e 

a confiança nas organizações, apresentadas na Tabela 12, permite identificar que a confiança 

atribuída às organizações, formada pela confiança baseada em conhecimento (fruto do 

relacionamento e das experiências anteriores dos clientes junto às empresas prestadoras de 

serviços), pela confiança baseada em identificação (originada da percepção de similaridades e 

de valores comuns, que leva à estima e ao afeto) e pela confiança baseada em características 

(resultante da percepção de características que tornam a empresa confiável), apresenta 

correlação positiva significante com os valores de respeito aos stakeholders (0,880), de 

tradição e prestígio (0,636) e de bem-estar dos empregados (0,631). 

Nota-se também que há uma relação no mesmo sentido entre a confiança 

disposicional, a qual diz respeito à disposição do indivíduo em confiar, de acordo com suas 

experiências junto a outros indivíduos e situações, e os valores de respeito aos stakeholders 

(0,506), de bem-estar dos empregados (0,399) e de tradição e prestígio (0,341).  

É interessante salientar as baixas correlações entre a confiança atribuída às 

organizações e os valores relativos a domínio e poder e  aversão a mudanças. No entanto,  

valores de domínio e poder percebidos nas organizações apresentam correlação significante 
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com a confiança institucional dos clientes (0,385), a qual diz respeito à crença de que as 

instituições sociais possam protegê-los caso as empresas não cumpram com suas obrigações. 

Talvez este aspecto esteja relacionado à idéia de que, para permanecerem como clientes de 

uma organização voltada a domínio e poder, os indivíduos busquem justificativa no amparo 

das instituições sociais que possam protegê-los.  

Os valores de domínio e poder também apresentam correlação significante, embora 

menor (0,210), com a confiança calculativa, a qual diz respeito a vantagens econômicas 

observadas na transação com as empresas, mostrando talvez que a opção por permanecer 

como cliente de uma organização caracterizada por valores de domínio e poder possa ser 

justificada pela identificação de vantagens econômicas, do ponto de vista dos clientes.  

A análise dos resultados da Tabela 12 permite identificar que há forte associação entre 

os valores percebidos de respeito aos stakeholders, bem-estar dos empregados e tradição e 

prestígio, com a confiança atribuída pelos clientes às organizações e, em um grau menor, com 

a confiança disposicional. Por outro lado, valores percebidos de domínio e poder apresentam 

associação mais forte com a confiança calculativa e a confiança institucional.    

5.6.3 Correlações entre as práticas e a confiança    

As correlações entre os fatores referentes às práticas organizacionais percebidas pelos 

clientes na interação com os funcionários e os fatores correspondentes à confiança que 

depositam nas organizações do setor de serviços são apresentadas na Tabela 13.   

Tabela 13: Correlações entre as práticas e a confiança   
Confiança dos clientes 

Práticas percebidas 
pelos clientes 

Atribuída às 
organizações  Calculativa  Disposicional  Institucional 

De interação positiva   0,910** 0,157   0,499** 0,110 

Relativas à comunidade 0,380* 0,107   0,272** 0,179 

Relativas à concorrência   0,403**   0,181* 0,277*   0,212* 

De interação negativa -0,744** 0,034 -0,313** 0,073 

**. Correlação significante ao nível 0.01 
*. Correlação significante ao nível 0.05 
Fonte: dados da pesquisa 
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A análise das correlações entre as práticas organizacionais percebidas na interação 

com os funcionários e a confiança dos clientes nas organizações prestadoras de serviços, 

apresentadas na Tabela 13, permite identificar que a confiança atribuída pelos clientes às 

organizações apresenta elevada correlação positiva significante com as práticas de interação 

positiva (0,910), apresenta correlação menor com as práticas relativas à concorrência (0,403), 

e menor ainda e menos significante com as práticas relativas à comunidade (0,380). No 

entanto, apresenta  correlação negativa significante (-0,744) com as práticas de interação 

negativa.  

Observa-se também uma relação parecida, porém mais fraca, no que se refere à 

confiança disposicional, que apresenta correlação significante com as práticas de interação 

positiva (0,499) e mostra correlação inversa com as práticas de interação negativa (-0,313).  

Por outro lado, a confiança calculativa, e a confiança institucional, apresentam 

pequenas correlações com os fatores de práticas, sendo um pouco maiores e significantes 

apenas no que diz respeito às práticas relativas à concorrência.  

Dessa forma identifica-se que, do ponto de vista dos clientes, as práticas de interação 

positivas estão fortemente associadas à confiança que atribuem às organizações, indicando o 

relacionamento caracterizado por experiências positivas e comportamentos que demonstrem 

integridade e congruência das ações com os princípios dos clientes.     

5.6.4 Correlações entre os valores organizacionais, as práticas e a confiança    

Os fatores referentes aos valores organizacionais percebidos e às práticas 

organizacionais percebidas pelos clientes na interação com os funcionários,  estão 

apresentados em ordem decrescente conforme a correlação com a confiança atribuída às 

organizações, na Tabela 14.  
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Tabela 14: Correlações entre os valores organizacionais, as práticas e a confiança   

Confiança dos clientes 
Fatores Atribuída às 

organizações  Disposicional  Calculativa  Institucional 

Práticas de interação 
positiva   0,910**  0,499**  0,157  0,110 

Valores de Respeito 
aos stakeholders  0,880**  0,506**  0,169  0,189 

Valores de Tradição e 
Prestígio  0,636**  0,341*  0,138  0,266** 

Valores de Bem-estar 
dos empregados  0,631**  0,399**  0,122  0,153 

Práticas relativas à 
concorrência  0,403**  0,277*  0,181*  0,212* 

Práticas relativas à 
comunidade  0,380*  0,272**  0,107  0,179 

Valores de Domínio e 
Poder  0,049*  0,175*    0,210**  0,385* 

Valores de Aversão a 
mudanças  -0,063*  0,108*  0,059  0,063 

Práticas de interação 
negativa   -0,744**  -0,313**  0,034  0,073 

**. Correlação significante ao nível 0.01 
*. Correlação significante ao nível 0.05 
Fonte: dados da pesquisa  

De acordo com o que se pode observar na Tabela 14, a confiança atribuída às 

organizações (formada pela confiança baseada nas características, nas experiências anteriores 

e na identificação) apresenta correlações positivas significantes e elevadas com as práticas 

percebidas de interação positiva dos funcionários junto aos clientes (0,910) e com os valores 

percebidos de respeito aos stakeholders (0,880).  

A confiança atribuída às organizações apresenta correlações significantes mais baixas, 

mas ainda consideráveis, com os valores percebidos de tradição e prestígio (0,636) e com os 

valores percebidos de bem-estar dos empregados (0,631) e, tem correlação ainda mais baixa 

com as práticas relativas à concorrência (0,403). Por outro lado, apresenta correlações muito 

baixas com valores percebidos de domínio e poder e de aversão a mudanças, bem como 

apresenta alta correlação negativa com as práticas de interação negativa junto aos clientes. 

É interessante observar que as correlações entre os valores e as práticas, e a confiança 

disposicional, embora sejam mais baixas do que as relativas à confiança atribuída às  
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organizações, seguem direções parecidas, sendo mais elevadas nos mesmos fatores. Sendo 

assim, a confiança disposicional parece acompanhar a confiança atribuída, levando à idéia de 

que a confiança baseada nas características, no conhecimento e na identificação também 

esteja associada à tendência dos indivíduos em confiar. 

Por outro lado, a confiança institucional correlaciona-se de forma significante, e 

superior a 0,30, apenas com os valores percebidos de domínio e poder (0,385), os quais 

também se referem à correlação mais elevada da confiança calculativa.   

5.6.5 Modelo da relação entre os valores organizacionais, as práticas e a confiança    

Com o objetivo de traçar relações entre os valores organizacionais percebidos, as 

práticas organizacionais percebidas na interação com os funcionários, e a confiança dos 

clientes nas organizações do setor de serviços e identificar a forma como ocorre tal relação, 

foi utilizada a modelagem de equações estruturais, na tentativa de se elaborar um modelo que 

permitisse identificar essa relação. Para tanto, os respectivos fatores foram utilizados como 

indicadores de variáveis latentes que contemplariam cada um dos constructos.  

Para a elaboração do modelo, utilizou-se o software Lisrel 8.71, através do qual 

buscou-se atingir um modelo que atendesse às condições estabelecidas por Hair et al. (2005), 

o qual recomenda raiz do erro quadrático médio de aproximação (RMSEA) entre 0,05 a 0,08, 

o índice de qualidade de ajuste calibrado (GFI)  maior ou igual a 0,90; índice de ajuste não-

normado (NNFI) maior ou igual a 0,90;  índice de ajuste normado (NFI) maior ou igual a 

0,90; e os índices de ajuste relativo (RFI), de ajuste incremental (IFI), de ajuste comparativo 

(CFI) e de qualidade de ajuste (AGFI), entre 0 e 1, dando-se preferência a modelos com 

valores mais próximos de 1.  

Os modelos inicialmente desenhados não apresentaram condições satisfatórias de 

acordo com os índices observados, uma vez que se mantiveram acima do valor mínimo 

recomendado para o RMSEA e abaixo dos demais valores mínimos recomendados. O 

primeiro modelo gerado, que tentava contemplar relações entre todos os indicadores, 

apresentou um valor insatisfatório de RMSEA, o qual correspondeu a 0,16, (superior a 0,08, 

considerado o limite máximo aceitável) e GFI de 0,86, abaixo do mínimo desejável de 0,90.  
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No decorrer do processo de construção de um modelo que se mantivesse próximo aos 

parâmetros adequados, foi necessário suprimir do diagrama alguns indicadores cuja presença 

levava a modelos em que o RMSEA mantinha-se sempre acima de 0,14. Vale destacar que 

esses indicadores retirados apresentavam, todos eles, valores baixos junto a suas respectivas 

variáveis latentes, são eles: Valores organizacionais de domínio e poder (0,19), Valores 

organizacionais de aversão a mudanças (0,02),  Confiança calculativa (0,17) e Confiança 

institucional (0,15). O novo modelo gerado apresentou RMSEA = 0,13 e GFI=0,88.  

Em seguida, retirou-se o indicador de Práticas de interação negativa, o qual 

apresentava alta correlação negativa com a variável latente de práticas percebidas, mas baixa 

correlação com os valores organizacionais percebidos e com a confiança dos clientes, sendo 

assim, sua retirada possibilitou uma melhora no valor de RMSEA, que caiu para 0,12 e a 

medida de GFI subiu para 0,93.   

No entanto, a obtenção de um modelo mais adequado apenas foi possível após a 

retirada do indicador de Práticas relativas à comunidade, que apresentava um valor de 0,42 

junto à variável latente de práticas percebidas, e que, apesar de ter uma correlação mais forte 

com a variável latente de valores organizacionais, tinha baixa correlação com a confiança dos 

clientes. Após a retirada deste último indicador, a melhora no modelo foi significativa e 

quaisquer outras alterações, ou modificações, levava à piora dos índices obtidos.  

O modelo identificado na tentativa de se entender a relação entre valores 

organizacionais, práticas organizacionais percebidas pelos clientes na interação com 

funcionários e a confiança nas organizações prestadoras de serviços envolveu, na variável 

denominada Valores organizacionais percebidos pelos clientes, os valores de respeito aos 

stakeholders, de bem-estar dos empregados e de tradição e prestígio; na variável denominada 

Práticas organizacionais percebidas pelos clientes, as práticas de interação positiva e as 

práticas relativas à concorrência; e na variável denominada confiança ns organizações, a 

confiança atribuída (formada pela confiança baseada em características, em conhecimento e 

em identificação) e a confiança disposicional.  

O modelo identificado é apresentado na Figura 2.  
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Figura 2: Modelo da relação entre os valores organizacionais, as práticas e a    
confiança   

As medidas de ajuste do modelo identificado resultaram nas seguintes: 

Chi-square = 53,99  df = 11  P-value = 0,00000 RMSEA = 0,081 
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Através da análise do modelo, é possível observar que os valores organizacionais 

percebidos pelos clientes, compostos por valores de respeito aos stakeholders, bem-estar dos 

empregados e tradição e prestígio, possuem elevada correlação (0,98), com as práticas 

organizacionais percebidas, incluindo-se aqui as práticas de interação positiva e as relativas à 

concorrência, e que ambos apresentam elevadas correlações com a confiança dos clientes nas 

organizações (formada pela confiança atribuída às organizações e a confiança disposicional) 

correspondendo a 0,92 e 0,95, respectivamente. Os fatores do modelo apresentaram 

confiabilidade composta superiores ou próximas a 0,7 e variância média explicada (AVE) 

superiores a 50,0%. 

Os valores organizacionais percebidos pelos clientes, relacionados com a confiança, 

envolvem os valores de respeito aos stakeholders (0,99), preocupação com o bem-estar dos 

empregados (0,74) e prestígio e tradição (0,73). A confiabilidade composta deste fator 

corresponde a 0,739 e sua variância média explicada é de 68,69%.  

As práticas organizacionais percebidas pelos clientes, relacionadas com a confiança, 

dizem respeito às práticas de interação positiva com clientes (0,93) e às práticas relativas à 

concorrência (0,44). O respectivo fator apresenta confiabilidade composta de 0,689 e 

variância média explicada de 52,93%. 

A confiança dos clientes nas organizações envolve a confiança atribuída às 

organizações (0,94), que corresponde à confiança baseada em conhecimento, em 

características e em identificação; e a confiança disposicional (0,53). Este fator apresentou 

confiabilidade composta de 0,697 e variância média explicada (AVE) de 58,23%. 

Ao se analisar a validade discriminante fixando-se em 1.0 a correlação entre os três 

fatores de forma alternada, identificou-se que o valor de chi-square, originalmente de 53,99 

no modelo identificado, aumentou para 69,50 quando se estipulou correlação fixa entre os 

valores organizacionais percebidos e a confiança dos clientes nas organizações, e passou a 

assumir um valor de  60,85 quando se fixou a correlação entre os valores organizacionais e as 

práticas percebidas pelos clientes.  

No entanto, ao se fixar a correlação entre as práticas organizacionais percebidas pelos 

clientes e a confiança nas organizações, o chi-square elevou-se em menos de 3,84, assumindo 

um valor de 57,34. Sendo assim, identifica-se que não ocorre validade discriminante entre 

esses dois fatores.  

No entanto, apesar de haver validade discriminante nos outros dois casos, é necessário 

observar o alto valor duas correlações, estabelecidas em 0,98 e 0,92, respectivamente.  
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Os resultados indicam que, devido à forte correlação entre as variáveis latentes, é 

possível supor que tanto os valores organizacionais percebidos pelos clientes representados 

pelos valores de respeito aos stakeholders, bem-estar dos empregados e tradição e prestígio, 

como as práticas organizacionais percebidas, representadas pelas práticas de interação 

positiva e pelas práticas relativas à concorrência, estão fortemente associados à confiança dos 

clientes em organizações do setor de serviços, formada pela confiança atribuída às 

organizações (fruto da confiança baseada em conhecimento, em características e em 

identificação) e pela confiança disposicional. 

Devido às altas correlações observadas na Tabela 14,  entre a confiança atribuída às 

organizações, as práticas de interação positiva e os valores de respeito aos stakeholders, pode-

se supor que, tanto a avaliação das práticas de interação positiva, percebidas por clientes, 

quanto dos valores de respeito aos stakeholders percebidos, possam, indiretamente, avaliar a 

confiança atribuída pelos clientes às organizações prestadoras de serviços.  

No entanto, a correlação entre práticas de interação positiva e a confiança atribuída às 

organizações é mais elevada que a correlação entre os valores de respeito aos stakeholders e a 

confiança, talvez pelo fato das práticas serem percebidas mais claramente pelos clientes, uma 

vez que se configurem como comportamentos que expressam os valores.  
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Conclusões   

A análise dos resultados da pesquisa permitiu alcançar os objetivos propostos e 

identificar que há, do ponto de vista dos clientes de organizações do setor de serviços, uma 

forte relação entre os valores organizacionais por eles percebidos, as práticas organizacionais 

percebidas na interação com os funcionários e a confiança nas organizações. Essa relação 

ocorre da seguinte forma: valores organizacionais percebidos de respeito aos stakeholders; 

de bem-estar dos empregados e de tradição e prestígio, correlacionam-se positivamente 

com práticas organizacionais percebidas de interação positiva e relativas à concorrência; 

e ambos correlacionam-se positivamente com a confiança dos clientes nas organizações, 

formada pela confiança atribuída (baseada em conhecimento, em características, e em 

identificação) e pela confiança disposicional. 

