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Resumo 

 

Hoje em dia, consumidores cada vez mais exigentes querem ter experiências únicas que 

atendam aos seus desejos e gostos pessoais e, mais ainda, superem as suas expectativas. 

Quando os consumidores experienciam algo inesperado e agradável, mais do que satisfeitos, 

ficam deslumbrados. No entanto, apesar de constituir uma importante vantagem 

competitiva, o deslumbramento do consumidor ou customer delight é ainda um fenómeno 

relativamente recente, pelo que ainda são poucos os estudos que avaliam simultaneamente 

os seus antecedentes e benefícios para as empresas, nomeadamente no setor dos serviços. 

Como tal, este estudo tem como objetivo examinar não só o impacto da interação 

colaborador-cliente durante o encontro de serviço no deslumbramento do consumidor, mas 

também o papel do customer delight na cocriação de valor, algo ainda pouco explorado na 

literatura. Consideraram-se como antecedentes o esforço, a empatia, o efeito surpresa e as 

competências dos colaboradores, e como consequentes a recomendação do serviço, a 

tolerância a falhas futuras, o feedback e a cooperação do consumidor com outros clientes. Foi 

ainda considerado o efeito moderador do nível de contacto/personalização do serviço. 

 

Para tal, efetuou-se uma investigação quantitativa através de um inquérito por questionário, 

no qual os 212 participantes tinham que descrever uma situação, no setor dos serviços, em 

que se tivessem sentido totalmente deslumbrados e responder às questões baseando-se nessa 

experiência. Os resultados suportam em geral as hipóteses de investigação e confirmam o 

impacto do customer delight e seus antecedentes, independentemente do tipo de serviço. No 

entanto, verificou-se que o esforço não tem um impacto direto significativo no delight, como 

seria previsto, mas apenas indireto, via surpresa. Para além disso, o impacto do customer delight 

na disponibilidade do cliente em dar feedback ao prestador de serviço é menor para serviços 

mais estandardizados e com níveis de contacto mais moderados. 

Este estudo permite concluir que o papel dos colaboradores em serviços é crucial para atingir 

o customer delight e criar valor para a organização. Contribui ainda para compreender melhor 

como as empresas devem agir e em que fatores se devem focar para conseguir que os seus 

consumidores se sintam deslumbrados e qual o impacto desse deslumbramento não só em 

termos de intenções de recompra mas também de cocriação de valor para a organização. 

 

Palavras-chave: Customer delight, Serviços, Colaboradores, Cocriação de Valor  
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Abstract 

 

Nowadays, demanding customers increasingly want unique experiences that meet their 

personal desires and tastes but also exceed their expectations. When customers experience 

something unexpected and enjoyable they are more than satisfied, they are delighted. 

However, despite being a competitive advantage, customer delight is still a recent 

phenomenon, so there are still few studies which simultaneously assess the antecedents and 

benefits for firms, particularly in services sector. 

 

This study aims to examine not only the impact of employee-customers’ interation during 

the service encounter on customer delight, but also the role of customer delight in value co-

creation, something that has not been explored yet in the literature. The antecedents were 

the effort, empathy, surprise and the skills of the employees. And as a consequences were 

considered the recommendation of the service, tolerance to future failures, feedback and the 

cooperation of the customer with other customers. The moderating effect of the contact 

level/personalization of the services was also considered. 

 

As such, a quantitative survey was carried out through a questionnaire survey in which 212 

participants had to describe a situation in the services sector where they had felt totally 

delighted and answer the questions on the basis of this experience. The results generally 

support the hypotheses and confirm the impact of customer delight and its background, 

regardless of the type of service. However, it has been found that the effort does not have a 

significant direct impact on delight, as expected, but only indirectly via surprise. In addition, 

customer delight’s impact on customer willingness to provide feedback to the service 

provider is lower for more standardized services with more moderate contact levels. 

 

This study concludes that the role of employees in services is crucial to achieve customer 

delight and to create value for the organization. It also helps to better understand how 

companies should act and which factors to focus on, in order to make their customers feel 

delighted and what the impact of that delight not only on repurchase intentions but also on 

co-creation value for the organization. 

 

Keywords: Customer delight, Services, Employees, Co-creation value  
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1. Introdução 

 

Os consumidores não se contentam mais com uma experiência de serviço de “one-size-

fits-all”, hoje em dia, estes querem uma experiência única que atenda aos seus desejos e 

gostos. Empresas como Four Seasons, Nordstrom e Zappos proporcionam experiências 

tão únicas que os consumidores são surpreendidos com o tempo que a empresa demora 

para deslumbrar um cliente (Collier, Barnes, Abney, & Pelletier, 2018). O 

deslumbramento do cliente (ou customer delight) tem sido definido como a expressão 

extrema do afeto positivo resultante de um desempenho surpreendentemente bom 

(Oliver, Rust, & Varki, 1997). Quando os consumidores experienciam algo inesperado e 

agradável, eles estão mais do que satisfeitos (Arnold, Reynolds, Ponder, & Lueg, 2005; 

Finn, 2005), eles estão deslumbrados. 

 

No setor dos serviços, o deslumbramento é frequentemente resultado direto da interação 

interpessoal entre o colaborador e o consumidor (Donald C. Barnes, Ponder, & Dugar, 

2011). Os principais fatores do customsr delight (CD) incluem a simpatia, o esforço e a 

empatia do funcionário, assim como a habilidade de surpreender os consumidores 

(Collier et al., 2018). Como resultados deste deslumbramento, a maior parte dos estudos 

apenas relacionam o delight com as intenções de recompra. Contudo, uma vez 

deslumbrados com os comportamentos extras e pró-sociais desenvolvidos pelos 

colaboradores que contactam diretamente com o cliente (FLE ou front-line employees), os 

consumidores podem querer retribuir a sua apreciação através de comportamentos de 

ajuda voluntária, que melhoram o desempenho e a qualidade dos prestadores de serviço 

(Kang & Hyun, 2012; Rosenbaum & Massiah, 2007). Isto inclui advocacia (por exemplo, 

passa-a-palavra positivo), cooperação (por exemplo, cortesia) e participação (por 

exemplo, sugestões de melhoria), contribuindo assim para a cocriação de valor (Yi & 

Gong, 2013). 