Os valores organizacionais percebidos pelos clientes, que se correlacionam 

positivamente com a confiança nas organizações, envolvem a identificação de princípios que 

norteiam o comportamento da organização relacionado ao respeito aos stakeholders, 

caracterizado pela percepção dos clientes de que nessas organizações há preocupação em 

seguir princípios éticos e morais, em agir conforme as regras, em demonstrar a competência 

para as tarefas desempenhadas e em estimular a inovação e a criatividade. Também envolvem 

valores percebidos de preocupação quanto ao bem-estar dos empregados e com a satisfação 

deles junto à organização;  bem como o objetivo em ter prestígio junto à sociedade e tradição 

no mercado. 

As práticas organizacionais percebidas pelos clientes na interação com os 

funcionários, que se correlacionam positivamente com a confiança nas organizações, referem-

se basicamente às práticas de interação positiva, caracterizadas por comportamentos por parte 

dos funcionários que demonstram atenção, paciência e auxílio aos clientes, bem como às 

práticas relativas à concorrência, as quais se referem a ações no sentido de se manter à frente 

da concorrência. 

A confiança dos clientes nas organizações do setor de serviços é fruto, em parte, de 

suas tendências pessoais em confiar e, principalmente, do relacionamento que têm com as 

organizações, em função das experiências anteriores nos momentos de prestação dos serviços, 

das características que percebem e da identificação que sentem para com as organizações. 
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Os resultados levam à confirmação das hipóteses propostas.  

Os valores organizacionais percebidos pelos clientes correlacionam-se positivamente 

com as práticas organizacionais por eles percebidas na interação com os funcionários (H01): 

valores de respeito aos stakeholders, de bem–estar dos empregados e de tradição e prestígio 

correlacionam-se positivamente com as práticas de interação positiva e as relativas à 

concorrência. 

Os valores organizacionais percebidos pelos clientes correlacionam-se positivamente 

com a confiança nas organizações (H02):  valores de respeito aos stakeholders, de bem–estar 

dos empregados e de tradição e prestígio correlacionam-se positivamente com a confiança 

atribuída às organizações e com a confiança disposicional. 

As práticas organizacionais percebidas pelos clientes na interação com os funcionários 

correlacionam-se positivamente com a confiança nas organizações  (H03): as práticas de 

interação positiva com os clientes e relativas à concorrência correlacionam-se positivamente 

com a confiança atribuída às organizações e com a confiança disposicional. 

A avaliação dos valores organizacionais percebidos pelos clientes mediante a 

utilização de itens extraídos do Inventário de Perfis de Valores Organizacionais de Oliveira e 

Tamayo (2004) mostrou que, embora este instrumento de pesquisa tenha sido construído com 

vistas à aplicação junto a funcionários de organizações, também pode ser aplicado aos 

clientes, uma vez, que, neste estudo, identificou-se que os clientes conseguem perceber os 

princípios que guiam as organizações.  

Acredita-se que os valores organizacionais sejam identificados pelos clientes por meio 

das práticas, as quais de fato correspondem aos comportamentos percebidos pelos clientes e 

que, por meio das práticas percebidas, eles apreendam os princípios que guiam e orientam as 

ações dos membros das organizações. Esta pode ser a explicação para que haja correlação 

mais elevada entre as práticas organizacionais percebidas pelos clientes e a confiança nas 

organizações, do que entre os valores organizacionais percebidos e a confiança. Por outro 

lado, a elevada correlação entre as práticas e os valores organizacionais percebidos pode 

corroborar  a idéia de que as práticas expressam os valores.  

Os resultados evidenciam a observação expressa por Hofstede et al (1990), de que os 

valores não podem ser observados diretamente, mas manifestam-se em alternativas de 

comportamento. Além disso, as elevadas correlações entre os valores e as práticas 

organizacionais, corroboram as colocações de Tamayo e Gondim (1996),  de que os valores 

organizacionais têm implicações nos comportamentos dos membros de uma organização, e 
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que, como comentam Tamayo, Mendes e Paz (2000), funcionam como guias para a ação, para 

a solução de conflitos entre indivíduos e grupos quanto a metas e interesses, para o próprio 

funcionamento da organização e sua relação com o ambiente. 

A elevada correlação positiva entre os valores percebidos de respeito aos stakeholders 

e as práticas percebidas de interação positiva, indicam a confirmação do que sugerem 

Hofstede et al (1990) e Verbeke, (2000), de que as práticas organizacionais estão ligadas aos 

valores predominantes em cada organização, uma vez que expressam tais valores e que, como 

salienta  Verbeke (2000), refletem características da organização no que tange à sua interação 

com os diferentes públicos.  

Assim sendo, os resultados parecem ser condizentes com a afirmação de Calori e 

Sarnin (1991), de que as práticas organizacionais funcionam como manifestações dos valores 

organizacionais. 

Os resultados obtidos também evidenciam as colocações de Lovelock e Wright (2001) 

e de  Grönroos (2003), de que, no processo de prestação de serviços, os clientes avaliam o 

desempenho dos prestadores dos serviços, e que  as experiências decorrentes das interações 

entre clientes e funcionários podem interferir na confiança que os clientes atribuem às 

organizações.  

Nesse sentido, propõe-se que as práticas de interação positiva constituam uma escala 

denominada Escala de Práticas relativas à Confiança de Clientes, a qual pode vir a ser 

validada em estudos posteriores e constituir-se como uma forma de avaliação da confiança, 

que tenha como origem as práticas organizacionais percebidas pelos clientes em organizações 

do setor de serviços, podendo ser aplicada com o objetivo de se identificar, indiretamente, a 

confiança atribuída pelos clientes às organizações.  

A Escala de Práticas relativas à Confiança de Clientes proposta neste estudo encontra-

se apresentada no Apêndice G, e seus itens correspondem às 30 assertivas que compõem o 

fator de práticas de interação positiva, já numerados e submetidos a sorteio. 

Da mesma forma, também se propõe que os valores de respeito aos stakeholders se 

constituam em uma nova escala, voltada para a avaliação não apenas de valores percebidos 

pelos clientes, mas também, indiretamente, da confiança atribuída por eles às organizações.  

A Escala de Valores Organizacionais relativos à Confiança de Clientes, proposta neste 

estudo, encontra-se no Apêndice H e é composta pelos 22 itens que formam o fator de valores 

de respeito aos stakeholders, numerados e submetidos a sorteio. 
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A confiança dos clientes nas organizações prestadoras de serviços envolveu a 

confiança atribuída às organizações, composta por dois tipos de confiança abordados por 

Hernandez e Mazzon (2005): a confiança baseada em conhecimento, proporcionada por  

experiências anteriores vivenciadas no relacionamento junto à organização; e a confiança  

baseada em características, formada pela identificação de características que fazem com que a 

organização pareça confiável; e o terceiro tipo, abordado complementarmente por Hernandez 

e Santos (2007), a confiança baseada em identificação, que se refere à percepção pelos 

clientes de similaridades junto à organização no que tange a formas de ação e valores comuns.  

A composição da confiança também envolveu a  confiança disposicional,  referente à 

disposição do indivíduo em confiar, baseando-se em suas experiências anteriormente 

vivenciadas em variadas situações. Por outro lado, tanto a  confiança calculativa, relativa ao  

cálculo dos riscos assumidos ao confiar na organização, como a confiança institucional, 

caracterizada pela crença nas instituições sociais que possam oferecer proteção contra os 

riscos percebidos, mostraram-se pouco representativas na confiança dos clientes.  

Esse aspecto reforça as observações de Hernandez e Mazzon (2005), de que a 

confiança calculativa esteja associada a relacionamentos menos estáveis. Além disso, cabe 

também observar que tanto a confiança calculativa, quanto a institucional, não apresentam 

elevadas correlações, nem com os valores percebidos, nem tampouco com as práticas 

percebidas, o que mostra que não estão associadas ao relacionamento entre clientes e 

organizações.  

A confiança calculativa e a institucional apresentam correlação um pouco maior 

apenas no que se refere a valores de domínio e poder, mostrando que, talvez, pessoas que 

sejam clientes de empresas nas quais identificam valores de domínio e poder, justifiquem o 

relacionamento pelas vantagens que obtêm e pela crença de que estejam amparados pela lei, 

mesmo que a empresa não apresente valores e práticas que a tornem confiável. Esses 

resultados reforçam as observações referentes ao papel da interação e do relacionamento na 

construção da confiança, uma vez que as empresas escolhidas para avaliação eram empresas 

das quais as pessoas vinham sendo clientes há pelo menos um ano, em sua maioria. 

Cabe observar que a confiança disposicional pode ter relação com a forma como os 

indivíduos encaram as ações das empresas das quais são clientes, uma vez que os valores 

pessoais têm implicações  nas escolhas dos indivíduos em se tornarem clientes das 

organizações, bem como na decisão em permanecerem clientes e na forma como julgam o 

comportamento dos funcionários dessas organizações.  
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Esse aspecto encontra respaldo nas colocações de autores que observam que os valores 

levam a que os indivíduos apresentem a tendência de preferir certas formas de atuação, em 

comparação a outras, constituindo-se como elementos de motivação e de determinação de 

suas ações (KLUCKHON, 1951); que os valores dos indivíduos levam a que prefiram 

determinados modos de conduta a outros, e possibilitam o julgamento moral de si mesmos e 

dos outros  (ROKEACH, 1973); e que os valores referem-se a julgamentos em relação a 

coisas, pessoas e ações (ROHAN, 2000).  

Uma vez que, segundo Rousseau et al (1998), a confiança se baseia em expectativas 

positivas quanto às intenções de comportamento da outra parte, a propensão de um indivíduo 

em confiar pode ter relação com os julgamentos que faz a respeito dos outros e, 

consequentemente, com seus valores pessoais.   

Como os valores pessoais, como coloca Schwartz (2005), incitam sentimentos nos 

indivíduos, são importantes para a motivação, e guiam a seleção e a avaliação de ações, 

servindo como padrões ou critérios, eles podem  influenciar a forma como os indivíduos irão 

estabelecer a confiança que atribuem às organizações.  

Uma vez que os valores de respeito aos stakeholders mostram-se fortemente 

associados às práticas de interação positiva e à confiança atribuída pelos clientes às 

organizações, acredita-se que possa haver congruência entre os valores pessoais e os valores 

organizacionais, sendo que clientes com diferentes hierarquias em termos de seus valores 

pessoais possam julgar e aceitar de forma distinta as ações dos funcionários das organizações 

e as próprias estratégias que percebem nessas organizações, levando à idéia de que valha ou 

não a pena continuar como clientes daquela organização.  

Tomando-se como base a consideração de Tamayo (1998) de que os valores 

organizacionais correspondem aos valores percebidos como característicos de uma 

organização e que são importantes na própria construção da identidade de uma organização, 

cabe questionar também se não poderá haver relação entre as percepções dos clientes quanto 

aos valores organizacionais e a reputação das organizações no mercado. Este aspecto diz 

respeito ao que é ressaltado por Jones e Wicks (1999), que salientam que as organizações que 

se mostram confiáveis junto aos stakeholders atingem uma reputação que as leva a serem 

escolhidas preferencialmente por clientes e fornecedores, principalmente nos relacionamentos 

nos quais a confiança seja um fator imprescindível, propiciando a essas organizações uma 

vantagem competitiva frente às demais. 



   
135

 
Dessa forma, é possível supor que a congruência entre os valores pessoais dos clientes 

e os valores organizacionais por eles percebidos tenha impacto na manutenção do 

relacionamento junto à organização e no comprometimento, sendo este definido conforme  

Garbarino e Johnson (1999), como a identificação, lealdade e preocupação dos clientes para 

com uma organização, interferindo, portanto, na posição frente à concorrência. 

A relação entre os valores pessoais e os organizacionais também podem diferir dentre 

as várias culturas, como comentam Mayer, Davis e Schoorman (1995), uma vez que a 

propensão em confiar varia conforme as características em termos de personalidade e cultura 

de cada indivíduo, além de contextos específicos e situações específicas, bem como das 

interpretações que os sujeitos fazem de tais situações.  

Como salientam Doney, Canon e Muelen (1998) as normas e os valores referentes a 

cada cultura levam a que indivíduos de diferentes culturas apresentem distintas propensões 

em confiar. Portanto, a congruência entre valores pessoais e organizacionais deverá ocorrer de 

formas distintas, dependendo dos aspectos de cada cultura. Cabe então propor estudos futuros 

que busquem comparar a hierarquia de valores pessoais de clientes e os valores 

organizacionais por eles percebidos nas organizações. 

É importante ressaltar que o estudo aqui desenvolvido apresenta limites, uma vez que 

se utilizou uma amostra não probabilística, a qual resultou em indivíduos predominantemente 

moradores da Grande São Paulo, com grau de instrução superior, e pertencentes a faixas de 

renda familiar superiores a R$ 4.000,00. Dessa forma, os resultados aqui expressos não 

podem ser extrapolados a todo o universo.  

Caberia a realização de novos estudos que tivessem como amostra indivíduos com 

outros perfis demográficos. No entanto, deve-se atentar para a complexidade que caracteriza 

os itens referentes à análise de valores organizacionais. Sendo assim, a Escala de Práticas 

relativas à Confiança de Clientes talvez seja mais adequada à aplicação junto a clientes de 

grau de instrução mais baixo. 

Também podem ser realizados novos estudos a partir do instrumento de pesquisa aqui 

utilizado, junto a tipos específicos de empresas do setor de serviços, realizando-se uma análise 

de clusters, bem como junto a clientes de empresas pertencentes aos demais setores de 

atividade.    



   
136

 
Referências Bibliográficas    

AAKER, D. A.; KUMAR, V.; DAY, G. S. Pesquisa de Marketing. São Paulo: Atlas, 2001.  

ADAMSON, I.; CHAN, K. M.; HANDFORD, D. Relationship marketing: customer 
commitment and trust as a strategy for the smaller Hong Kong corporate banking sector. The 
International Journal of Bank Marketing. vol. 21, n. 6/7, p. 347-358, 2003.  

AGLE,  B. R.; CALDWELL, C. B. Understanding research on values in businness. Businness 
and Society. vol. 38, n. 3, p.326-387, 1999.  

BALL, D.; COELHO, P. S.; MACHÁS, A. The role of communication and trust in explaining 
customer loyalty. European Journal of Marketing. vol. 38, n. 9/10, p. 1272 – 1293, 2004.  

BARDIN, L. Análise de Conteúdo, Lisboa: Edições 70, 2004.  

BEYER, J. M. Ideologies, values, and decision making in organizations. In: NYSTRON, P. 
C.; STARBUCK, W. H. (Org.). Handbook of organizational design. Oxford: University 
Press, 1981. p. 166-202.  

BRYMAN, A. Social research methods. Oxford: University Press, 2004.  

BUTLER Jr, J. K. Toward understanding and measuring conditions of trust: evolution of a 
Condition of Trust Inventory. Journal of Management. vol. 17, n. 3, p. 643-663, 1991.  

BUTLER Jr, J. K. Trust expectations, information sharing, climate of trust, and negotiation 
effectiveness and efficiency. Group & Organization Management. vol. 24, n. 2, p. 217-238, 
1999.  

CALORI, R.; SARNIN, P. Corporate culture and economic performance: a french study. 
Organization Studies. vol. 12, n. 1, p. 49 – 74, 1991.  

CARRASCO, J. A.; MILLER, E. J. Exploring the propensity to perform social activities: a 
social network approach. Transportation. vol. 33, p. 463 - 480, 2006.  

COOK, D. P.; LUO, W. The role of third-party seals in building trust online. E-Service 
Journal. vol. 2, n. 3, p. 71 – 84, 2003.  

COOPER, D. R.; SCHINDLER, P. S. Métodos de pesquisa em administração. Porto 
Alegre: Bookman, 2003.  

DEUTSCH, M. Trust and suspicion. Journal of Conflict Resolution. vol. 2, n. 4, p. 265 – 
279, 1958. 



   
137

 
DONALDSON, T.; PRESTON, L. E. The stakeholder theory of corporation : concepts, 
evidence and implications. Academy of Management Review, vol. 20, n. 1, 1995.  

DONEY, P. M.; CANNON, J. P. An examination of the nature of trust in buyer-seller 
relationships. Journal of Marketing.  vol. 61, n. 2, p. 35 – 51, 1997.  

DONEY, P. M.; CANNON, J. P; MULLEN, M. R. Understanding the influence of national 
culture on the development of trust. Academy of Management Review, vol. 23, n. 3, 1998.  

ENZ, C. A. The role of value congruity in intraorganizational power. Administrative Science 
Quarterly. v. 33, p. 284-304, 1988.  

FERREIRA, M. C.; ASSMAR, E. M. L.; ESTOL, K. M. F.; HELENA, M. C. C. C.; CISNE, 
M. C. F. Desenvolvimento de um instrumento brasileiro para avaliação da cultura 
organizacional. Estudos de Psicologia. vol. 7, n. 2, p. 271-280, 2002.  

FREEMAN, R. E.; REED, D. L. Stockholders and stakeholders: a new perspective on 
corporate governance. California Management Review. vol. 25, n. 3, p. 88-106, 1983.   

GARBARINO, E.; JOHNSON, M. S. The different roles of satisfaction, trust and 
commitment in customer relationships. Journal of Marketing. vol. 63, n. 2, p. 70-87, 1999.  

GODOY, A. S. Pesquisa Qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração de 
Empresas. vol. 35, n. 3, p. 20 – 29, 1995.  

GOEL, S.; BELL, G. G.; PIERCE, J. L. The perils of Pollyanna: development of the over-
trust construct. Journal of Business Ethics. vol. 58, n. 1, p. 203-218, 2005.  

GOODE, W. J.; HATT, P. K. Métodos em pesquisa social. São Paulo: Editora Nacional, 
1979.  

GRÖNROOS, C. Marketing: gerenciamento e serviços. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.  

GWINNER, K. P.; GREMLER D. D.; BITNER, M. J. Relational benefits in services 
industries: the costumer´s perspectives. Academy of Marketing Science Journal. vol. 26, n. 
2, p. 101-114, 1998.  

HAIR Jr., J. F.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L.; BLACK, W. C. Análise multivariada 
de dados. Porto Alegre: Bookman, 2005.  

HAIR Jr., J. F.; BABIN, B.; MONEY, A. H.; SAMOUEL, P. Fundamentos de métodos de 
pesquisa em administração. Porto Alegre: Bookman, 2005.  

HALIDAY, S. V. How placed trust works in a service encounter. The Journal of Services 
Marketing. vol. 18, n. 1, p. 45 – 58 , 2004.  



   
138

 
HARISALO, R.; HUTTUNEN, H.; McINERNEY, J. Trust-creating practices for marketing 
managers. Journal of Change Management. vol. 5, n. 4, p. 463 – 484, 2005.  

HATCH, M. J. Organization theory: modern, symbolic and postmodern perspectives. 
Oxford: University Press, 1997.  

HERNANDEZ, J. M.; MAZZON, J. A. Trust development in e-commerce and store choice: 
model and intial test. ENANPAD 2005. Encontro Nacional de Pós-graduação em 
Administração, Brasília, 2005.  

HERNANDEZ, J. M.; SANTOS, C. C. Proposta para um modelo de mensuração de confiança 
entre canais de marketing. ENANPAD 2008. Encontro Nacional de Pós-graduação em 
Administração, Rio de Janeiro, 2007.  

HININGS, C. R; TRIBAULT, L.; SLACK, T.; KIKULIS, L. M. Values and organizational 
structure. Human Relations. vol. 49, n. 7, p. 885-916, 1996.  

HOFFMAN, K. D.; BATESON, J. E. G. Princípios de marketing de serviços: conceitos, 
estratégias e casos. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.  

HOFSTEDE, G. Culture’s Consequences. California: Sage Publications, 2001.   

HOFSTEDE, G.; NEUIJEN, B.; OHAVY, D. D.; SANDERS, G. Measuring organizational 
cultures: a qualitative and quantitative study across twenty cases. Administrative Science 
Quarterly. vol 35, n. 2, p 286-316, 1990.  

HOSMER, L. T. Trust: the connecting link between organizational theory and philosopical 
ethics. Academy of Management Review. vol. 20, n. 2, p. 379 – 403, 1995.  

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: http:// 
www.ibge.gov.br. Acesso em 28 fev. 2008.  

INGLEHART, R.; BAKER, W. Modernization, cultural change, and the persistence of 
traditional values. American Sociological Review. vol. 65, p. 19-51, 2000.  

JONES, T. M.; WICKS, A. C. Convergent stakeholder theory. Academy of Management 
Review. vol. 24, n. 2, p. 206-221, 1999.  

KABANOFF, D.; DALY, J. Espoused values of organizations. Australian Journal of 
Management. vol. 27, n. 10, p. 89 -104, 2002.  

KLEIN, K. J.; DANSEREAU, F.; HALL, R. J. Levels issues in theory development, data 
collection, and analysis. Academy of Management Review. vol. 19, n. 2, p. 195-229, 1994.  

KLUCKHOHN, C. K. M. Values and value orientation in the theory of action.  
In: PARSONS, T.; SHILDS, E. (Org.). Toward a general theory of action. 
Cambridge: Harvard University Press, 1951. p. 436-483. 

http://www.ibge.gov.br


   
139

  
KRAMER, R. M. Trust and distrust in organizations: emerging perspectives, enduring 
questions. Annual Review of Psicology. vol. 50, p. 569-598, 1999.  

LEVIN, I. M. Five windows into orgnization culture: an assessment framework and approach. 
Organization Development Journal. vol. 18, n. 1, p. 83-94, 2000.  

LOVELOCK, C.; WRIGHT, L. Serviços: marketing e gestão. São Paulo: Saraiva, 2001.  

McDANIEL, C.; GATES, R. Pesquisa de marketing. São Paulo: Pioneira Thompson 
Learning, 2003.  

MALHOTRA, N. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: 
Bookman, 2001.  

MAYER, R.C.; DAVIS, J. H.; SCHOORMAN, D. F. An integrative model of organizational 
trust. Academy of Management Review, vol. 20, n. 3, p. 709 – 734, 1995.  

MEGLINO, B. M.; RAVLIN, E. C. Individual values in organizations: concepts, 
controversies and research. Journal of Management. vol. 24, n. 3, p. 351–389, 1998.  

MINTZBERG, G.; AHLSTRAND, B.; LAMPEL, J. Safari de estratégia: um roteiro pela 
selva do planejamento estratégico. Porto Alegre : Bookman,1999.  

MORGAN, R. M.; HUNT, S. D. The commitment-trust theory of relationship marketing. 
Journal of Marketing. vol. 58, n. 3, p. 20-38, 1994.  

MULLEN, P. M.. Delphi: myths and reality. Journal of Health Organization and 
Management. vol. 17, n. 1, p. 37 – 52, 2003.  

MURPHY, M. G.; DAVEY, K. M. Ambiguity, ambivalence and indifference in 
organisational values. Human Resource Management Journal. vol. 12, n. 1, p. 17-32, 2002.  

OLIVEIRA, A. F.; TAMAYO, A. Inventário de perfis de valores organizacionais. Revista de 
Administração. vol. 39, n. 2, p. 129-140, 2004.  

O´REILLY III, C. A.; CHATMAN, J.; CALDWELL, D. F. People and organizational culture: 
a profile comparison approach to assessing person-organization fit. Academy of 
Management Journal. vol. 34, n. 3, p. 487-516, 1991.  

PANT, N.; LACHMAN, R. Value incongruity and strategic choice. Journal of Management 
Studies. vol. 35, n. 2, p. 195-212, 1998.  

PORTO, J. B. Mensuração de valores no Brasil. In: TAMAYO, A.; PORTO, J. B. Valores e 
comportamento nas organizações. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 96-120.  



   
140

 
QUEIROZ, M. I. P. Variações sobre a técnica do gravador no registro da informação 
viva. São Paulo: T. A., 1991.  

RANAWEERA, C.; PRABHU, J. The influence of satisfaction, trust and switching barriers 
on costumer retention in a continuous purchasing setting. International Journal of Service 
Industry Management. vol. 14, n. 3, p. 374-394, 2003.  

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1985.    

ROHAN, M. J. A rose by any name? The values construct. Personality and Social 
Psychology Review. vol. 4, no. 3, p. 255-277, 2000.  

ROKEACH, M. The nature of human values. Nova York: Free Press, 1973.  

ROS M.; GOUVEIA, V. Validez de los modelos transculturales sobre los valores.  
In: ROS, M. Psicologia Social de los valores humanos. Madrid: Biblioteca Nueva, 2001.  

ROUSSEAU, D. M.; SITKIN, S. B. ; BURT, R. S. ; CAMERER, C. Not so different after 
all : a cross discipline view of trust. Academy of Management Review. vol. 23, n. 3, p. 393 – 
404, 1998.  

SACKMANN, S. Culture and subcultures: an analysis of organizational knowledge. 
Administrative Science Quarterly. vol. 37, p. 140-161, 1992.  

SANTOS, C. C. Impacto do gerenciamento de reclamações na confiança e lealdade do 
consumidor, no contexto de trocas relacionais. ENANPAD 2000. Encontro Nacional de Pós-
graduação em Administração, Florianópolis, 2000.  

SCHEIN, E. H. Organizational culture and leadership. San Francisco: Sage, 1992.  

SCHWARTZ, S. Are there universal aspects in the structure and contents of human values? 
Journal of Social Issues. vol. 50, n. 1, p 19–45, 1994.  

SCHWARTZ, S. A theory of cultural values and some implications for work. Applied 
Psychology. vol. 48, n. 1, p. 23-47, 1999.  

SCHWARTZ, S. Valores Humanos Básicos: seu contexto e estrutura intercultural. In: 
TAMAYO, A.; PORTO, J. B. Valores e comportamento nas organizações. Petrópolis: 
Vozes, 2005, p. 21-55.  

SELLTIZ, C. et al. Métodos de pesquisa das relações sociais. São Paulo: EPU, 1975.  

SHEPPARD, B. H.; SHERMAN, D. M. The grammars of trust: a model and general 
implications. Academy of Management Review. vol. 23, n. 3, p. 422 - 437, 1998.  

SILVERMAN, D. Interpreting qualitative data: methods of analyzing talk, text, and 
interactions. Thousand Oaks: Sage Publications, 2001. 



   
141

  
SIRDESHMUKH, D.; SINGH, J.; SABOL, B. Consumer trust, value, and loyalty in relational 
exchanges. Journal of Marketing. vol. 66, n. 1, p. 15-37 , 2002.  

SUH, F.; FANDA, S.; SEO, S. Exploring the role of culture intrust development with service 
providers. Journal of  Services Marketing. vol. 20, n. 4, p. 265 – 273, 2006.  

TAMAYO, A.; GONDIM, M. G. C. Escala de valores organizacionais. Revista de 
Administração. vol. 31, n. 2, p. 62 – 72, 1996.  

TAMAYO, A. Valores organizacionais: sua relação com satisfação no trabalho, cidadania 
organizacional e comprometimento afetivo. Revista de Administração. vol. 33, n. 3, p. 56–
63, 1998.  

TAMAYO, A.; MENDES, A. M.; PAZ, M. G. T. Inventário de valores organizacionais. 
Estudos de Psicologia. vol. 5, n. 2, p. 289 –315, 2000.  

VERBEKE, W. A revision of Hofstede et al.´s (1990) organizational practices scale. Journal 
of Organizational Behavior. vol. 21, n. 5, p. 587-602, 2000.  

YAMAGISHI, T.; COOK, K. S.; WATABE, M. Uncertainty, trust and commitment 
formation in the United States and Japan. American Journal of Sociology. vol. 104, n. 1, p. 
165 – 194, 1998.  

WALTER, A.; RITTER, T. The influence of adaptations, trust, and commitment on value-
creating functions of customer relationships. Journal of Business & Industrial Marketing. 
vol. 18, n. 4, 2003.  

ZEITHAML, V. A.; BERRY, L. L.; PARASURAMAN, A. The behavioral consequences of 
service quality. Journal of Marketing. vol. 60, n. 2, p. 31-46, 1996.     



   
142

 
Apêndice A 

Lista de empresas do setor de serviços utilizada para delphi   

Os itens da lista abaixo representam vários tipos de empresas prestadoras de serviços.  
Por favor, leia todos os itens e escolha aqueles que, do seu ponto de vista, representam os 
tipos de empresas para os quais seja mais determinante a confiança atribuída pelos clientes.   

Você pode escolher quantos itens desejar, mas deve atribuir, a cada um dos escolhidos, pesos 
múltiplos de 5. A soma total dos pesos atribuídos deve corresponder a 100.    

Itens Pesos 
Academias de ginástica  
Administradoras de cartões de crédito  
Agências de viagens  
Assistências médicas  
Assistência técnica para eletrodomésticos/ eletrônicos  
Auto-escolas  
Bancos  
Buffets diversos (infantis, aniversários, casamentos, bodas)  
Casas de repouso  
Clínicas de estética/ salões de beleza   
Clínicas odontológicas  
Clínicas/ hospitais veterinários/ pet shops  
Clubes  de desportivos ou de lazer  
Companhias aéreas  
Costura/ reforma / aluguel de roupas  
Cursos diversos (idiomas/ dança/ esportes/ jardinagem/ artes / música/ teatro)  
Dedetizadoras  
Desentupidoras  
Empresas de ônibus  
Escolas infantis/ berçários  
Escritórios de advocacia  
Estacionamentos  
Hospitais  
Hotéis/ flats/ pousadas  
Hotéis para hospedagem de animais  
Imobiliárias  
Instituições de ensino fundamental, médio e superior   
Laboratórios para exames e análises clínicas  
Lavanderias  
Locadoras de filmes  
Locadoras de veículos  
Monitoramento de casas e automóveis  
Provedor de acesso à internet  
Restaurantes/ Lanchonetes/ bares  
Seguradoras  
Serviços automotivos (alinhamento, funilaria, mecânicos, instalação de som e alarme)  
Serviços de arquitetura/ construção e reformas/ decoração/ paisagismo  
Telefonia fixa  
Telefonia móvel  
Transporte de cargas e mudanças  
TV por assinatura 100 
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Apêndice B  

Categorias geradas na análise dos grupos de foco    

Cada uma das 15 categorias geradas na análise dos grupos de foco é apresentada e a 

seguir e as falas a ela referentes estão identificadas em itálico. As categorias estão  

identificadas pelas siglas C1 a C15. Em cada um dos trechos relativos às falas, estão 

assinaladas, em negrito, as idéias que melhor expressam a respectiva categoria. Ao final de 

cada uma das falas, há a identificação do grupo de foco ao qual pertencem, da seguinte forma: 

G1 = grupo de foco formado por clientes de serviços de saúde; 

G2 = grupo de foco formado por clientes de serviços de ensino; 

G3 = grupo de foco formado por clientes dos outros serviços selecionados; 

G4 = grupo de foco formado por alunos de ensino superior.  

C 1. Comportamento amistoso e informal – demonstração, por parte dos 

funcionários, de que gostam de atender os clientes, ao conversarem com eles, tratando-os de 

maneira informal e apresentando boa vontade ao atendê-los: 

“...a confiança não é só por um nome, é um negócio de vivência mesmo, é o 

atendimento, o dia a dia dos funcionários da empresa junto aos clientes...” (G3); 

“A empresa, só com a parte administrativa, não vai ser a primeira empresa no 

mercado, quem vai fazer ser a primeira  é a parte que interage com os clientes...” (G1).  

“...tem funcionário que parece que quer evitar ter qualquer relação com os clientes, 

acha mais fácil mandar o cliente entrar no site da empresa e resolver tudo pela internet, para 

não ficar incomodando...já tem outros lugares em que você percebe que os funcionários 

gostam de atender as pessoas...” (G3);  

“...o professor que dá aquele conselho, que fala coisas relacionadas à própria vida, 

fora da matéria. Ele dá lição de vida, conta a sua experiência. A gente precisa disso, dessa 

interação, do professor conversar também e comentar as coisas do dia-a-dia...faz a gente 

sentir que ele se importa de verdade com os alunos e passa confiança na própria 

instituição”(G4);  

“...alguns funcionários são muito legais, a gente nota que se comportam como se 

fossem amigos da gente, te tratam de um jeito informal, descontraído...isso te faz sentir bem, 

parece até que a pessoa já te conhecia antes...agora, em outros lugares, a turma te trata com 

muita má vontade...” (G3); 
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“...você vai perguntar alguma coisa para a pessoa,  ela já olha como se você estivesse 

atrapalhando o que ela tem para fazer....alguns funcionários nem conversam com você, 

parece que são importantes demais...a pessoa fala com você olhando para o relógio...” 