 

Aproximadamente 20 anos depois dos primeiros estudos sobre o customer delight (CD) 

terem emergido, o tema continua a estar em constante desenvolvimento. Comparando 

com outros temas, o deslumbramento do consumidor é ainda um fenómeno 

relativamente recente. Portanto é cada vez mais necessário que haja contribuições para 

expandir, desafiar, provar e trazer uma compreensão maior e mais profunda dos 
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consumidores e dos processos que levam e consequências que advém do seu 

deslumbramento (Torres & Ronzoni, 2018). 

 

Hoje em dia já existem artigos que abordam este conceito e a sua importância, 

salientando a diferença de ter um consumidor meramente satisfeito ou um consumidor 

deslumbrado; no entanto não há muitos estudos que avaliem simultaneamente os 

antecedentes e os resultados do CD e o seu impacto na co-criação de valor. Nesse 

sentido, o objetivo deste estudo é examinar exatamente estes antecedentes e resultados 

percebendo assim, que impacto estes podem ter para a empresa, quer em termos de lucro 

como também de retenção dos consumidores. 

 

Para investigar melhor este tema, será realizado um estudo quantitativo em que será 

elaborado um questionário a consumidores do setor de serviços, em que será pedido 

para responderem a algumas questões relativamente a uma experiência que tenham tido 

e em que se tenham sentido totalmente deslumbrados com a forma como foram tratados 

pelos colaboradores. Os dados foram recolhidos usando a Técnica do Incidente Crítico 

ou Critical Incident Technique (CIT) que depende de um conjunto de “procedimentos, 

análises de conteúdo e classificações de observações do comportamento humano” 

(Gremler, 2004) e tem sido influente na literatura em marketing de serviços. (p.66). 

 

Este estudo fornece várias contribuições para os gestores em geral, na medida em que 

os ajuda a perceber de que forma a empresa pode transformar os seus clientes em 

consumidores deslumbrados e o impacto que estes vão ter não só em termos de 

intenções de recompra mas também de cocriação de valor com a organização. 

 

 

A presente dissertação é composta por três secções principais: enquadramento teórico, 

estudo empírico e conclusões. 

No enquadramento teórico, é realizada uma revisão de literatura sobre a evolução do 

conceito customer delight, os seus antecedentes nomeadamente os fatores interpessoais e 

não interpessoais, e por fim os resultados do CD para a empresa e como são cocriadores 

de valor. 
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No segundo capítulo, explicitam-se que objetivos, modelo concetual e hipóteses guiaram 

este estudo. De seguida, explica-se a metodologia usada, terminando com a análise de 

dados recolhidos e discussão dos resultados. 

A dissertação termina com algumas considerações finais, onde são mencionados quais 

os contributos e limitações desta investigação, e apresentadas sugestões de pesquisa 

futuras. 
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2. Revisão de literatura 

2.1. Evolução do conceito de customer delight 

 

O deslumbramento do cliente (ou customer delight) tem sido definido como a expressão 

extrema do afeto positivo resultante de um desempenho surpreendentemente bom (Oliver 

et al., 1997). Quando os consumidores experienciam algo inesperado e agradável, eles estão 

mais do que satisfeitos (Arnold et al., 2005; Finn, 2005), eles estão deslumbrados. 

 

O conceito de customer delight tem sido estudado ao longo dos anos de diferentes formas e 

por diversos autores. A Tabela 1 apresenta a investigação que tem vindo a ser desenvolvida 

nos últimos 20 anos, mostrando a evolução do conceito ao longo do tempo, seus 

antecedentes e consequentes (Torres & Ronzoni, 2018; Barnes & Krallman, 2019). 

 

Como é possível ver através da Tabela 1, o conceito de delight sempre foi associado a um 

estado positivo e de alegria. Até ao ano de 2000 o conceito era definido pelos autores de 

uma forma genérica, muito comum, sem abordar ainda o seu impacto ou antecedentes. No 

entanto, a partir de 2000 já houve alguns autores que começaram a estudar o impacto que 

este tem para a empresa (Rust & Oliver, 2000), alguns dos seus resultados como por 

exemplo a intenção de recompra (Wang, Wang, & Tai, 2016). Contudo, é possível verificar 

que apenas nos últimos anos os estudos começaram a focar-se mais nos antecedentes, assim 

como a importância do funcionário para gerar o deslumbramento do consumidor. 

 

Assim, o conceito de delight que irá ser adotado neste estudo, será o de (Oliver et al., 1997), 

uma vez que este para além de definir o conceito como o mais profundo estado emocional 

positivo, também faz a distinção de consumidor satisfeito e consumidor deslumbrado que 

muitas vezes é confundido na literatura. 

 

Tabela 1: Evolução do conceito de Customer Delight 

Autor  Customer Delight 

Oliver et al. (1997) Definiu o delight como o mais profundo estado emocional positivo. E ao contrário 

de consumidores que mudam de serviço mesmo quando estão satisfeitos, os 

delighted customers têm muito mais lealdade e compromisso. 
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Keiningham, Goddard, Vavra 

& Laci (1999) 

Os consumidores têm uma zona de tolerância. Entregar além do limite superior 

produz o deslumbramento do consumidor. 

Schneider & Bowen (1999) O delight é alcançado quando as necessidades de segurança, justiça e autoestima são 

satisfeitas. 

Rust & Oliver (2000) 

 

O conceito de customer delight pode ter sucesso, mas apenas se afetar a intenção de 

recompra, os lucros da empresa, a satisfação dos consumidores concorrentes e se a 

empresa for capaz de atrair clientes insatisfeitos e concorrentes. 

Kumar, Olshavsky, King 2001 O delight é composto por alegria, emoção e excitação. 

Kwong & Yau (2002) O delight é atingindo se cumprir com cinco necessidades humanas: justiça, estima, 

segurança, confiança e variedade. 