(G4).  

C 2. Comportamento cordial e respeitoso - comportamento respeitoso por parte 

dos funcionários, apresentando paciência e educação ao lidar com os clientes:  

“Tem lugar que tem funcionários que eu não sei como têm tanta paciência para falar 

com as pessoas e explicar tudo, esclarecer as dúvidas, com detalhes, várias vezes durante o 

dia,...mas tem outros onde os funcionários nem te olham na cara...”(G3); 

“...tem funcionário educado e que explica as coisas direito, mas também tem 

funcionário que não sabe interagir com o cliente, não trata o cliente com respeito,  fica 

fazendo brincadeirinha, toma muita liberdade no trato com o cliente...” (G3).  

C 3. Atuação atenciosa - comportamento atento dos funcionários, tentando 

perceber quais são as necessidades dos clientes junto aos serviços que estão prestando, 

observando os clientes, questionando se há algo em que possam ajudá-los e indagando sobre 

suas críticas e sugestões:  

“...mudamos ele para uma escola nova. Ela não tem nome, ela está começando 

agora, deve ter uns quatro anos, e a gente está vendo assim um desenvolvimento ótimo, 

porque as professoras interagem bem com as crianças, elas dão aquela atenção que ele está 

precisando. E na outra escola, apesar dela ter nome, ser bem conceituada por aí,  ele não 

estava tendo isso, então a gente confia muito mais nessa escola, apesar dela ser pequena e 

não ser famosa...” (G2);  

“...um colégio que vai ficar com a minha filha quatro horas e meia ... as pessoas 

precisam ver o que ela vai estar fazendo, como ela vai estar se desenvolvendo ali...” (G2); 

“...tem sempre uma pessoa em cada corredor e essas pessoas estão sempre com rádio, 

então dá para localizar toda criança. Se a criança sai da sala dá para ficar olhando para ver 

onde vai. Apesar da escola ser grande, sempre tem alguém no pátio ou no corredor 

olhando.” (G2) 

“...ninguém me alertou para não sair das dependências do laboratório, porque se 

eventualmente a seringa escapa, você começa a sangrar e não tem ninguém para te socorrer. 
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Quer dizer, ninguém me alertou sobre isso, ninguém estava prestando atenção quando eu saí 

da sala do exame...” (G1);  

“...também, com tanta gente para eles atenderem, eles nem te olham direito, nem tem 

como prestar atenção no cliente, eles têm que fazer andar a fila...” (G1); 

“Vai atividade pra casa e às vezes é atividade direcionada para a minha esposa, às 

vezes direcionada pra mim, eles até entrevistam os pais para saber se está tudo bem ou se 

precisa melhorar alguma coisa, se está acontecendo algum problema com a criança que 

eles possam ajudar a resolver...” (G2);  

“...eu acho que é exatamente isso, é chegar perto do cliente.. mostrar que ele quer 

escutar o cliente, ele quer saber o que você tem a dizer, quer ouvir as suas necessidades, e 

não só os elogios, mas as críticas também.” (G3).  

C 4. Tratamento prioritário aos casos urgentes - percepção, por parte dos 

funcionários, de que alguns clientes têm necessidades mais urgentes que outros, dando-lhes 

prioridade na prestação dos serviços:  

“Na hora que viu que tem uma paciente muito velhinha na fila, deviam pôr essa 

pessoa  primeiro na consulta...” (G1); 

“O enfermeiro viu uma senhora entrando com uma moça e falou: Essa senhora está 

passando mal. O que ela está fazendo aqui? A moça que acompanhava falou que ela ia só 

fazer um exame, mas ele teve aquela percepção de que ela ia passar mal. Aí ele pegou uma 

cadeira de rodas e saiu correndo com essa senhora para a emergência! Ela estava passando 

mal, e ninguém notou! E ela nem tinha feito a ficha de entrada ainda, então é essa atenção 

da pessoa... digamos que ele não tinha obrigação... ele estava em horário de almoço... mas 

estava atento na clínica...” (G1);  

“...eu já me preocupo assim: será que o meu filho está se dando bem? Como é a 

relação com os professores na escola?Eu acho importante se sentir bem na escola... Se a 

criança se sentiu bem na escola ela passa metade do dia lá, pra mim é muito importante a 

dedicação no contato dos funcionários com as crianças e perceber que uma criança não é 

igual à outra, algumas têm problemas de comportamento e  precisam de mais atenção.” 

(G2);  
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C 5. Tratamento igualitário sem discriminação - apresentação do mesmo 

comportamento junto a diferentes perfis de clientes, no sentido de demonstrar que não há 

preferência ou discriminação por parte dos funcionários quanto aos clientes:  

“No mesmo local, cada funcionário atende de um jeito, uns são simpáticos, outros 

não. Às vezes também a gente nota que dão mais atenção para alguns clientes que para 

outros...” (G1); 

“Ás vezes, você tem que ser chato, porque tem funcionário que só dá atenção para 

aqueles clientes que reclamam...”(G1); 

“Se a pessoa conhece como funcionam as coisas ali, ela dá um jeitinho e passa na 

frente de todo mundo que já estava lá esperando, consegue ser atendida antes dos outros.” 

(G4); 

“... agora, dessa escola, ele gosta,  porque ele fala que nessa ele se dá bem com os 

professores e que os funcionários dão atenção. Tem escola que os professores e os 

funcionários só dão atenção se o aluno é filho do fulano de tal, aí todo mundo lá dá 

atenção...” (G2); 

“Os clientes que têm mais dinheiro ou mais poder recebem mais atenção dos 

funcionários...” (G3); 

“Tem lugares em que os clientes que estão mais bem vestidos são mais bem tratados 

e as pessoas mais simples você nota que são até maltratadas...” (G3).  

C 6. Confirmação de expectativas - ações, por parte dos funcionários, em 

conformidade com as expectativas dos clientes, realizando o que eles esperam dos serviços 

prestados, cumprindo com as promessas que fazem aos clientes e realizando um 

acompanhamento para identificar se os clientes estão recebendo os benefícios esperados:   

“...não deixa a desejar em nenhum momento. Tudo que eu sempre preciso fazer, 

todos os exames,  não tem burocracia, não tem nada, é sempre tudo tranqüilo... Então eu 

diria que escolhi bem. Porque? Porque eles me satisfazem totalmente, cumprem com todas 

as minhas expectativas...” (G1); 

“...até hoje eu não tive uma vírgula de reclamação. É um plano que dá um grande 

conforto, porque sempre que preciso usar, não tenho problemas, você consegue sempre fazer 

tudo o que precisa...” (G1); 

 “...essa escola acabou desenvolvendo um lado artístico super grande, a perfeição, ele 

é super apegado em detalhes, em cores. E assim, ele aprendeu a ler muito cedo, antes das 
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outras crianças. Ele aprendeu a escrever muito cedo, antes das outras crianças. Quando ele 

teve que mudar para outra escola, que lá só ia até o pré,  ele estava muito mais adiantado 

que as outras crianças, porque ele sabia escrever, sabia fazer até  continhas. A gente nem 

esperava que essa escolinha ensinasse tão bem...” (G2); 

“... quando fui conhecer essa escola o pessoal falou que ele ia melhorar e é verdade, 

inclusive eu sinto, em casa, também que o comportamento dele mudou, ele está gostando de 

fazer lição. O mais importante é que ele está aprendendo, tudo o que eles falaram, de 

verdade está acontecendo...” (G2);  

“...eu acho importante os funcionários deixarem claro para os clientes quais são os 

benefícios que eles podem usufruir, para que a pessoa não espere algo que não vai ter e 

acabe se sentindo insatisfeita...”(G3);  

“...eles sempre ligam para saber se você ficou satisfeito com o serviço e se cumpriu 

com as suas expectativas...”(G3); 

“...a gente percebe que está aumentando o nosso conhecimento, fortalece a confiança 

perceber que um professor  está passando um conteúdo que a gente julga relevante e que ele 

está fazendo você aprender aquilo...” (G4).   

C. 7 Comportamento previsível - apresentação, por parte dos funcionários, de um 

comportamento previsível durante o processo de prestação dos serviços, mantendo os mesmos 

procedimentos entre si e prestando os serviços da mesma maneira:   

“...antigamente, era sempre do mesmo jeito, mas agora,  cada vez que você vai fazer 

um exame, cada hora tem uma burocracia diferente, te pedem coisas diferentes, hoje para 

fazer um exame tem que pedir não sei o quê, tem que marcar hora cada vez em um 

telefone...” (G1); 

“...você entrega o carro lá e seja o que Deus quiser, você nunca sabe se vão olhar as 

coisas direito, cada vez que vai, é diferente, não tem procedimento. Até as pessoas que 

atendem são diferentes, cada hora tem um funcionário lá, é uma rotatividade absurda, você 

não tem certeza nem de quem é que vai te atender... e nem sabe como será atendido...” 

(G3); 

“...às vezes você vai lá e é atendido na hora, às vezes tem que esperar um tempão, se 

você tiver um problema de saúde mais sério e precisar ser atendido em um momento de 

emergência, você vai ter que rezar para que os funcionários estejam disponíveis para te 

atender naquele dia, tem dia que tem um monte de funcionário sem fazer nada, tem dia que 
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tem só um ou dois para atender, você nunca sabe como vai ser, é sempre uma surpresa...” 

(G1); 

“...na hora em que você precisa de alguém que resolva os problemas para você,  é 

isso que falta, alguém para resolver os problemas na hora, aí você tem que se virar...”(G3).  

C 8. Postura compreensiva quanto à vulnerabilidade – demonstração dos 

funcionários de que entendem a vulnerabilidade  dos clientes perante a organização, e de que 

não se aproveitam disso, respeitando o que está especificado nos contratos de prestação dos 

serviços. Essa vulnerabilidade às ações dos funcionários das empresas prestadoras de serviços 

refere-se tanto ao aspecto de que os clientes só irão conhecer de fato a forma como ocorre a 

prestação dos serviços no momento em que precisarem, como também no que se refere à 

dificuldade para trocar de fornecedor de alguns tipos de serviços, ou por não terem 

possibilidade de monitorar as ações dos funcionários das empresas:  

“...quem está vendendo o serviço na verdade está vendendo uma promessa. O serviço 

é uma coisa que antes de você experimentar você não consegue dizer se ele é bom, se ele é 

ruim, se ele vai ser bom, ou não, isso é só na hora em que você precisar que você vai ficar 

sabendo.” (G3); 

“Você só vai conhecer a empresa quando você tiver algum problema para resolver, 

toda seguradora é boa, até você ter o carro roubado, aí é que você vai ter certeza se é boa 

mesmo ou não, se os funcionários dela vão fazer o que está escrito naqueles itens da 

apólice.” (G3); 

“...você tem que esperar para ver o que vai dar, entrega na mão de Deus, eu procuro 

ver se meu filho não está apresentando nenhum comportamento estranho, mas você nunca 

tem certeza se a escola está fazendo de verdade o que a diretora falou que iam fazer e o que 

eles colocam no papel...” (G2);  

“A gente tem uma vida corrida, então na hora em que você vai lá levar o carro na 

concessionária, você não tem tempo de ir lá ver e conversar com calma. Aí trocam isso, 

trocam aquilo... o funcionário aproveita para te vender uma coisa um pouco mais cara... Eu 

me sinto meio enganado, eles se aproveitam da nossa situação”. (G3); 

“...Tem uma marca que, quando você compra um carro deles, você sabe exatamente 

quanto você vai gastar na revisão. Isso eu acho legal ... existe uma tabela de quanto é o preço 

de cada revisão que você vai pagar, isso evita que os funcionários da concessionária 

aproveitem que você não entende do assunto...” (G3); 
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“...quando a empresa tem o monopólio na mão, na minha opinião, é uma lástima o 

serviço. Se, pelo que está escrito no contrato,  eles falam  que vão te atender em 24 horas, 

eles te atendem em 48, aí você fica sem luz, sem telefone ..... quando você depende de um 

serviço desses, você sofre, você fica totalmente vulnerável às vontades deles.” (G3);  

“Você tem um problema, mas na hora que você vai falar é assim: digite oito, para 

não sei o quê, digite dois, para aquele outro. Você fica um tempo absurdo ali, nem consegue 

falar e o pessoal não te dá a mínima, porque sabem que você depende deles...e também 

sabem que você não tem muito tempo para gastar ligando para reclamar das coisas...” (G3);  

“Você liga do celular para o atendimento eletrônico do cartão de crédito, aí eles 

pedem para você falar com um atendimento pessoal. Aí usam o seu tempo, a sua ligação, 

para empurrar serviços extras para você, sabendo que você não pode desligar, senão vai ter 

que tentar ligar e falar tudo de novo...” (G2); 

“...infelizmente, todos nós somos obrigados a ter um plano de saúde... É impossível 

você hoje, querer viver, sem plano de saúde. E como eles sabem que você depende deles e 

que iria ter carência se mudasse para outro  plano, eles fazem as coisas do jeito que querem 

e você é obrigado a aguentar....” (G1); 

“...você fica totalmente vulnerável às decisões das pessoas daquele hospital, se o 

cardiologista, por exemplo, fala que você está mal, que vai ter que operar, você pode até 

pegar uma outra opinião, com outro médico, mas ele está determinando o caminho da sua 

vida.” (G1);  

“Hoje em dia, se o hospital faz parte do convênio, mas o médico não, então você fica 

refém daquele médico. Se a parte médica não é coberta num hospital, a gente vai sendo 

extorquido por todo lado, cada hora, te apresentam uma coisa diferente para pagar.” (G1); 

“Tem funcionários que tentam te enrolar, não falam tudo o que você vai gastar, 

sabem que você vai ter que acabar aceitando, porque você não entende daquilo...” (G2); 

“Os funcionários agem como se você dependesse só dessa empresa, eles sabem que é 

complicado, para o cliente,  trocar por uma outra empresa.” (G4); 

“eles mudam tudo de uma hora para outra, mudam o estilo da sua conta e nem te 

pedem consentimento, e você é obrigado a aceitar, de repente, a gente começa a pagar 

coisas que nem pagava antes, toda aquela papelada que você assinou, concordando quando 

abriu a conta no banco, nem vale mais...” (G3); 

“Eles impõem um monte de burocracia, para fazer o exame você tem que ir buscar a 

guia preenchida lá no centro, eles não querem nem saber de facilitar a vida do cliente...e, se 
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você reclama, nem te dão bola, o que você vai fazer, você não vai conseguir trocar de plano 

tão fácil mesmo...” (G1). 

“Eu não consigo sair desse banco. Eu ligo lá para encerrar a minha conta e já está há 

três meses assim. Então, no dia a dia da gente, na vida corrida que a gente leva, nem sempre 

você tem tempo para parar e ficar discutindo sobre aquilo, vendo o que é melhor pra você. 

Então, eles se aproveitam disso e fazem de conta que eu nem liguei, aí eu continuo pagando 

as tarifas todas que caem na conta e o gerente da agência não tem um cliente que saiu nas 

estatísticas dele!” (G3).  

C 9. Proteção aos interesses dos clientes - demonstração dos funcionários de que 

há uma preocupação em proporcionar benefícios aos clientes e que estão empenhados não só 

em atender aos interesses da organização, mas que também  buscam os interesses dos clientes: 

“...esse banco dá muita facilidade. Além disso, os funcionários da agência sempre 

costumam oferecer serviços que proporcionem mais benefícios, de acordo com o perfil de 

cada cliente, e também incentivam os clientes a utilizarem tudo o que o banco oferece, para 

facilitar a vida do cliente, e também deixar o cliente satisfeito...” (G3); 

“...enquanto consertavam o avião, eles pagaram almoço para todo mundo no 

aeroporto, os funcionários saíram distribuindo uns tíquetes para os passageiros. Eles nem 

precisavam fazer isso, as outras companhias não fazem, mas eles se preocuparam com o bem 

estar dos passageiros.” (G3); 

“...sempre vão pegar uma cadeira para o cliente sentar enquanto espera e, logo em 

seguida, vem alguém servindo um café ou um chá... eles observam para ver se você não está 

mal acomodado enquanto espera...” (G3). 