Finn (2005) O delight emerge da surpresa positiva. 

Evan & Burns (2007) Delight tem um impacto mais forte nas intenções de compra do que a satisfação. 

Ekini, Dawes & Massey (2008) O customer delight é altamente personalizado baseando-se nas necessidades 

individuais e na personalidade. 

Chitturi, Raghunathan & 

Mahajan (2008) 

Deslumbrar os consumidores aumenta mais a lealdade dos mesmos do que os 

satisfaz. 

M. R. Kim (2011) Customer delight tem um forte impacto na lealdade, ao contrário da satisfação do 

consumidor. 

Barnes, Collier, Ponder & 

Williams (2013) 

 

Os empregados que lidam com os consumidores parecem entender, definir e 

avaliar o customer delight de forma diferente dos consumidores. Para além disso, 

quando as expectativas dos consumidores são excedidas, os funcionários têm 

reações emocionais positivas. 

Butori & De Bruyn (2013) 

 

Para deslumbrar os consumidores, é necessário providenciar tratamentos 

discriminatórios e diferenciadores, baseando-se nas suas diferenças individuais, 

preferências, natureza, personalidade e standards demográficos. 

Kim & Mattila (2013) Estabeleceu que as explicações dadas aos consumidores ajudam a aumentar o 

deslumbramento do consumidor. 

Barnes, Ponder & Hopkins 

(2015) 

Customer delight tem um efeito positivo entre funcionários, através do processo de 

contágio emocional. 

Barnes, Collier, Howe & 

Hoffman (2016) 

Tanto a alegria como a surpresa originam customer delight. Contudo, a alegria é o 

melhor caminho para atingir o delight entre os consumidores frequentes. 

Ball & Barnes (2017) 

 

Os autores sugerem um conceito mais amplo de customer delight. Isto inclui a ideia de 

que a alegria, surpresa e gratidão têm um impacto significativo no delight. 

Ali, Kim, Li & Jeon (2018) O ambiente físico, a interação com o staff e os outros consumidores tem um 

impacto significativo no delight e na satisfação. Customer delight prevê satisfação, e 

ambos preveem lealdade, sendo o caminho do delight à lealdade mais forte. 

Adaptado de Torres & Ronzoni (2018) e Barnes & Krallman (2019) 
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2.2. Antecedentes do customer delight  

 

Segundo Arnold et al. (2005), existem fatores interpessoais (os que envolvem os 

funcionários) e não-interpessoais (os que não dependem dos funcionários) que afetam o 

customer delight. Este estudo vai se focar essencialmente nos fatores interpessoais. 

 

2.2.1 Fatores não interpessoais 

 

Relativamente aos fatores não interpessoais, estes são situações em que a experiência de 

deslumbramento advém da aquisição de produtos ou obtenção de valor. Dentro destes 

fatores podemos destacar a aquisição imprevista (quando o consumidor encontra 

exatamente aquilo que estava à procura) e o valor imprevisto (quando compra um produto 

a um preço mais baixo do que estava à espera.) (Arnold et al., 2005). 

 

Para além disso, diversos estudos têm demonstrado empiricamente que o ambiente físico 

onde o serviço é prestado pode provocar emoções positivas ou negativas nos consumidores. 

De facto, o espaço físico tem um impacto significativo na satisfação e deslumbramento do 

cliente. A luz, a temperatura, a arquitetura e a decoração são fatores determinantes. E a 

forma como a gestão organiza estes fatores, para assegurar a melhor experiência possível, é 

crucial. (Ali et al., 2018) 

 

Wang et al. (2016) concluíram ainda que as comodidades, facilidades, ambiente e design são 

elementos essenciais para criar uma experiência única e inesquecível para os clientes. Para a 

maior parte das empresas de serviços, as instalações físicas são um elemento essencial do 

serviço, permitindo assim o cliente experienciar e avaliar o serviço. Sendo assim visto com 

um elemento que pode levar ao deslumbramento do consumidor. 

 

Para além disso, o design é ainda um fator adicional que é determinante para uma experiência 

memorável, uma vez que tal como o espaço físico este oferece uma representação física de 

algo que é intangível – o serviço. Assim, para alcançar experiências de serviço memoráveis 
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para os clientes, um ambiente e design único que apelam aos cinco sentidos humanos, são 

essenciais para providenciar um serviço deslumbrante (Wang et al., 2016) 

 

Estes fatores foram identificados por Barnes et al. (2011) como formas cognitivas de atingir 

o delight, sendo que existem dois caminhos, o cognitivo e o afetivo. 

O caminho cognitivo podemos ver que tem sido o mais investigado tanto para a satisfação 

como para o delight. Inerente ao paradigma de desconfirmação está a assunção de que os 

consumidores podem formular expectativas precisas relativamente ao serviço e podem 

julgar a sua performance baseada nessas expectativas. Por exemplo, os consumidores podem 

formular essas expectativas relativamente ao nível de esforço, capacidades dos funcionários 

e relativamente ao produto principal (Donald C. Barnes et al., 2011). 

 

Uma das variáveis neste caminho cognitivo é então o produto central (ou core), que constitui 

um fator não-interpessoal. Neste caso o delight ocorre devido ao valor inerente no produto 

ou o valor em adquirir um produto. Isto inclui encontrar um produto raro ou conseguir um 

valor antecipado como por exemplo comprar um produto em saldos. 

Por último, o caminho cognitivo final é então a recuperação do serviço que é 

particularmente importante na satisfação e consequentemente no deslumbramento do 

consumidor. Portanto, tanto o produto central como a recuperação do serviço pertencem 

aos fatores não-interpessoais referidos anteriormente. 

 

2.2.2. Fatores interpessoais 

 

Os fatores interpessoais correspondem a situações em que a fonte da experiência de 

deslumbramento advém das ações do vendedor ou do prestador de serviço (Arnold et al., 

2005). O papel crucial dos colaboradores está claramente identificado na literatura de 

serviços, embora ainda haja muito a descobrir sobre o fator humano durante o encontro 

cliente-prestador (Rafaelli et al., 2017). De forma a elevar o nível de serviço oferecido, as 

empresas esperam cada vez mais que os seus colaboradores tenham prestações excecionais. 

Como tal, o valor associado a funcionários orientados para o cliente (Hennig-Thurau, 2004) 

é cada vez mais determinante nos dias de hoje (Yoo & Arnold, 2016). 
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No âmbito do CD, Arnold et al. (2005) destacam cinco fatores interpessoais que originam 

experiências deslumbrantes: esforço interpessoal, engagement, resolução de problemas, 

distanciamento interpessoal e compromisso com o horário. 

 

Ainda sobre os fatores interpessoais, outros autores (Collier et al., 2018) desenvolveram um 

conceito de experiência de serviço idiossincrática (encontro em que o consumidor acredita 

que a experiência foi verdadeiramente única em comparação com as normas de serviço) e 

verificaram que existem três temas que estão sempre presentes durante estas experiências 

dos consumidores: esforço que o funcionário exibe durante o serviço, a surpresa que os 

consumidores sentem com as ações dos funcionários, e o nível de empatia que o funcionário 

demonstra pelo consumidor. 

 

Essas experiências, onde o papel do funcionário é determinante, resultariam em customer 

delight. Os autores concluíram que o esforço, definido como a quantidade de energia que um 

observador acredita que um ator investiu no comportamento (Mohr & Bitner, 1995), 

demonstrado pelo funcionário era o fator mais relevante, seguido da capacidade de criar 

surpresa, definida como uma emoção neutra de vida curta que se torna valiosa pelas 

emoções que a acompanham de perto (Meyer, Reisenzein, & Schützwohl, 1997; Vanhamme 

& Snelders, 2003), e da empatia demonstrada, definida como a capacidade de entender e 

identificar-se com a perspetiva da outra pessoa (Pilling & Eroglu, 1994). Sendo que a 

habilidade do funcionário de adaptar o serviço ao consumidor foi comprovada como tendo 

também uma influência significativa e forte com o customer delight. 

 

Os fatores empatia e esforço dos funcionários referidos por Collier et al. (2018) foram 

previamente identificados por Donald C. Barnes et al. (2011) como caminhos afetivos e 

cognitivos para o deslumbramento do consumidor, respetivamente. Em relação ao caminho 

afetivo, podemos ver que em certas situações os consumidores não têm expectativas 

claramente definidas, pelo que as avaliações no pós serviço são realizadas em temas afetivos. 

Fatores como simpatia e cortesia são fatores chave para a satisfação e o deslumbramento. 

Estes fatores humanos permitem que a empresa cultive conectividade emocional com o 

consumidor, podendo levar ao CD. 

 



 

9 
 

Já o esforço do funcionário é representado como um caminho cognitivo, pois é usualmente 

observável (Barnes et al., 2011). O seu impacto tem sido observado e tal como já foi referido 

anteriormente, é claramente evidente que o esforço do empregado afeta positivamente a 

satisfação do consumidor assim como o seu deslumbramento. 

 

Para além do esforço, estes autores (Barnes et al., 2011) identificam como outro possível 

caminho cognitivo de natureza interpessoal as competências (ou skills) do funcionário, como 

por exemplo rapidez, conhecimento das políticas, adaptabilidade, antecipação, dar 

conselhos e personalização. 

 

Segundo Hennig-Thurau (2004), estas competências (ou skills) podem ser consideradas 

dimensões dos comportamentos dos funcionários orientados para o cliente (ou COSE), que 

o autor define como o processo em que o comportamento dos funcionários nas interações 

pessoais com os consumidores atende às suas necessidades. Segundo este autor, estas 

competências podem ser técnicas, conhecimento do trabalho e competência, ou sociais, 

saber como tratar bem o consumidor (Kang & Hyun, 2012), sendo que especialmente estas 

últimas exercem uma forte influência no desenvolvimento de relações estáveis com os 

consumidores. As competências técnicas referem-se ao conhecimento e às competências 

técnicas e motoras que o funcionário deve possuir para preencher as necessidades do 

consumidor durante o processo de interação pessoal. Estas competências técnicas são 

essenciais em encontros de serviços que requerem que o funcionário responda 

imediatamente em vez de se basear em base de dados. Por exemplo, em diversas áreas de 

serviços como cabeleireiros e salões de massagem, as competências motoras dos 

funcionários são em grande parte idênticas ao serviço fornecido e não podem ser 

substituídas por outros componentes de serviço. As competências sociais centram-se na 

capacidade do funcionário de ter a perspetiva do cliente durante as interações. Esta 

perspetiva pode ocorrer visualmente (o funcionário entende o que é que o consumidor 

observa e compreende), cognitivamente (o funcionário entende o que é que o consumidor 

pensa) e emocionalmente (o funcionário entende o que é que o consumidor sente). 

 

Concluindo, a literatura realça que de facto os consumidores vão experienciar o delight 

através da interação com os funcionários que realçam a autoestima dos consumidores. De 
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facto, a sua experiência aumenta quando estes recebem atenção individual e se sentem 

únicos e importantes (Arnold et al., 2005; Barnes et al.,.2011). 

 

Portanto a principal implicação encontrada no setor dos serviços é que de facto funcionários 

orientados para os clientes têm um importante papel neste setor, portanto devem ser tidos 

em conta no que toca à alocação do orçamento. Especialmente, é necessário prestar atenção 

no que toca ao recrutamento de novos membros que vão lidar diretamente com os 

consumidores e na formação dos novos ou já existentes funcionários (Hennig-Thurau, 

2004). 