“Eu acho que os funcionários desse banco são preocupados em mostrar que querem  

me oferecer aquilo que melhor me atende. Da última vez que fui à agência, a gerente até me 

ofereceu um jeito de eu começar a pagar uma taxa de juros menor nos empréstimos, então 

você percebe que ela está olhando também o seu lado...” (G3); 

“Todos os dias, sem eu pedir, às oito horas da manhã eu recebo mensagem do banco 

no celular, informando as cotações das moedas. É uma coisa que outros bancos não tem e eu 

não pago nada a mais por isso, e são coisas que, ao meu ver, são benéficas pra mim.”  (G3); 

“Nos planos médicos, até onde você vai poder estar a salvo dos interesses deles?  Tem 

laboratório que para você marcar um exame demora um mês. Você pode estar morto daqui a 

um mês. Mas eles não querem saber, olham só os interesses deles, se está demorando muito, 
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azar do paciente, eles não vão comprar mais equipamentos e nem colocar mais gente para 

realizar os exames, os pacientes que esperem!” (G1); 

“Hoje em dia, o médico está preocupado em ganhar dinheiro, e, como ele ganha 

pouco pelas consultas do convênio, ou você paga médico particular, ou você vai no médico e 

ele te atende em cinco minutos, ele está interessado em ganhar a consulta do convênio e não 

quer gastar tempo tentando ajudar os pacientes.” (G1); 

“Eles não querem saber das suas necessidades, vão tentando empurrar um monte de 

coisas, seguros, planos de previdência ... Você acaba pagando mais do que precisa... Eles 

dizem que você não vai se arrepender, mas é só para eles cumprirem o cota do fim do mês, o 

que eles querem é alcançar as metas deles, e, para isso, te empurram qualquer coisa”. 

(G3);  

“Quando você leva o carro para fazer revisão, o pessoal da concessionária quer te 

empurrar peças novas, não interessa se precisa trocar ou não, eles querem ganhar comissão 

sobre as peças...” (G3);  

“Hoje em dia, as escolas estão preocupadas em ter lucro, não querem saber se os 

alunos estão aprendendo ou não,  não estão preocupados em ensinar e avaliar os alunos, o 

que eles querem é ter cada vez mais alunos e mais lucro” (G2); 

“Eles inventam algumas atividades só para ganhar dinheiro, é coisa que não vai 

trazer nenhum conhecimento ou benefício ao aluno, não vai agregar nada, mas o pai vai ter 

que pagar mais caro por aquilo” (G2); 

“Você quer uma informação e liga, o funcionário que te atendeu, se ele não souber 

informar, ele não vai atrás, não tenta te ajudar a resolver o problema, ele apenas fala que 

não é com ele e pronto... não está preocupado em te ajudar ...” (G4); 

“...chamaram um cirurgião correndo, foi um desespero naquele hospital, porque eu 

estava morrendo, aí ele saiu de uma outra cirurgia, ele estava em outra cirurgia, veio rápido, 

e me operou, isso tudo num hospital que é uma maternidade,  pra mim foi, assim, excelente, 

eles não quiseram saber o que estava marcado para o médico fazer, fizeram o que tinham 

que fazer para me ajudar naquele momento.” (G1); 

“O meu filho uma vez passou mal e a gente levou para esse hospital... Lá eles não 

recebem crianças, mas eles receberam ele e chamaram todos os médicos que estavam de 

plantão, pegaram uma daquelas ambulâncias enormes e levaram ele para um outro hospital. 

Foram cinco ou seis pessoas em volta dele, e eles não atendem crianças. Como você não vai 

confiar num hospital deste? É um pessoal que se desdobra para te atender, eles querem te 

ajudar, salvar as pessoas....” (G1); 
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“Muitas vezes, você está domingo à noite na sua casa, seu filho fica com dor de 

garganta, você liga para o médico e ele fala para dar um remédio, consulta por telefone 

mesmo e  resolve o seu problema, mesmo no horário de lazer dele.” (G3);  

Os clientes também fizeram vários comentários mostrando a importância dos 

fornecedores das empresas, comentando que, muitas vezes, as empresas escolhem seus 

fornecedores em função dos custos, sem se preocuparem com os problemas que trarão aos 

clientes, visando apenas os próprios interesses:  

“Agora o pessoal da empresa contrata o serviço terceirizado e isso é péssimo! Os 

terceirizados ganham por visita. O pessoal da empresa nem fica sabendo, aí você liga lá para 

reclamar eles falam que é terceirizado e que vão passar a informação para a empresa 

responsável, mas continua tudo igual, não muda nada, é só você precisar de novo que você 

cai nos mesmos problemas. Assim é fácil para eles, eles terceirizam e não ficam mais 

sabendo dos problemas que ocorrem com os clientes...” (G3); 

 “O gerente da empresa não fica nem sabendo dos seus problemas! Você liga para o 

call center da empresa, mas o call center é em outro lugar, é terceirizado, tem empresa de 

telefonia celular de  São Paulo que o call center fica em Manaus. Call center é uma coisa que 

não tem nada a ver com a empresa onde você está comprando aquele serviço. Os 

funcionários registram as reclamações e você percebe que aquilo nem chegou para a 

empresa....” (G3); 

“Muitas vezes, o pessoal do call center é terceirizado para diminuir custos e eles não 

são nem treinados, o pessoal da prestadora dos serviços não sabe nem o tratamento e os 

serviços que a empresa terceirizada proporciona aos clientes!” (G3); 

“...precisamos ver até onde podemos ir com esse plano de saúde, quais são os 

hospitais, quais são os laboratórios, quais são os exames que eu tenho direito, quais são os 

laboratórios que eu não tenho mais direito, porque o pessoal do convênio credencia ou 

descredencia os hospitais e os laboratórios não é porque são ruins, mas porque melhoraram 

os serviços e começaram a cobrar mais caro, aí eles tiram do plano para diminuir os custos 

e colocam os hospitais mais baratos, com menos infra-estrutura...” (G1); 

“...o que manda em um convênio é a rede credenciada, se os hospitais, médicos e 

laboratórios com quem a empresa firmou convênio são bons...” (G1); 

“...eu acabo usando o médico do plano de saúde para coisa corriqueira. Se for uma 

coisa mais séria, eu vou procurar um médico que tenha uma característica, ou que seja 

conhecido, então eu acabo pagando. Por várias vezes eu paguei médicos fora do convênio. O 



   
153

 
cardiologista eu vou lá e pago a consulta. Então alguns médicos a gente acaba pagando a 

consulta porque não tem convênio, porque o convênio remunera mal o médico e então ele 

não consegue colocar no plano os melhores médicos.” (G1).  

C 10. Ações para manutenção do relacionamento com os clientes - demonstração, 

por parte dos funcionários, de que se preocupam em manter o relacionamento com os clientes 

e de que estão empenhados no sentido de que as pessoas continuem sendo clientes da 

organização e não procurem as empresas concorrentes: 

“...eles estão usando a estratégia de cuidar da sua vida, da sua família, do seu cão. E 

você começa a criar cada vez mais  laços com a empresa, que vão além dos serviços que eles 

estão vendendo então, quer dizer, isso chama-se relacionamento.” (G3); 

“o gerente do banco examina exatamente qual é o seu perfil, e vai te oferecendo cada 

vez serviços mais adequados, eles conhecem o seu histórico, te conhecem pelo nome, tudo 

isso é para manter o cliente...” (G3); 

“...eles querem que a criança continue estudando lá, então eles conversam, tentam 

melhorar, pedem opinião para os pais, então a idéia é que elas não saiam de lá, então, eles 

levam em consideração as idéias sugeridas...” (G2);  

“A pessoa vai sempre naquele hospital, gosta daquele hospital, os funcionários lá já 

conhecem a pessoa pelo nome, então a pessoa cria um vínculo...a pessoa nem pensa em ir 

para outro hospital, mesmo que tenha mais recursos” (G1); 

“Dependendo do serviço, você cria uma relação de confiança que acaba gerando um 

vínculo, mas não com a empresa, com a pessoa que trabalha nela, como no caso de quem 

encerra a conta porque o gerente saiu do banco ou que muda de escola porque o professor 

mudou, como eu fiz com o inglês, o profissional se torna a principal razão de você ser 

cliente...” (G4); 

“Se o veterinário dos meus cachorros mudar, mas nem que seja do outro lado da 

cidade, eu vou continuar levando meus cachorros para ele ver, é uma relação já de longa 

data, ele já conhece cada probleminha que meus cachorros tiveram...” (G1); 

“...eu falava com o gerente do banco num dia, no outro dia aquele gerente foi embora. 

Um dia eu cansei disso e mudei de banco. Era tanto gerente que mudava, que ninguém te 

conhecia, nem sabiam que você era cliente, não enxergam que você vai criar mais vínculo 

se for atendido sempre pelo mesmo funcionário...” (G3); 

“...não existe uma preocupação em que você  continue sendo cliente, parece que 

para eles tanto faz, não dão nem bola para as suas reclamações.” (G4); 
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“Sempre que você vai reclamar ou pedir alguma coisa, você é sempre um número, 

tudo é pelo seu número de matrícula e eles ficam frisando que tem muitos alunos para 

atender, você é só mais um, tanto faz se você vai continuar estudando lá ou não...” (G4); 

“Eu acho que existe um outro problema... é um tratamento completamente impessoal. 

Eu gosto de ser tratada como uma pessoa, não como um número ou como mais uma pessoa 

do outro lado, parece que você está falando com uma máquina...É importante perceber que 

você não é só mais uma cliente, que eles estão interessados no relacionamento com você.” 

(G3).  

“...nesse laboratório, cada vez que você chega lá, eles estão sempre em algum 

processo de mudança, de aprimoramento, estão sempre inovando, a gente nota que eles 

querem se manter o tempo todo à frente da concorrência...” (G1); 

“Eles querem evitar que você procure a concorrência, cada vez que a concorrência 

lança alguma coisa nova, eles já ligam para você oferecendo aquilo também...” (G3).  

C 11. Atuação conforme regras – atuação dos funcionários conforme as regras 

estabelecidas e percepção dos clientes de que, muitas vezes, os funcionários das empresas 

atuam conforme as regras apenas por terem medo de serem punidos ou de que a organização 

venha a sofrer sanções legais:   

“...eu acho que o serviço só vai ser melhorado porque existe Procon, existe lei do 

consumidor. Porque se não tiver fiscalização e possibilidade de processar a empresa, o 

pessoal não respeita...” (G3); 

“Só respeitam porque são obrigados pelo Governo, senão, os funcionários 

simplesmente te mandariam embora sem te atender...” (G1); 

“Se você não tiver para quem reclamar ou a quem recorrer, eles passam do prazo e 

não cumprem nada do que está no contrato...” (G2).   

C. 12 Atuação conforme critérios compartilhados – demonstração, por parte dos 

os funcionários das organizações, de que agem do mesmo modo e seguem os mesmos 

critérios entre si ao tomarem as decisões, que valorizam a honestidade e a justiça, bem como 

têm princípios similares aos dos clientes: 

 “O fundamental é confiar na escola, no tipo de formação e nos valores que os 

professores têm.... confiar na proposta da escola junto aos professores, quanto aos princípios 
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que devem ser seguidos ali...a gente nota que o pessoal da direção e os professores têm o 

mesmo jeito, buscam as mesmas coisas...” (G2); 

“...você pode falar com qualquer pessoa, todo mundo sabe o que está acontecendo, 

cuida das mesmas coisas, agem do mesmo jeito. Então esse é um processo de integração, 

está todo mundo ali sabendo o que está acontecendo. Não é aquela coisa: Eu sou faxineiro e 

a minha função é a faxina. Isso eu acho muito importante, o comprometimento das pessoas 

com a equipe como um todo...” (G2); 

“...se o professor está na casa há muito tempo, e só fica na casa, se tem dedicação 

exclusiva, ele passa confiança aos seus alunos, e isso daí é como uma bola de neve, só vai 

aumentando e aí cria vínculo com a  instituição...” (G4);  

“...os funcionários conhecem todos os alunos, eles sabe quem é a mãe, quem é o pai, 

quem dá trabalho e quem não dá. Então eu notei que eu acho que é a direção,  a equipe de 

professores, o pessoal de segurança, todo mundo lá trabalha com os mesmos objetivos, só 

ficam lá as pessoas que são dedicadas....” (G2);  

“....quando você convive durante muito tempo no hospital, você começa a perceber 

uma série de dinâmicas, os cuidados, como os enfermeiros tratam os pacientes, como eles se 

relacionam entre si. Você percebe como eles passam as informações entre eles, e percebe 

como compartilham os problemas, como falam dos pacientes, como convivem naquele 

ambiente...” (G1); 

 “...na mesma clínica, cada vez é um outro profissional que vai te atender... É uma 

dificuldade, porque você acabou de passar com um e vem uma outra pessoa, de um jeito 

totalmente diferente, você percebe que eles nem trocam informações entre si, nem se 

conhecem, cada um ali age de um jeito, não tem um entrosamento, você nota que não tem 

uma cultura do lugar...” (G1) 

“... quando você conhece o gerente da sua conta, de repente, ele não está mais lá, foi 

para outra cidade. Acontece muito isso. Aí outro entrou lá que você não conhece, que 

ninguém na agência conhece. Então o que eu sinto, é que o banco não quer vínculo entre os 

funcionários. O banco é muito rotativo. Você vê que os funcionários não compartilham 

aquele clima de amizade, ninguém sabe até quando vai ficar ali...” (G3);  

“...a gente vê o pessoal de enfermagem criticando a negligência dos médicos e 

falando mal do hospital, eles acham que não dá para perceber, mas, com o tempo, você vai 

identificando essa forma deles se comunicarem. Fica claro que o hospital e os médicos têm 

alguns princípios que não são aceitos pelo pessoal da enfermagem...” (G1); 
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“...os profissionais podem ser os mesmos, e até alguns podem ter até o mesmo 

desejo, as mesmas preocupações, mas o que a gente percebe é o seguinte: os profissionais 

são os mesmos mais ou menos. Você tem profissionais que trabalham em três hospitais. São 

médicos, enfermeiros, que trabalham em dois ou três, dois de ponta e um posto de saúde. 

Então são os mesmos mais ou menos: a questão do ambiente também faz a pessoa mudar a 

atitude... O mesmo profissional, ele muda a atitude dele dependendo do ambiente, mesmo 

sendo o mesmo profissional...” (G1); 

“ .... a preocupação da gente era justamente ver os princípios da escola, além do lado 

pedagógico, como a escola era, e, assim, como meu marido é mais rígido, a gente preferiu 

uma escola mais rígida, que tivesse mais disciplina e mais tradicional.” (G2); 

“Eu acho legal festa, mas eram muitas festas que tinha nessa escola, tudo para a 

direção e para os professores era motivo de festa, adoravam fazer festa com os alunos. E 

como eu trabalhava, eu não tinha tempo para ficar indo em festa o tempo todo e acho que o 

pessoal de lá era festeiro demais, faltava um pouco de seriedade.” (G2); 

“Lá a dona da escola e o marido dela eram pessoas mais maduras. Eles tinham três 

filhas, uma das meninas trabalhava com eles, então mostrava assim, uma certa segurança, 

você percebia que, como era uma família, tinha alguns valores morais que eles prezavam 

mais e que isso passava confiança para os pais dos alunos...” (G2); 

“Parece que ninguém é supervisor ali, ninguém respeita a hierarquia, dá a 

impressão que os funcionários tem, entre eles, aquela coisa de deixar o tempo passar, assim 

o tempo vai passando e eles não precisam fazer nada... e você nota que eles não tem orgulho 

de trabalhar ali..., e eles ficam lá, parece que, para a gerência, não interessa como 

trabalham...” (G3); 

“...você vê que até os funcionários costumam criticar a burocracia dessa empresa, 

eles reclamam de preencher um monte de papel que não vai ser usado para nada, você nota 

que eles não concordam mas são forçados a fazerem assim...” (G3); 

“Os funcionários se ajudam entre si, vem a enfermeira, e se faz uma tentativa e não 

dá certo ela já chama uma outra para ajudar, eles não tem problema em um ajudar o outro 

ali.” (G1); 

“...você percebe que o pessoal da clínica tem organização, tem preocupação com 

higiene, todos eles procuram manter o local de trabalho sempre limpo, cada um que usa a 

sala, limpa tudo antes de sair...” (G1); 
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“O pessoal, quando vai te mostrar a escola, fica enaltecendo que ela parece um 

shopping center, ficam mostrando a praça de alimentação,  os brinquedos, os 

computadores... parece que para eles é só essa parte material que importa...” (G2).  