 

Outros autores defendem também que uma das estratégias chave para este delight é encorajar 

os funcionários a fazer algo especial para o consumidor quando a oportunidade surge. Os 

fatores interpessoais identificados neste estudo ajudam também os retalhistas a perceberem 

como os funcionários podem interagir melhor com os consumidores. Schneider e Bowen 

(1999) recomendam ainda desenvolvimento e implementação de sistemas de gestão de 

performance desenhada para compensar comportamentos de funcionários que criar 

condições para o customer delight (Arnold et al., 2005) 

 

2.3. Resultados do customer delight  

 

Ao longo da literatura podemos ver que a lealdade e a recompra são os consequentes do 

customer delight mais citados. Swanson e Davis (2012) afirmam que o deslumbramento do 

consumidor está significativamente relacionado com a variedade da importância de 

comportamentos pós-consumo, como word-of-mouth (WOM) positivo e negativo, assim 

como intenções de recompra. Já Lee e Shea (2015) usaram a técnica de incidente crítico para 

explorar o grupo de fatores que influenciam as experiências de delight. Deste modo, 

identificaram a lealdade como o resultado mais óbvio do delight. 

 

No entanto, os resultados do delight podem não se limitar a estes mais comuns, mas levar o 

consumidor a ir mais longe pela organização. Collier et al. (2018) identificam três 

consequências que o deslumbramento tem no comportamento do consumidor: self-enhancing 

word-of-mouth, diminuição da consciência de preço e tolerância para falhas futuras. O self-
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enhancing word-of-mouth  é definido como comportamentos de WOM conduzidos, implícita ou 

explicitamente, pelo desejo da pessoa ser reconhecida positivamente pelos outros e 

aumentar a sua autoestima. Isto é, é muito mais focado no próprio indivíduo do que nos 

outros. A consciência de preço é definida como o foco do cliente no preço de uma compra. 

As emoções positivas derivadas da singularidade da experiência terão impacto na 

consciência de preço dos consumidores, pois o cliente estará disposto a pagar mais para 

recapturar este tipo de experiência em encontros futuros. A tolerância a falhas futuras é 

definida como a sensação de clemência aumentada de um cliente a um prestador de serviços 

quando enfrenta uma experiência de serviço menor do que a desejada. 

 

De acordo com o estudo, o customer delight tem uma relação positiva com estas três 

consequências, no entanto tem uma influência mais forte no self-enhancing word-of- mouth 

(Collier et al., 2018). 

 

No entanto, outros resultados embora menos estudados podem ser prováveis do delight, 

numa perspetiva de reciprocidade. Ou seja, os resultados do customer delight referidos 

anteriormente podem ficar a dever-se a uma lógica de reciprocidade do cliente para com a 

organização. Segundo Rosenbaum (2007) os consumidores que recebem apoio socio-

emocional e apoio instrumental de outros consumidores num estabelecimento comercial, 

provavelmente vão retribuir este apoio para o estabelecimento de serviço e para os outros 

consumidores, exibindo assim comportamentos voluntários de cidadania e de cuidado com 

o cliente. (Rosenbaum & Massiah, 2007) 

 

A cidadania do cliente é uma forma da performance voluntária do cliente que este exibe 

através da participação, cooperação e lealdade. Já o cuidado com o cliente é exibido através 

de empatia e responsabilidade com o cliente (Rosenbaum & Massiah, 2007). Ou seja, apesar 

de o estudo de Rosenbaum (2007) aplicar esta lógica de reciprocidade a interações entre 

consumidores, é expectável que o mesmo possa acontecer com interações entre 

funcionários e clientes “deslumbrados” com a forma como foram tratados.  

 

Ou seja, se os indivíduos estão satisfeitos com o facto de a organização “cumprir as suas 

promessas” e até as superar, eles estarão mais predispostos em reagir com comportamentos 

recíprocos. Isto porque, quando o consumidor interage com a organização durante a entrega 
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do serviço, essa troca pode ser considerada uma troca social (Blau, 1964). As implicações de 

uma relação de troca social entre clientes e organizações são diretas. Isso significa que, 

quando os clientes se sentem satisfeitos com o serviço ou recebem tratamento excecional 

que vai além das suas expectativas, irão provavelmente retribuir, desenvolvendo 

comportamentos voluntários que possam beneficiar a organização.(Groth, 2005), numa 

lógica de reciprocidade (Mishra, 2016). 

 

A reciprocidade é definida como uma norma social que sugere tratar os outros, 

voluntariamente, da mesma forma que estes nos tratam (De Waal & Brosnan, 2006; Kolm, 

2008) Por exemplo, os consumidores perceberem que a organização fez investimentos 

significativos e esforços orientados para os clientes, a pressão normativa da reciprocidade 

encoraja esses mesmos clientes a investirem neste relacionamento, por exemplo gastando 

mais ou envolvendo-se em word-of-mouth positivo, como sinal da sua gratidão (Hasan, 

Mortimer, Lings, & Neale, 2017). 

 

Segundo Fredickson (2004) a gratidão “surge quando um indivíduo (beneficiário) percebe 

que outra pessoa agiu intencionalmente para melhorar o bem-estar do beneficiário” e isto 

pode levar a “espirais ascendentes de emoções” que são importantes para o customer delight 

(Ball & Barnes, 2017) 

 

Os resultados do estudo Balll e Barnes (2017) confirmaram que a gratidão tem um impacto 

positivo no deslumbramento do consumidor. Assim, um foco importante para tornar os 

consumidores deslumbrados é criar processos e procedimentos que estimulem os seus 

sentimentos de gratidão. 

 

Portanto, a gratidão, e consequente retribuição, serve como um catalisador ou mecanismo 

de partida que promove o desenvolvimento de relacionamentos (Palmatier, Jarvis, Bechkoff, 

& Kardes, 2009). As organizações, ao darem aos consumidores a oportunidade de retribuir, 

irão gerar um ciclo de retribuição que vai fortalecer a relação a nível global. 

 

Estes comportamentos de retribuição são considerados formas de cocriação de valor (Yi & 

Gong, 2013). 
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De facto, os consumidores não são apenas meros recetores do serviço, mas também 

criadores ativos de valor. Assim, pesquisas anteriores identificam dois tipos de 

comportamento de cocriação de valor por parte do cliente: comportamento de participação 

do cliente, que se refere a comportamento necessário para uma cocriação de valor de 

sucesso, e comportamento de cidadania do cliente, que é um comportamento voluntário 

que providencia valor extraordinário para a empresa mas não é necessariamente requerido 

para a cocriação de valor. (Yi & Gong, 2013) 

 

Este estudo afirma que o comportamento de participação do cliente tem quatro dimensões: 

procura de informação, partilha de informação, comportamento responsável e interação 

pessoal. Relativamente à procura de informação, os clientes necessitam de informação sobre 

quais as suas tarefas como cocriadores de valor, assim como seja esperado que eles façam 

durante o encontro de serviço. A busca de informação é importante para os clientes em dois 

sentidos. Primeiro, reduz a incerteza e assim permite que os clientes controlem o seu 

ambiente de cocriação. Segundo, permite que os clientes se tornem integrados no processo 

de cocriação de valor. 

 

Em relação à partilha de informação, é importante que os clientes partilhem informação 

com os colaboradores para que estes consigam providenciar o serviço que vá ao encontro 

das necessidades dos clientes. Se estes falharem em providenciar informação precisa, a 

qualidade da cocriação de valor será inferior. Portanto a partilha de informação é a chave de 

sucesso para a cocriação de valor. 

 

Quanto ao comportamento responsável, para uma cocriação de valor de sucesso entre os 

clientes e os colaboradores, é necessário que os clientes sejam cooperativos, observem as 

regras e aceitem as diretrizes dos colaboradores. Já a interação pessoal, refere-se às relações 

interpessoais entre o colaborador e o cliente, que é necessário para uma cocriação de valor 

de sucesso. Quanto mais agradável e positivo o ambiente social é, mais os clientes estão 

envolvidos com a criação de valor. 

 

Relativamente ao comportamento de cidadania do cliente, é visto neste estudo como 

feedback, recomendação, ajuda e tolerância. O feedback ajuda os colaboradores e a empresa a 

melhorar o serviço. Os clientes estão numa posição única para oferecer orientações e 
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sugestões para os colaboradores, mas é claramente um comportamento extra por parte do 

cliente, não é um requisito para o sucesso do serviço. A recomendação refere-se a 

recomendar o serviço a amigos e familiares, mas assim como os outros fatores, a é 

completamente voluntária e não é obrigatória para o sucesso da cocriação de valor. A ajuda 

refere-se ao comportamento do cliente que visa ajudar outros clientes. Os clientes ajudam 

outros que tenham as mesmas dificuldades que estes tiveram anteriormente. A tolerância 

refere-se à paciência que os clientes têm quando o serviço não corresponde às suas 

expectativas. 

 

Dentro destes comportamentos de cidadania do cliente, quer a recomendação quer a 

tolerância são também referidos por Collier et. al (2018), devido à sua importância. Para Yi 

e Gong (2013), estes comportamentos de cidadania constituem formas de cocriação de valor 

entre o cliente e a organização. 

 

A cocriação de valor não é apenas um conceito-chave no marketing de serviços e na gestão 

de negócios, é também um termo que geralmente descreve uma mudança na organização 

como um definidor de valor para um processo mais participativo no qual pessoas e 

organizações juntas geram e desenvolvem um significado (Alves, Fernandes, & Raposo, 

2016). De acordo com a lógica dominante dos serviços (Vargo & Lusch, 2004), a criação de 

valor atualmente resulta de um processo de produção conjunta envolvendo a empresa e o 

cliente (Alves et al., 2016). 

 

Como tal, para além da lealdade e da recompra, o delight pode trazer vantagens acrescidas às 

organizações por via da cocriação de valor com o cliente, conforme será analisado no 

decorrer desta investigação. 
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3. Estudo empírico 

 

3.1. Modelo e hipóteses de investigação 

 

O objetivo deste estudo é estudar relações causais relativas aos antecedentes e resultados do 

customer delight, pelo que a metodologia utilizada será essencialmente quantitativa. A Figura 

1 apresenta o modelo de investigação desenvolvido para este estudo. 

 

Relativamente aos antecedentes, este estudo irá focar-se nos fatores interpessoais (esforço, 

empatia, surpresa e competências) devido à natureza interativa dos serviços e às suas 

características, nomeadamente a inseparabilidade e a heterogeneidade. 

Em relação à inseparabilidade, é impossível nas empresas de serviços separar o prestador do 

serviço por ele oferecido. O cliente influencia os resultados alcançados na prestação de 

serviço, assim como a presença de outros clientes no local e a interação entre estes podem 

afetar a perceção dos mesmos em relação à qualidade final. Por isso, é sem dúvida essencial 

o investimento nos FLE. 

Para além disso, a heterogeneidade representa a incapacidade das empresas em fornecer um 

serviço exatamente igual todas as vezes que é solicitado, portanto é necessário que haja 

flexibilidade e capacidade de adaptação por parte da empresa, nomeadamente dos 

funcionários para garantir sempre um serviço de qualidade. 

 

Relativamente aos resultados (recomendação do serviço, tolerância a falhas futuras, feedback 

e aumento da cooperação com outros clientes) estes foram escolhidos numa ótica de 

cocriação de valor e retribuição. No sentido em que, a partir do momento em que os 

indivíduos estão satisfeitos com o facto de a organização “cumprir as suas promessas”, eles 

estão mais predispostos em responder a isso com comportamentos recíprocos e estes 

comportamentos de retribuição são também considerados formas de cocriação de valor (Yi 

& Gong, 2013). 

  

Deste modo, a revisão da literatura levou à formulação das seguintes hipóteses de 

investigação relativamente aos antecedentes: 

H1: O esforço do funcionário tem um impacto direto e positivo com o customer delight 
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H2: A surpresa proporcionada pelo funcionário tem um impacto direto e positivo com o 

customer delight 

H3: A empatia demonstrada pelo funcionário tem um impacto direto e positivo com o 

customer delight 

H4: As competências do funcionário (rapidez, antecipação, adaptabilidade, etc.) têm um 

impacto direto e positivo com o customer delight 

 

O esforço que o funcionário exerce durante as suas tarefas foi identificado como o fator 

mais relevante para desenvolver uma experiência de serviço idiossincrática (quando o 

consumidor acredita que a experiência de serviço foi verdadeiramente única) e é claramente 

evidente ao longo da literatura que o esforço afeta positivamente a satisfação do 

consumidor, assim como o seu deslumbramento. 