C 13. Ações em benefício da comunidade: os participantes dos grupos salientaram 

aspectos relacionados à atuação dos funcionários no sentido de auxiliar a sociedade, como a 

reciclagem de materiais e o engajamento dos funcionários em campanhas em benefício da 

sociedade:  

“...no meu caso acho que o meu banco está muito na frente, porque ele recicla o 

papel dos talões e lá dentro os funcionários também usam papel reciclado, é um banco que 

defende o meio ambiente...” (G3); 

“Nessa escola, a equipe, os professores, percebem que os pais não tem tempo para 

educar os filhos, a gente nota que eles tem consciência de que a sociedade delegou para a 

escola a função da família e eles procuram fazer esse papel de ensinar o que a família 

mesma teria que ensinar, ensinar os valores, formar um bom cidadão...” (G2); 

“Os funcionários lá estão engajados em alguma campanha pela comunidade, ou 

para ajudar as crianças, ou campanha do agasalho, ou com alimento, sempre tem esse lado, 

deles colocarem caixas para doação.” (G3);  

C 14. Demonstração de competência - ações que propiciam aos clientes perceberem 

que os funcionários têm capacidade para realizar as tarefas por eles desempenhadas, levando a 

que ocorram menos falhas na prestação dos serviços:  

“Os funcionários esqueceram de me entregar os papéis, e eu deixei de receber um 

monte de informações, isso acabou me trazendo problemas...” (G3); 

“...a postura da professora mostrava que ela não tinha habilidade nenhuma com as 

crianças, só ficava gritando, acho que ela não tinha preparo nenhum.” (G2); 

“A gente chama o técnico, aí a pessoa vai ao local, não sabe nada, não consegue 

resolver o problema, ele não leva nem alicate...” (G3); 

“Naquilo que é simples e banal, esse laboratório é bom, no que depende de 

interpretação do profissional, como os exames de imagem, a pessoa precisa ter experiência, 

precisa ter o médico especializado em fazer aquilo, que está lá só para isso, só faz isso.” 

(G1); 
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“O médico começou a desconfiar do problema e logo percebeu, começou a tratar bem 

no começo e ela se salvou, é o conhecimento desse médico que é importante, a experiência 

dele em hospital, ele já viu de tudo, ele passa segurança de que sabe o que está fazendo...” 

(G1);  

“Entrou um enfermeiro de madrugada e me deu um remédio lá. Aí vinte minutos 

depois entrou outro enfermeiro. Eu falei que aquele remédio eu já tinha tomado, ele disse que 

não, foi lá ver nas anotações e voltou, disse que não tinha visto as anotações. Então aí eu 

acho que ele tem uma função e que talvez não tenha competência para ela...” (G1); 

“Primeiro foi essa médica boa que pediu os exames certos, que tinha um 

conhecimento no assunto. Porque ela poderia falar que é hormonal e poderia me encher de 

remédio, se ela não soubesse. E esse último médico, que encerrou o assunto. Ele é 

especialista nisso.”(G1);  

“A gente se preocupa em saber a formação dos professores, se são especializados, se 

têm experiência.” (G2); 

“Os funcionários são totalmente desqualificados, eles não sabem nada direito, não 

sabem dar informações corretas aos clientes, são muito despreparados...” (G3); 

“Na última internação dela, falaram que ia fazer um ultra-som abdominal, e aí, 

quando chegou lá, cadê a ficha dela? Ela ficou seis horas sem tomar água. Mas não tinham a 

ficha. E liga pra lá, e liga pra cá... E não era ela, era outra paciente que tinha que fazer o 

exame,  aí você, acompanhando a dinâmica do hospital, você vê essas  falhas e percebe que o 

médico pode até ser bom, mas o resto do pessoal é desqualificado para estar ali...” (G1); 

“...quando você tem um problema e o problema é diferente da rotina que eles 

praticam, eles não têm a solução, só sabem resolver as coisas mais básicas.” (G3);  

“O pessoal de lá  não foi muito bem treinado, então, eles erram num monte de 

coisas, cobram tarifas erradas, não sabem dar as informações, quando dão, dão errado.  

(G3); 

“Levamos para a concessionária... Disseram que estava perfeito, podia andar com 

ele, que estava normal. Na mesma semana, minha mãe começou a ouvir um barulho muito 

alto, ela não sabia o que estava acontecendo, quando foi ver, o motor caiu!” (G3); 

 “Você se desgasta com vários médicos até resolver o problema ... você quer chegar e 

quer ter resposta. Você quer uma resposta direta, alguém que acabe com o problema, você 

pena até encontrar um médico que tenha conhecimento e experiência...” (G1); 

“...fiz um exame de sangue no laboratório e fui levar para o médico. E aí, no 

hemograma completo, não tinha plaqueta. E aí eu entreguei o exame para o médico e ele 
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falou que não tinha plaqueta. Era hemograma completo, mas não estava completo. O pessoal 

do laboratório gerou um relatório incompleto! Como alguém que analisa exames em um 

laboratório de análises pode esquecer de examinar as plaquetas em um hemograma?”. (G1);  

“...o médico mediu minha pressão e falou que estava muito alta! Mandou procurar 

um cardiologista! E eu tinha passado pelo cardiologista, duas semanas antes, e ele tinha 

tirado a pressão e estava normal. No dia seguinte, eu liguei para o cardiologista e falei: 

Preciso ir aí, porque o médico mediu a pressão e disse que estava alta. Aí fui lá, cheguei lá e 

medi a pressão. Estava 13X8. No outro dia, estava 12X8. Ou seja, o outro médico mediu 

errado e ainda me deixou preocupado....Hoje em dia, com esse monte de faculdade de 

medicina, vai saber onde esse médico se formou!” (G1).  

C 15. Comunicação de problemas aos clientes -  ações dos funcionários no sentido 

de comunicar eventuais problemas aos clientes, apresentando sinceridade em  compartilhar 

informações: 

“...o convênio não comunicou que estava com problemas e que ia ter que 

descredenciar alguns hospitais. E aí eu apareci lá no hospital, ela foi para a sala de 

observação, estava com chance de ser internada, e eu descobri que o hospital não estava no 

convênio.” (G1); 

“Se acontece algum problema na escola você só fica sabendo depois de uns dois dias, 

eles têm medo de contar que às vezes acontecem alguns problemas por lá...” (G2);  

“O embarque era onze horas da noite, já era meia noite e continuaram enrolando a 

gente. Já era duas horas da manhã e só aí que eles contaram que o vôo não ia sair porque o 

avião estava com problemas.” (G3); 

“... tem muita coisa que acontece que você nem fica sabendo, não dão a informação, 

eles escondem dos clientes, aí você percebe quando acontece o problema com você, mas você 

podia ter evitado, se já soubesse...” (G3); 

“...não deixam o cliente ter acesso aos funcionários de nível superior para se 

informar, você tem que aceitar as explicações do pessoal do atendimento e não consegue 

falar com alguém que explique direito o que ocorreu...” (G3).  

O conhecimento anterior sobre a empresa na condição de informações, recebidas pelos 

clientes por meio de outras pessoas, a respeito das características dos serviços, também foram 

apontados como fatores importantes, embora não consistam em ações ou comportamentos dos 

funcionários: 
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“...eu já tinha boas referências dessa escola, por outras pessoas que eu conheço ...eu 

coloquei nessa escola justamente porque os filhos de uma amiga minha estudavam lá...” (G2) 

“O outro banco que eu tenho conta também foi minha mãe que começou a ter conta 

lá, ela sempre gostou e eu comecei a investir lá. Ela também já investia lá.” (G3) 

“Se eu precisar ir a um médico eu vou procurar um médico que tenha uma história 

com alguém... Que alguém indique. O meu cardiologista é o mesmo do meu pai.” (G1) 

 “...é muito importante, para a confiança na instituição, o que a gente escuta falar da 

instituição pelas outras pessoas que a gente conhece que estudam ou já estudaram lá.” (G4)           



   
161

 
Apêndice C   

Escala de práticas organizacionais percebidas pelos clientes   

Pensando em uma empresa do setor de serviços, por favor, responda, conforme o seu ponto de 
vista,  o quanto cada item abaixo descreve o que nela ocorre.  Por favor, responda tomando 
como base os seguintes critérios:  

0 = Não descreve nada do que ocorre nessa empresa  
1 = Não descreve o que ocorre nessa empresa  
2 = Descreve pouco o que ocorre nessa empresa  
3 = Descreve parcialmente o que ocorre nessa empresa  
4 = Descreve o que ocorre nessa empresa  
5 = Descreve muito bem o que ocorre nessa empresa    

Itens 0 1 2 3 4 5 
1. Os funcionários dessa empresa prestam atenção para perceber se os clientes estão 
sendo bem atendidos.  0  1  2  3  4  5 
2. Nessa empresa, os funcionários costumam levar em consideração as idéias 
sugeridas pelos clientes.  0  1  2  3  4  5 
3. Os funcionários dessa empresa são a principal razão para as pessoas 
permanecerem como clientes dela.  0  1  2  3  4  5 
4. Os funcionários dessa empresa esclarecem as dúvidas dos clientes com paciência. 0 1 2 3 4 5 
5. Os funcionários respeitam o que está especificado nos contratos de prestação dos 
serviços dessa empresa.   0  1  2  3  4  5 
6. Nessa empresa, os clientes que têm problemas mais graves e urgentes são 
atendidos antes dos demais.  0  1  2  3  4  5 
7. Em todos os locais dessa empresa tem lixo reciclável, seus funcionários se 
preocupam com o meio-ambiente.  0  1  2  3  4  5 
8. Os funcionários que trabalham nessa empresa estão nela há muito tempo. 0 1 2 3 4 5 
9. Quando ocorre algum problema, os funcionários dessa empresa explicam 
claramente o que ocorreu para que os clientes entendam.  0  1  2  3  4  5 
10. Nessa empresa, os funcionários de atendimento não permitem que os clientes 
tenham acesso aos seus superiores.  0  1  2  3  4  5 
11. Os funcionários demonstram que para eles é importante que a pessoa continue 
sendo cliente dessa empresa.  0  1  2  3  4  5 
12. Nessa empresa, procura-se fazer com que cada cliente seja atendido sempre pelo 
mesmo funcionário.  0  1  2  3  4  5 
13. Os funcionários dessa empresa informam com clareza tudo o que o cliente vai 
gastar com os serviços contratados.  0  1  2  3  4  5 
14. Os funcionários dessa empresa são preocupados em proporcionar conforto aos 
clientes.  0  1  2  3  4  5 
15. Todos os funcionários sabem informar corretamente as mesmas coisas, 
independentemente para quem o cliente perguntar.  0  1  2  3  4  5 
16. Nessa empresa, a rotatividade de funcionários é grande, eles costumam ser 
trocados frequentemente.   0  1  2  3  4  5 
17. Os funcionários dessa empresa não se preocupam apenas em fazer a própria 
função, nota-se que eles têm um comprometimento com a equipe como um todo.  0  1  2  3  4  5 
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Itens 0 1 2 3 4 5 
18. Só permanecem nessa empresa aqueles funcionários que são dedicados na 
forma como atendem os clientes.  0  1  2  3  4  5 
19. Se o cliente conhecer bem os procedimentos dessa empresa, ele consegue dar 
um jeitinho para ser atendido antes dos outros clientes.  0  1  2  3  4  5 
20. Os funcionários dessa empresa costumam cometer erros que causam transtornos 
aos clientes.  0  1  2  3  4  5 
21. Os funcionários dessa empresa fazem brincadeiras inadequadas com os clientes. 0 1 2 3 4 5 
22. Nessa empresa, os funcionários têm experiência no tipo de trabalho que fazem. 0 1 2 3 4 5 
23. Os funcionários dessa empresa tratam os clientes com má vontade. 0 1 2 3 4 5 
24. O atendimento dessa empresa é totalmente impessoal, para os funcionários dela, 
o cliente é só um número.  0  1  2  3  4  5 
25. Os funcionários dessa empresa tentam entender as necessidades específicas de 
cada cliente.  0  1  2  3  4  5 
26. Os funcionários dessa empresa têm que atender muitos clientes ao mesmo 
tempo.  0  1  2  3  4  5 
27. Na hora em que o cliente precisa, os funcionários dessa empresa estão sempre 
disponíveis para atender.   0  1  2  3  4  5 
28. Nessa empresa, para qualquer coisa que o cliente precise, tem que sempre fazer 
uma solicitação formal, sempre envolve burocracia.  0  1  2  3  4  5 
29. Os funcionários dessa empresa sempre têm algum serviço novo para oferecer ao 
cliente, antes das empresas concorrentes lançarem.  0  1  2  3  4  5 
30. Os funcionários dessa empresa sempre estão engajados em alguma campanha 
em benefício da comunidade.  0  1  2  3  4  5 
31. Para executarem os serviços, os funcionários dessa empresa obedecem a regras 
e procedimentos.   0  1  2  3  4  5 
32. O cliente não precisa esperar para ser atendido pelos funcionários dessa 
empresa, é sempre rápido.   0  1  2  3  4  5 
33. Se uma empresa concorrente começa a oferecer um serviço diferente aos 
clientes, os funcionários dessa empresa logo passam a oferecer esse serviço 
também.   0   1   2   3   4   5 
34. Já tinha referências boas dessa empresa, antes mesmo de me tornar cliente. 0 1 2 3 4 5 
35. Os funcionários dessa empresa já sabem qual é o histórico de cada cliente na 
hora em que vão atendê-lo.  0  1  2  3  4  5 
36. Se ocorre algum problema, os funcionários dessa empresa tentam resolvê-lo o 
mais rapidamente possível.   0  1  2  3  4  5 
37. Os funcionários dessa empresa fornecem informações corretas aos clientes. 0 1 2 3 4 5 
38. Os funcionários dessa empresa seguem os mesmos critérios entre si na hora de 
tomar as decisões.  0  1  2  3  4  5 
39. Os funcionários dessa empresa passam segurança de que sabem o que estão 
fazendo.  0  1  2  3  4  5 
40. Os funcionários dessa empresa costumam perguntar aos clientes se há algo para 
ser melhorado nos serviços.   0  1  2  3  4  5 
41. Os funcionários dessa empresa incentivam os clientes a utilizarem todos os 
benefícios que a empresa oferece.  0  1  2  3  4  5 
42. Os funcionários dessa empresa cumprem com as promessas que fazem aos 
clientes.  0  1  2  3  4  5 
43. Nessa empresa, o funcionário sempre tem o diálogo pronto na hora de atender o 
cliente. É como falar com uma máquina.  0  1  2  3  4  5 
44. Quando ocorre alguma mudança nos serviços prestados pela empresa, os 
funcionários avisam, para que o cliente fique sabendo.  0  1  2  3  4  5 
45. Os funcionários dessa empresa demonstram que gostam de atender os clientes.  

0  1  2  3  4  5 
46. Os funcionários dessa empresa tratam os clientes de maneira informal e 
descontraída.  0  1  2  3  4  5 
47. Os funcionários dessa empresa têm preocupação em manter a limpeza e a 
higiene do recinto onde trabalham.  0  1  2  3  4  5 
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Apêndice D   

Escala de Perfis de Confiança adaptada para este estudo  

Os itens da Escala de Perfis de Confiança de Henandez e Mazzon (2005) complementada por 
Hernandez e Santos (2007) foram adaptados e sugeridos por seus próprios autores para a 
utilização neste trabalho.  

Forma de avaliação dos itens:  

0 = Discordo totalmente 
1 = Discordo muito 
2 = Discordo pouco 
3 = Concordo pouco 
4 = Concordo muito 
5 = Concordo totalmente  

Itens 
1. Os preços cobrados pelos serviços dessa empresa são mais baixos que os da maioria das 
outras empresas. 
2. As medidas de segurança dessa empresa a tornam segura para a prestação de seus 
serviços. 
3. A maioria das minhas experiências anteriores com essa empresa foi positiva. 
4. Essa empresa tenta ajudar os seus clientes ao invés de se preocupar apenas consigo 
mesma. 
5. Eu tenho uma grande estima por essa empresa. 
6. Os órgãos de defesa protegem os consumidores que utilizam serviços como os dessa 
empresa. 
7. As condições comerciais dessa empresa são mais vantajosas que a da maioria das outras 
empresas. 
8. A estrutura dessa empresa protege os consumidores de eventuais problemas que possam 
ocorrer durante a prestação dos serviços. 
9. Nas outras vezes que utilizei os serviços dessa empresa não tive problemas. 
10. Essa empresa costuma cumprir o que promete. 
11. Eu me sinto bem utilizando os serviços dessa empresa. 
12. A Justiça brasileira protege os consumidores que têm problemas com as empresas que 
prestam esses serviços. 
13. A relação custos x benefícios dessa empresa é melhor que a das outras. 
14. De uma forma geral, essa empresa oferece segurança para a prestação de seus serviços. 
15. Tive boas experiências na maioria das vezes em que utilizei os serviços dessa empresa. 
16. Essa empresa é competente no que faz. 
17. Eu tenho uma ligação afetiva com essa empresa. 
18. As leis brasileiras são suficientes para garantir a segurança dos consumidores desse 
tipo de serviço. 

19. A maioria das pessoas se preocupa com o bem-estar das outras, ao invés de olhar 
apenas os próprios interesses. 
20. A maior parte das pessoas costuma cumprir o que promete. 
21. A maior parte das pessoas é competente naquilo que faz. 

 



   
164

 
Apêndice E 

Itens extraídos do Inventário de Perfis de Valores Organizacionais  

Os itens assinalados em negrito correspondem àqueles que foram suprimidos do Inventário de 
Perfis de Valores Organizacionais para sua aplicação neste estudo, considerando-se suas 
cargas fatoriais apresentadas no estudo realizado por Oliveira e Tamayo (2004).  

Forma de avaliação dos itens:   

Não se parece em nada com a organização 
Não se parece com a organização 
Pouco parecida com a organização 
Mais ou menos parecida com a organização 
Parecida com a organização 
Muito parecida com a organização    

Descrição dos itens 
01 Essa organização estimula o empregado a enfrentar desafios. Para ela, os desafios tornam o trabalho 

do empregado mais interessante. 
02 A sinceridade entre as pessoas é encorajada por essa organização. Ser verdadeiro com os outros é 

importante para ela. 
03 Para essa organização, todas as pessoas devem ser tratadas com igualdade. Na visão dela, as pessoas 

merecem oportunidades iguais. 
04 Essa organização valoriza a competência. Para ela, é importante que o empregado demonstre as habilidades 

e os conhecimentos que possui. 
05 É muito importante, para essa organização, ajudar seus empregados. Ela deseja cuidar do bem-estar deles. 
06 A tradição é uma marca dessa organização. Ela tem práticas que dão continuidade aos seus costumes.  
07 Essa organização influencia outras organizações.  Ela tem muito prestígio. 
08 Essa organização acha que é importante ser competente. Ela quer demonstrar o quanto é capaz. 
09 Essa organização oferece oportunidades de diversão aos empregados. Ela  acha importante que eles tenham 

prazer no trabalho. 
10 É importante para essa organização ser rica. Ela quer ter lucros nos  negócios. 
11 Para essa organização, é importante que os empregados se comportem de forma educada no ambiente de 

trabalho. Ela acredita que as boas maneiras devem ser  praticadas. 
12 Essa organização preserva os costumes antigos. Ela respeita a tradição. 
13 Essa organização incentiva o sucesso profissional dos empregados. Ela os estimula a  trabalharem de 

maneira competente. 
14 Nessa organização, os empregados são premiados. A satisfação deles com a organização é  uma meta 

importante. 
15 Essa organização acredita no valor da honestidade. Ela honra seus compromissos com pessoas e 

organizações com as quais se relaciona. 
16 Para essa organização, é importante que todas as pessoas sejam tratadas de maneira justa. É importante, 

para ela, respeitar os direitos dos outros. 
17 Essa organização acha importante ter modelos de comportamento definidos. Para ela,  os empregados 

devem ter um jeito correto de se comportar no trabalho. 
18 Essa organização busca o domínio do mercado. Ela quer eliminar a concorrência. 
19 Essa organização evita mudanças. Ela prefere manter sua forma de trabalhar. 
20 Nessa organização, é importante que os empregados conheçam bem o trabalho que fazem. Ela reconhece os 

empregados competentes. 
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Descrição dos itens 

21 Essa organização acha importante ser fiel a seus empregados e clientes. Ela cumpre seus compromissos 
com eles. 

22 Para essa organização, é importante manter clubes destinados ao lazer dos empregados. Ela considera que a 
diversão é uma parte importante da  vida do empregado. 

23 Essa organização valoriza empregados curiosos. Ela gosta de empregados que procuram se informar a 
respeito do trabalho. 

24 Essa organização gosta de empregados que mostram suas habilidades. Ela procura desenvolver a  
competência desses empregados. 

25 Essa organização tem prestígio na sociedade. Ela acha importante ser admirada por todos. 
26 Essa organização procura se aperfeiçoar constantemente. Para ela, o aperfeiçoamento é uma forma 

de melhorar a qualidade de seus produtos e serviços. 
27 Essa organização acredita que as regras são importantes. Para ela, os empregados deveriam obedecê-las. 
28 O respeito à hierarquia faz parte das tradições dessa organização. Para ela, a hierarquia deve ser respeitada 

pelos empregados. 
29 Essa organização valoriza empregados que buscam realização no trabalho. Ela reconhece quando um 

empregado tem objetivos profissionais. 
30 Para essa organização, é importante ser criativa. Ela gosta de ser original. 
31 Essa organização procura manter práticas consagradas. Ela acredita que é importante trabalhar sempre do 

mesmo modo. 
32 Essa organização preocupa-se com a qualidade de vida dos funcionários. Ela realiza projetos sociais que 

contribuem para o bem-estar deles. 
33 Essa organização tem prestígio. Ela oferece  produtos e serviços que são respeitados pelos clientes. 
34 Essa organização acredita que a cortesia é importante. Para ela, as boas maneiras fazem parte do 

relacionamento entre os empregados e as organizações. 
35 Essa organização tem influência na sociedade. Ela acha importante ser respeitada por todos. 
36 Para essa organização, planejar metas é essencial. Ela considera a realização das metas uma prova de sua 

competência. 
37 Essa organização acha importante ser competitiva. Ela quer ganhar novos mercados. 
38 Essa organização acredita que a pessoa deve ser honesta em qualquer situação. Dizer a verdade faz parte 

dos princípios desta organização. 
39 O prazer, para essa organização, é obter lucros. Ela se sente satisfeita quando os rendimentos superam as 

despesas. 
40 Essa organização deseja que o empregado tenha uma vida profissional variada. Ela  valoriza o empregado 

que tem experiências profissionais diferentes. 
41 Nessa organização, as regras de convivência são consideradas importantes. Para ela, os empregados, 

clientes e outras organizações deveriam respeitá-las. 
42 Essa organização considera a segurança dos negócios muito importante. Ela está atenta às ameaças do 

mercado. 
43 Essa organização acredita que os empregados devem aceitar o trabalho que têm a fazer. Para ela, os 

empregados devem cumprir suas obrigações. 
44 Essa organização considera a lealdade importante. Ela é leal  às pessoas e organizações próximas dela. 
45 Essa organização estimula, nos clientes, o desejo de adquirir novidades. Ela  encoraja os clientes a 

provarem produtos e serviços novos. 
46 Essa organização incentiva o empregado a ser criativo. Ela estimula a criação de produtos e serviços 

originais. 
47 O comportamento do empregado, nessa organização, deve mostrar respeito aos costumes. Para ela, a 

tradição deve ser preservada. 
48 Esta organização propõe atividades que dão prazer ao empregado. Na visão dela, é importante o empregado 

se sentir satisfeito consigo mesmo. 
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Apêndice F  

Instrumento de pesquisa completo utilizado neste estudo  

Caro(a) entrevistado(a), 

Esta pesquisa faz parte de uma Tese de Doutorado da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e tem o objetivo de conhecer a opinião das pessoas em 
relação às empresas do setor de serviços. Gostaríamos de contar com sua 
atenção, durante 10 a 15 minutos, para que possa responder ao questionário 
que se encontra em anexo. 

Pedimos que dê suas respostas, conforme as instruções, não deixando nenhuma 
questão sem responder. Lembre-se de que não há respostas certas ou 
erradas, apenas o que nos importa é a sua opinião. 

Não é necessário que você se identifique e as suas respostas serão mantidas em 
sigilo. 

Pense em uma empresa do setor de serviços da qual você seja cliente. Pode 
ser qualquer tipo de empresa, dentre elas: academias de ginástica; 
administradoras de cartões de crédito; agências de viagens; assistências médicas; 
bares e lanchonetes; bancos; buffets; concessionárias de automóveis; clínicas de 
estética; clínicas veterinárias e pet shops; clubes;  companhias aéreas; escolas;  
dedetizadoras; hospitais; hospitais veterinários; hotéis e pousadas;  instituições 
de ensino;  laboratórios de análises clínicas; lavanderias; locadoras de filmes; 
locadoras de veículos; provedores de acesso à internet; restaurantes; 
seguradoras; serviços automotivos (alinhamento e instalação de som e alarme); 
telefonia fixa; telefonia móvel; TV por assinatura.   

ESCOLHA UMA EMPRESA DO SETOR DE SERVIÇOS, DA QUAL 
VOCÊ SEJA CLIENTE.  

Tipo de empresa escolhida: ________________________________________  

Nome da empresa escolhida: _______________________________________  

Há quanto tempo é cliente dessa empresa: 
(  ) Há menos de seis meses 
(  ) De seis meses a um ano 
(  ) De um ano a menos de dois anos 
(  ) De dois anos a menos de cinco anos 
(  ) De cinco anos a menos de dez anos 
(  ) Há mais de dez anos 
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Pensando nessa empresa escolhida, por favor, responda, conforme o seu 
ponto de vista,  o quanto cada item abaixo descreve o que nela ocorre.   

Por favor, responda tomando como base os seguintes critérios: 
0 = Não descreve nada do que ocorre nessa empresa escolhida 
1 = Não descreve o que ocorre nessa empresa escolhida 
2 = Descreve pouco o que ocorre nessa empresa escolhida 
3 = Descreve parcialmente o que ocorre nessa empresa escolhida 
4 = Descreve o que ocorre nessa empresa escolhida 
5 = Descreve muito bem o que ocorre nessa empresa escolhida  

Itens 0 1 2 3 4 5 
Os funcionários dessa empresa prestam atenção para perceber se os 
clientes estão sendo bem atendidos.  0  1  2  3  4  5 
Nessa empresa, os funcionários costumam levar em consideração as idéias 
sugeridas pelos clientes.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa são a principal razão para as pessoas 
permanecerem como clientes dela.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa esclarecem as dúvidas dos clientes com 
paciência.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários respeitam o que está especificado nos contratos de 
prestação dos serviços dessa empresa.   0  1  2  3  4  5 
Nessa empresa, os clientes que têm problemas mais graves e urgentes são 
atendidos antes dos demais.  0  1  2  3  4  5 
Em todos os locais dessa empresa tem lixo reciclável, seus funcionários 
se preocupam com o meio-ambiente.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários que trabalham nessa empresa estão nela há muito tempo. 0 1 2 3 4 5 
Quando ocorre algum problema, os funcionários dessa empresa 
explicam claramente o que ocorreu para que os clientes entendam.  0  1  2  3  4  5 
Nessa empresa, os funcionários de atendimento não permitem que os 
clientes tenham acesso aos seus superiores.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários demonstram que para eles é importante que a pessoa 
continue sendo cliente dessa empresa.  0  1  2  3  4  5 
Nessa empresa, procura-se fazer com que cada cliente seja atendido sempre 
pelo mesmo funcionário.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa informam com clareza tudo o que o 
cliente vai gastar com os serviços contratados.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa são preocupados em proporcionar conforto 
aos clientes.  0  1  2  3  4  5 
Todos os funcionários sabem informar corretamente as mesmas coisas, 
independentemente para quem o cliente perguntar.  0  1  2  3  4  5 
Nessa empresa, a rotatividade de funcionários é grande, eles costumam ser 
trocados frequentemente.   0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa não se preocupam apenas em fazer a 
própria função, nota-se que eles têm um comprometimento com a 
equipe como um todo.   0   1   2   3   4   5 
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Só permanecem nessa empresa aqueles funcionários que são dedicados 
na forma como atendem os clientes.  0  1  2  3  4  5 
Se o cliente conhecer bem os procedimentos dessa empresa, ele consegue 
dar um jeitinho para ser atendido antes dos outros clientes.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa costumam cometer erros que causam 
transtornos aos clientes.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa fazem brincadeiras inadequadas com os 
clientes.  0  1  2  3  4  5 
Nessa empresa, os funcionários têm experiência no tipo de trabalho que 
fazem.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa tratam os clientes com má vontade. 0 1 2 3 4 5 
O atendimento dessa empresa é totalmente impessoal, para os 
funcionários dela, o cliente é só um número.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa tentam entender as necessidades específicas 
de cada cliente.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa têm que atender muitos clientes ao 
mesmo tempo.  0  1  2  3  4  5 
Na hora em que o cliente precisa, os funcionários dessa empresa estão 
sempre disponíveis para atender.   0  1  2  3  4  5 
Nessa empresa, para qualquer coisa que o cliente precise, tem que 
sempre fazer uma solicitação formal, sempre envolve burocracia.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa sempre têm algum serviço novo para 
oferecer ao cliente, antes das empresas concorrentes lançarem.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa sempre estão engajados em alguma 
campanha em benefício da comunidade.  0  1  2  3  4  5 
Para executarem os serviços, os funcionários dessa empresa obedecem a 
regras e procedimentos.   0  1  2  3  4  5 
O cliente não precisa esperar para ser atendido pelos funcionários dessa 
empresa, é sempre rápido.   0  1  2  3  4  5 
Se uma empresa concorrente começa a oferecer um serviço diferente aos 
clientes, os funcionários dessa empresa logo passam a oferecer esse serviço 
também.   0   1   2   3   4   5 
Já tinha referências boas dessa empresa, antes mesmo de me tornar 
cliente.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa já sabem qual é o histórico de cada cliente 
na hora em que vão atendê-lo.  0  1  2  3  4  5 
Se ocorre algum problema, os funcionários dessa empresa tentam 
resolvê-lo o mais rapidamente possível.   0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa fornecem informações corretas aos clientes. 0 1 2 3 4 5 
Os funcionários dessa empresa seguem os mesmos critérios entre si na 
hora de tomar as decisões.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa passam segurança de que sabem o que estão 
fazendo.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa costumam perguntar aos clientes se há 
algo para ser melhorado nos serviços.   0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa incentivam os clientes a utilizarem todos os 
benefícios que a empresa oferece.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa cumprem com as promessas que fazem 
aos clientes.  0  1  2  3  4  5 
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Nessa empresa, o funcionário sempre tem o diálogo pronto na hora de 
atender o cliente. É como falar com uma máquina.  0  1  2  3  4  5 
Quando ocorre alguma mudança nos serviços prestados pela empresa, os 
funcionários avisam, para que o cliente fique sabendo.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa demonstram que gostam de atender os 
clientes.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa tratam os clientes de maneira informal e 
descontraída.  0  1  2  3  4  5 
Os funcionários dessa empresa têm preocupação em manter a limpeza e 
a higiene do recinto onde trabalham.  0  1  2  3  4  5 

  

Continue pensando nessa mesma empresa escolhida. Por favor, responda, 
conforme o seu ponto de vista, o quanto ela se parece com a organização 
descrita em cada um dos itens seguintes.   