A surpresa proporcionada pelo funcionário que os consumidores sentem com as ações do 

funcionário, a empatia que o funcionário demonstra pelo consumidor ao longo do serviço 

e, por fim, as competências do funcionário como rapidez, conhecimento das políticas, 

adaptabilidade, antecipação, dar conselhos e personalização são fatores que contribuem para 

que o consumidor se sinta totalmente deslumbrado com o serviço. Estas competências 

podem ser consideradas dimensões dos comportamentos dos funcionários orientados para 

o cliente (ou COSE), processo em que o comportamento dos funcionários nas interações 

pessoais com os consumidores atende às suas necessidades.  

 

Quanto aos resultados, formularam-se as seguintes hipóteses: 

H5: O Customer delight tem um impacto direto e positivo com a recomendação do serviço 

H6: O Customer delight tem um impacto direto e positivo com a tolerância a falhas futuras 

H7: O Customer delight tem um impacto direto e positivo com o feedback dado pelo consumidor 

à empresa sobre a sua experiência 

H8: O Customer delight tem um impacto direto e positivo com o aumento da cooperação com 

outros clientes 

 

A recomendação do serviço e a tolerância a falhas futuras são resultados do deslumbramento 

que não se limitam àqueles mais comuns e que vão mais longe na organização. Segundo a 

literatura, o consumidor após o seu deslumbramento vai ter mais propensão em recomendar 
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o serviço a amigos e familiares e no futuro caso enfrente uma experiência de serviço menor 

do que a desejada o consumidor vai ser mais tolerante. 

Para além disso, este deslumbramento pode gerar comportamentos de retribuição 

considerados como formas de cocriação de valor. Por exemplo, o feedback é um desses 

comportamentos de cidadania do cliente que ajuda a empresa a melhorar o serviço e, 

portanto, é um dos fatores neste processo de cocriação de valor. Ainda nesta lógica de 

reciprocidade os consumidores que recebem apoio socio-emocional e apoio instrumental de 

outros consumidores em um estabelecimento comercial, provavelmente vão retribuir este 

apoio para o estabelecimento de serviço e para os outros consumidores. 

 

Por fim, como última hipótese do estudo: 

H9: O nível de contacto/personalização do serviço tem um efeito moderador no impacto 

do customer delight e dos seus antecedentes. 

 

Segundo Arnold et al. (2005), a chave para implementar com sucesso estratégias de produção 

passa por encorajar os funcionários em fazerem algo de especial pelos consumidores quando 

a oportunidade surge, e para isso é necessário aumentar o tempo de contacto que os 

funcionários passam com os consumidores. Ou seja, o nível de contacto entre estes dois 

agentes poderá determinar a maior probabilidade de o funcionário conseguir deslumbrar o 

cliente, bem como a maior necessidade do cliente em retribuir o excelente serviço prestado 

(Barnes et al., 2011). De acordo com a classificação de Bowen (1990) relativa ao nível de 

contacto/personalização dos serviços, estes podem ser classificados como serviços 

caracterizados por elevado contacto com o cliente e customização (tipo 1), serviços de 

contacto baixo a moderado, não pessoais dirigidos às posses das pessoas (tipo 2) e serviços 

de contacto baixo a moderado, pessoais e estandardizados (tipo 3). Como tal, será expectável 

que, em serviços do tipo 1, o impacto do customer delight e dos seus antecedentes seja superior 

ao verificado em serviços dos tipos 2 ou 3. 
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Figura 1: Modelo de investigação 

 

 

3.2. Metodologia de Investigação 

 

O objetivo deste estudo justifica a realização de uma investigação de natureza quantitativa. 

Isto é, a teoria baseia-se na literatura para explicar as relações entre variáveis e com apoio na 

revisão de literatura, foram selecionadas as hipóteses a estudar que são submetidas mais tarde 

a testes estatísticos. (Fortin, 2009) 

 

O método de recolha de dados utilizado é o inquérito por questionário o que permite analisar 

as relações entre variáveis que se pretende testar e recolher informação numa quantidade 

significativa. Este questionário é constituído por perguntas abertas e fechadas, partilhado 

online via redes sociais (Facebook, Instagram e Linkedin) e email. 

Este método é visto como a forma mais prática para compreender fenómenos como as 

atitudes, opiniões e preferências. Os questionários permitem ainda obter um grande número 

de respostas e de as tratar convenientemente e de forma acessível (custos reduzidos) 

(Saunders, 2009). 

 

Os dados serão recolhidos usando a Técnica de Incidente Crítico ou Critical Incident Technique 

(CIT) que depende de um conjunto de “procedimentos, análises de conteúdo e classificações 
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de observações do comportamento humano” (Gremler, 2004). Gremler (2004) afirma que 

as vantagens desta técnica são: os dados recolhidos são da perspetiva dos inquiridos e nas 

suas próprias palavras; a pesquisa é de natureza indutiva; a pesquisa gera um registo preciso 

e detalhado; e a pesquisa gera um vasto conjunto de dados. 

 

O procedimento de recolha de dados será descrito em mais pormenor nos pontos seguintes. 

 

3.2.1. Estrutura do questionário  

 

O questionário encontra-se dividido em 2 partes principais, a primeira para avaliar os fatores 

que levam um consumidor a sentir-se deslumbrado e a segunda para avaliar os resultados 

que advêm desse delight. No início, foi pedido aos inquiridos que pensem numa situação em 

que ficaram deslumbrados com a interação com os funcionários durante um serviço, para 

depois a relatarem e responderem ao questionário com esta em mente. Este relato poderá 

ser feito pelo inquirido pelas suas próprias palavras ou orientada pelo investigador. O 

questionário termina com perguntas de caracterização do inquirido.  

 

Com base na revisão de literatura, foram selecionadas as variáveis apresentadas na Tabela 

2 e a partir dessas variáveis escolheram-se questões baseadas em estudos anteriores e 

medidas numa escala de Likert de 1 a 5, sendo 1 “Discordo Totalmente” e 5 “Concordo 

Totalmente”.  