Por favor, tome como base os seguintes critérios: 
0 = Não se parece em nada com essa organização 
1 = Não se parece com essa organização 
2 = É pouco parecida com essa organização 
3 = É mais ou menos parecida com essa organização 
4 = É parecida com essa organização 
5 = É muito parecida com essa organização  

Itens 0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

A sinceridade entre as pessoas é encorajada por essa organização. Ser 
verdadeiro com os outros é importante para ela.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Para essa organização, todas as pessoas devem ser tratadas com igualdade. Na 
visão dela, as pessoas merecem oportunidades iguais.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Essa organização valoriza a competência. Para ela, é importante que o 
empregado demonstre as habilidades e os conhecimentos que possui.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

É muito importante, para essa organização, ajudar seus empregados. Ela deseja 
cuidar do bem-estar deles.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

A tradição é uma marca dessa organização. Ela tem práticas que dão 
continuidade aos seus costumes.   0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Essa organização influencia outras organizações.  Ela tem muito prestígio. 0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Essa organização acha que é importante ser competente. Ela quer 
demonstrar o quanto é capaz.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Essa organização oferece oportunidades de diversão aos empregados. Ela  acha 
importante que eles tenham prazer no trabalho.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

É importante para essa organização ser rica. Ela quer ter lucros nos  
negócios.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Para essa organização, é importante que os empregados se comportem de forma 
educada no ambiente de trabalho. Ela acredita que as boas maneiras devem ser  
praticadas.   0

   

1

   

2

   

3

   

4

   

5
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Essa organização preserva os costumes antigos. Ela respeita a tradição. 0

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
Essa organização incentiva o sucesso profissional dos empregados. Ela os 
estimula a  trabalharem de maneira competente.  0

  
1

  
2

  
3

  
4

  
5

 
Nessa organização, os empregados são premiados. A satisfação deles com a 
organização é  uma meta importante.  0

  
1

  
2

  
3

  
4

  
5

 
Essa organização acredita no valor da honestidade. Ela honra seus 
compromissos com pessoas e organizações com as quais se relaciona.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Para essa organização, é importante que todas as pessoas sejam tratadas de 
maneira justa. É importante, para ela, respeitar os direitos dos outros.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Essa organização acha importante ter modelos de comportamento definidos. 
Para ela,  os empregados devem ter um jeito correto de se comportar no 
trabalho.  

0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Essa organização busca o domínio do mercado. Ela quer eliminar a 
concorrência. 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Essa organização evita mudanças. Ela prefere manter sua forma de trabalhar. 0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Nessa organização, é importante que os empregados conheçam bem o 
trabalho que fazem. Ela reconhece os empregados competentes.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Essa organização acha importante ser fiel a seus empregados e clientes. Ela 
cumpre seus compromissos com eles.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Para essa organização, é importante manter clubes destinados ao lazer dos 
empregados. Ela considera que a diversão é uma parte importante da  vida 
do empregado.   0

   

1

   

2

   

3

   

4

   

5

 

Essa organização valoriza empregados curiosos. Ela gosta de empregados que 
procuram se informar a respeito do trabalho.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Essa organização tem prestígio na sociedade. Ela acha importante ser 
admirada por todos.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Essa organização acredita que as regras são importantes. Para ela, os 
empregados deveriam obedecê-las.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

O respeito à hierarquia faz parte das tradições dessa organização. Para ela, 
a hierarquia deve ser respeitada pelos empregados.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Essa organização valoriza empregados que buscam realização no trabalho. Ela 
reconhece quando um empregado tem objetivos profissionais.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Para essa organização, é importante ser criativa. Ela gosta de ser original. 0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Essa organização procura manter práticas consagradas. Ela acredita que é 
importante trabalhar sempre do mesmo modo.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Essa organização preocupa-se com a qualidade de vida dos funcionários. 
Ela realiza projetos sociais que contribuem para o bem-estar deles.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Essa organização tem prestígio. Ela oferece  produtos e serviços que são 
respeitados pelos clientes.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Essa organização tem influência na sociedade. Ela acha importante ser 
respeitada por todos.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Para essa organização, planejar metas é essencial. Ela considera a realização das 
metas uma prova de sua competência.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Essa organização acha importante ser competitiva. Ela quer ganhar novos 
mercados. 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Essa organização acredita que a pessoa deve ser honesta em qualquer situação. 
Dizer a verdade faz parte dos princípios desta organização.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

O prazer, para essa organização, é obter lucros. Ela se sente satisfeita 
quando os rendimentos superam as despesas.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5
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Essa organização deseja que o empregado tenha uma vida profissional 
variada. Ela  valoriza o empregado que tem experiências profissionais 
diferentes.   0

   
1

   
2

   
3

   
4

   
5

 
Essa organização considera a segurança dos negócios muito importante. Ela está 
atenta às ameaças do mercado.  0

  
1

  
2

  
3

  
4

  
5

 

Essa organização considera a lealdade importante. Ela é leal  às pessoas e 
organizações próximas dela.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Essa organização estimula, nos clientes, o desejo de adquirir novidades. Ela  
encoraja os clientes a provarem produtos e serviços novos.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

O comportamento do empregado, nessa organização, deve mostrar respeito 
aos costumes. Para ela, a tradição deve ser preservada.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Esta organização propõe atividades que dão prazer ao empregado. Na visão 
dela, é importante o empregado se sentir satisfeito consigo mesmo.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

   

Finalmente, ainda pensando na mesma empresa escolhida, responda o 
quanto você concorda ou discorda de cada um dos itens abaixo, conforme os 
seguintes critérios:  

0 = Discordo totalmente 
1 = Discordo muito 
2 = Discordo pouco 
3 = Concordo pouco 
4 = Concordo muito 
5 = Concordo totalmente  

Itens 0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Os preços cobrados pelos serviços dessa empresa são mais baixos que os da maioria 
das outras empresas.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

As medidas de segurança dessa empresa a tornam segura para a prestação de 
seus serviços. 

 

0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

A maioria das minhas experiências anteriores com essa empresa foi positiva. 0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Essa empresa tenta ajudar os seus clientes ao invés de se preocupar apenas 
consigo mesma. 

 

0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Eu tenho uma grande estima por essa empresa. 0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Os órgãos de defesa protegem os consumidores que utilizam serviços como os 
dessa empresa. 

 

0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

As condições comerciais dessa empresa são mais vantajosas que a da maioria das 
outras empresas.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

A estrutura dessa empresa protege os consumidores de eventuais problemas que 
possam ocorrer durante a prestação dos serviços. 

 

0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

Nas outras vezes que utilizei os serviços dessa empresa não tive problemas. 0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Essa empresa costuma cumprir o que promete. 0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Eu me sinto bem utilizando os serviços dessa empresa. 0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

A Justiça brasileira protege os consumidores que têm problemas com as 
empresas que prestam esses serviços. 

 

0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

A relação custos x benefícios dessa empresa é melhor que a das outras. 0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5
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De uma forma geral, essa empresa oferece segurança para a prestação de seus 
serviços. 

 
0

  
1

  
2

  
3

  
4

  
5

 
Tive boas experiências na maioria das vezes em que utilizei os serviços dessa 
empresa.   0

  
1

  
2

  
3

  
4

  
5

 
Essa empresa é competente no que faz. 0

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
Eu tenho uma ligação afetiva com essa empresa. 0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

As leis brasileiras são suficientes para garantir a segurança dos consumidores 
desse tipo de serviço. 

 

0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

A maioria das pessoas se preocupa com o bem-estar das outras, ao invés de olhar 
apenas os próprios interesses.  0

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

 

A maior parte das pessoas costuma cumprir o que promete. 0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

A maior parte das pessoas é competente naquilo que faz. 0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

  

Por favor, indique sua faixa etária: 
(  ) de 18 a 20 anos 
(  ) de 21 a 25 anos 
(  ) de 26 a 30 anos 
(  ) de 31 a 40 anos 
(  ) de 41 a 50 anos 
(  ) de 51 a 60 anos 
(  ) de 61 a 70 anos  

Sexo: 
(  ) Masculino 
(  ) Feminino  

Grau de instrução: 
(  ) Superior incompleto 
(  ) Superior completo 
(  ) Pós-graduação  

Estado civil: 
(  ) Solteiro(a) 
(  ) Casado(a), mesmo não legalmente 
(  ) Separado(a), mesmo não legalmente 
(  ) Viúvo(a)  

Renda média familiar: 
(  ) menos de R$ 1.000,00 
(  ) de RS 1.000,01 a  R$ 2.000,00 
(  ) de RS 2.000,01 a  R$ 4.000,00 
(  ) de RS 4.000,01 a  R$ 6.000,00 
(  ) de RS 6.000,01 a  R$ 10.000,00 
(  ) de RS 10.000,01 a  R$ 20.000,00 
(  ) mais de R$ 20.000,00  

Muito obrigada por sua participação!!!   
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Apêndice G   

Escala de Práticas relativas à Confiança de Clientes  

Pensando numa empresa ..........

 
por favor, responda, conforme o seu ponto de vista,  o 

quanto cada item abaixo descreve o que nela ocorre.   

Por favor, responda tomando como base os seguintes critérios: 
0 = Não descreve nada do que ocorre nessa empresa escolhida 
1 = Não descreve o que ocorre nessa empresa escolhida 
2 = Descreve pouco o que ocorre nessa empresa escolhida 
3 = Descreve parcialmente o que ocorre nessa empresa escolhida 
4 = Descreve o que ocorre nessa empresa escolhida 
5 = Descreve muito bem o que ocorre nessa empresa escolhida  

1. Os funcionários dessa empresa tentam entender as necessidades específicas 
de cada cliente.  0  1  2  3  4  5 

2. Quando ocorre alguma mudança nos serviços prestados pela empresa, os 
funcionários avisam, para que o cliente fique sabendo.  0  1  2  3  4  5 

3. Os funcionários dessa empresa informam com clareza tudo o que o cliente 
vai gastar com os serviços contratados.  0  1  2  3  4  5 

4. Na hora em que o cliente precisa, os funcionários dessa empresa estão 
sempre disponíveis para atender.  0  1  2  3  4  5 

5. Os funcionários demonstram que para eles é importante que a pessoa 
continue sendo cliente dessa empresa.  0  1  2  3  4  5 

6. Os funcionários dessa empresa incentivam os clientes a utilizarem todos os 
benefícios que a empresa oferece.  0  1  2  3  4  5 

7. Os funcionários respeitam o que está especificado nos contratos de 
prestação dos serviços dessa empresa.  0  1  2  3  4  5 

8. Quando ocorre algum problema, os funcionários dessa empresa explicam 
claramente o que ocorreu para que os clientes entendam.  0  1  2  3  4  5 

9. Se ocorre algum problema, os funcionários dessa empresa tentam resolvê-lo 
o mais rapidamente possível.  0  1  2  3  4  5 

10. Já tinha referências boas dessa empresa, antes mesmo de me tornar cliente. 0 1 2 3 4 5 

11. Nessa empresa, os funcionários costumam levar em consideração as idéias 
sugeridas pelos clientes.  0  1  2  3  4  5 

12. Os funcionários dessa empresa demonstram que gostam de atender os 
clientes.  0  1  2  3  4  5 

13. Os funcionários dessa empresa seguem os mesmos critérios entre si na hora 
de tomar as decisões.  0  1  2  3  4  5 

14. Todos os funcionários sabem informar corretamente as mesmas coisas, 
independentemente para quem o cliente perguntar.  0  1  2  3  4  5 

15. Os funcionários dessa empresa têm preocupação em manter a limpeza e a 
higiene do recinto onde trabalham.  0  1  2  3  4  5 

16. Os funcionários dessa empresa passam segurança de que sabem o que estão 
fazendo.  0  1  2  3  4  5 

17. Os funcionários dessa empresa cumprem com as promessas que fazem aos 
clientes.  0  1  2  3  4  5 
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18. Os funcionários dessa empresa tratam os clientes de maneira informal e 
descontraída.  0  1  2  3  4  5 

19. Os funcionários dessa empresa são preocupados em proporcionar conforto 
aos clientes.  0  1  2  3  4  5 

20. Os funcionários dessa empresa já sabem qual é o histórico de cada cliente 
na hora em que vão atendê-lo.  0  1  2  3  4  5 

21. O cliente não precisa esperar para ser atendido pelos funcionários dessa 
empresa, é sempre rápido.  0  1  2  3  4  5 

22. Os funcionários dessa empresa prestam atenção para perceber se os 
clientes estão sendo bem atendidos.  0  1  2  3  4  5 

23. Os funcionários dessa empresa costumam perguntar aos clientes se há algo 
para ser melhorado nos serviços.  0  1  2  3  4  5 

24. Nessa empresa, os clientes que têm problemas mais graves e urgentes são 
atendidos antes dos demais.  0  1  2  3  4  5 

25. Nessa empresa, os funcionários têm experiência no tipo de trabalho que 
fazem.  0  1  2  3  4  5 

26. Só permanecem nessa empresa aqueles funcionários que são dedicados na 
forma como atendem os clientes.  0  1  2  3  4  5 

27. Os funcionários dessa empresa esclarecem as dúvidas dos clientes com 
paciência.  0  1  2  3  4  5 

28. Os funcionários dessa empresa são a principal razão para as pessoas 
permanecerem como clientes dela.  0  1  2  3  4  5 

29. Os funcionários dessa empresa fornecem informações corretas aos clientes. 0 1 2 3 4 5 

30. Os funcionários dessa empresa não se preocupam apenas em fazer a 
própria função, nota-se que eles têm um comprometimento com a equipe como 
um todo.   0   1   2   3   4   5 
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Apêndice H   

Escala de Valores Organizacionais relativos à Confiança de Clientes  

Pensando numa empresa ..........

 
por favor, responda, conforme o seu ponto de vista,  o 

quanto ela se parece com a organização descrita em cada item.   

Por favor, tome como base os seguintes critérios: 
0 = Não se parece em nada com essa organização 
1 = Não se parece com essa organização 
2 = É pouco parecida com essa organização 
3 = É mais ou menos parecida com essa organização 
4 = É parecida com essa organização 
5 = É muito parecida com essa organização  

1. A sinceridade entre as pessoas é encorajada por essa organização. Ser 
verdadeiro com os outros é importante para ela.  0  1  2  3  4  5 

2. Essa organização valoriza empregados que buscam realização no trabalho. 
Ela reconhece quando um empregado tem objetivos profissionais.  0  1  2  3  4  5 

3. Essa organização deseja que o empregado tenha uma vida profissional 
variada. Ela  valoriza o empregado que tem experiências profissionais 
diferentes.  

0  1  2  3  4  5 

4. Para essa organização, é importante ser criativa. Ela gosta de ser original. 0 1 2 3 4 5 

5. Para essa organização, é importante que os empregados se comportem de 
forma educada no ambiente de trabalho. Ela acredita que as boas maneiras 
devem ser  praticadas.   0   1   2   3   4   5 

6. Essa organização acredita no valor da honestidade. Ela honra seus 
compromissos com pessoas e organizações com as quais se relaciona.  0  1  2  3  4  5 

7. Essa organização acha importante ser fiel a seus empregados e clientes. Ela 
cumpre seus compromissos com eles.  0  1  2  3  4  5 

8. Essa organização valoriza empregados curiosos. Ela gosta de empregados 
que procuram se informar a respeito do trabalho.  0  1  2  3  4  5 

9. Para essa organização, é importante que todas as pessoas sejam tratadas de 
maneira justa. É importante, para ela, respeitar os direitos dos outros.  0  1  2  3  4  5 

10. Essa organização incentiva o sucesso profissional dos empregados. Ela os 
estimula a  trabalharem de maneira competente.  0  1  2  3  4  5 

11. Nessa organização, os empregados são premiados. A satisfação deles com 
a organização é  uma meta importante.  0  1  2  3  4  5 

12. Essa organização tem prestígio. Ela oferece  produtos e serviços que são 
respeitados pelos clientes.  0  1  2  3  4  5 

13. O comportamento do empregado, nessa organização, deve mostrar respeito 
aos costumes. Para ela, a tradição deve ser preservada.  0  1  2  3  4  5 

14. Essa organização considera a lealdade importante. Ela é leal  às pessoas e 
organizações próximas dela.  0  1  2  3  4  5 

15. Essa organização acha que é importante ser competente. Ela quer 
demonstrar o quanto é capaz.  0  1  2  3  4  5 

16. Essa organização valoriza a competência. Para ela, é importante que o 
empregado demonstre as habilidades e os conhecimentos que possui.  0  1  2  3  4  5 

17. Essa organização acredita que as regras são importantes. Para ela, os 
empregados deveriam obedecê-las.  0  1  2  3  4  5 
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18. Essa organização acredita que a pessoa deve ser honesta em qualquer 
situação. Dizer a verdade faz parte dos princípios desta organização.  0  1  2  3  4  5 

19. Nessa organização, é importante que os empregados conheçam bem o 
trabalho que fazem. Ela reconhece os empregados competentes.  0  1  2  3  4  5 

20. Para essa organização, todas as pessoas devem ser tratadas com igualdade. 
Na visão dela, as pessoas merecem oportunidades iguais.  0  1  2  3  4  5 

21. Essa organização acha importante ter modelos de comportamento 
definidos. Para ela,  os empregados devem ter um jeito correto de se comportar 
no trabalho.   0   1   2   3   4   5 

22. Essa organização estimula, nos clientes, o desejo de adquirir novidades. 
Ela  encoraja os clientes a provarem produtos e serviços novos.  0  1  2  3  4  5 
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