 

Tabela 2: Variáveis em estudo e respetivas questões 

Variáveis Questões Fonte 

Customer 

Delight 

Q3: Senti-me totalmente deslumbrado(a) com as ações do 

funcionário. 

Q14: Senti-me extremamente contente e entusiasmado(a) com 

as ações do funcionário. 

Q8: Senti-me satisfeito(a) com as ações do funcionário 

(Collier et al., 2018) 

Antecedentes 

Esforço Q6: O funcionário investiu tempo e energia para que eu ficasse 

satisfeito(a). 

Q10: O funcionário foi muito persistente para que eu ficasse 

satisfeito(a). 

(Collier et al., 2018) 
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Q1- O funcionário esforçou-se bastante para se certificar que 

eu estava satisfeito(a). 

Empatia Q12: O funcionário tentou ser simpático comigo durante o 

serviço. 

Q4: O funcionário tentou ver a experiência através da minha 

perspetiva. 

Q7: O funcionário conseguiu facilmente perceber as minhas 

necessidades. 

(Stock, 2005) 

Surpresa Q11: As ações do funcionário deixaram-me agradavelmente 

surpreendido(a). 

Q5: Fiquei admirado(a) com as ações do funcionário. 

(Collier et al., 2018) 

Competência Q9: O funcionário era extremamente competente. 

Q13: O funcionário tinha extensas competências sociais. 

Q2- O funcionário soube como tratar bem o cliente. 

(Kang & Hyun, 

2012) 

Resultados 

WOM Q24: Ao falar da experiência com os outros, contaria todos os 

detalhes. 

Q19: Falaria a mais pessoas sobre o serviço em questão, do 

que sobre outros serviços. 

Q15: Contaria aos outros (família, amigos, conhecidos), 

principalmente, os aspetos positivos do serviço.  

(Ngo, Northey, 

Duffy, & Thao, 

2016) 

Tolerância a 

falhas futuras 

Q18: Se por vezes o serviço não corresse exatamente como o 

esperado, eu estaria disposto (a) a compreender. 

Q25: Se um funcionário cometesse um erro durante o serviço, 

eu teria paciência. 

Q21: Se eventualmente tivesse que esperar mais tempo do que 

seria expectável pelo serviço, eu estaria disposto (a) a aguardar. 

(Yi & Gong, 2013) 

Feedback Q23: Se tivesse uma boa ideia sobre como melhorar o serviço, 

não deixaria de a transmitir ao funcionário. 

Q16: Faria comentários elogiosos ao funcionário sobre o 

serviço. 

Q20: Se experienciasse um problema, avisaria o funcionário 

sobre esse mesmo problema. 

Cooperação com 

outros clientes 

Q22: Auxiliaria outros consumidores se eles precisassem de 

ajuda. 

Q26: Ajudaria os outros consumidores caso parecesse que eles 

estavam a ter problemas. 

Q17: Estaria disposto(a) a dar conselhos a outros 

consumidores. 
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Na realização do questionário, a ordem das questões apresentadas na Tabela 2 foi baralhada 

para que não enviesasse os resultados e para que os inquiridos não notassem semelhança 

entre elas. O questionário completo pode ser consultado em anexo (Anexo I). 

 

3.2.2. Recolha e Análise de dados 

 

Antes de proceder à recolha de dados, foi realizado um pré teste a três pessoas com perfis 

diferentes para verificar se, de facto, todas as questões eram compreendidas e se seria possível 

assim testar todas as variáveis da forma pretendida. 

 

O questionário esteve disponível online, através do Google Forms, entre 10 de Abril e 6 de 

Maio, tendo sido enviado através do email dinâmico da Faculdade de Economia do Porto e 

partilhado nas redes sociais, como Instagram, Facebook e Linkedin.  

 

Relativamente à dimensão da amostra, foram recolhidos 212 questionários, ultrapassando 

assim a quantidade recomendada tendo em conta as variáveis em análise. 

 

De forma a ser possível generalizar os resultados obtidos no estudo, a amostra deve ser 

suficientemente representativa da população-alvo, assim deve-se procurar que tenha uma 

dimensão adequada, tendo em conta a natureza da investigação, o limite dos recursos, o 

tamanho médio de amostras em estudos semelhantes e a representatividade do meio que está 

a ser estudado, para mitigar a possibilidade de enviesamento (Malhotra, 2006).  

 

Numa investigação realizada num curto período de tempo, o investigador tem de recorrer a 

um grupo mais restrito do que a população teórica. Segundo a perspetiva de (J. F. Hair, Black, 

W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. , 2010), uma amostra aceitável corresponde a, no 

mínimo, cinco vezes o número de itens/questões de cada variável a ser analisada. A 

quantidade de inquéritos válidos preenchidos é oito vezes superior ao número de questões 

que permitem avaliar as variáveis do modelo de investigação (vinte e seis), pelo que se 

considera que a amostra é significativa e adequada.   
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Para análise e validação do modelo teórico proposto, optou-se pelo Modelo de Equações 

Estruturais, tendo recorrido ao software SmartPLS 3 para observar a relação entre as 

variáveis, visto permitir testar estas relações em modelos preditivos mais complexos, como 

o que é proposto neste estudo (Hair, Sarstedt, Ringle, & Mena, 2012). 

 

3.2.2.1 Caracterização da Amostra 

 

A caracterização do perfil sociodemográfico dos inquiridos foi feita através de dados relativos 

ao género, faixa etária, habilitações literárias e situação profissional. 

Relativamente ao género (Figura 2), dos 212 inquiridos, 145 pertencem a pessoas do género 

feminino (68,4%) e 67 pertencem a pessoas do género masculino (31,6%).  

 

 

               Figura 2: Perfil sociodemográfico - Género 

 

 

Em relação à faixa etária (Figura 3), verifica-se que a maior percentagem da amostra (69,3%) 

é construída por indivíduos entre os 18 e os 25 anos. De seguida, encontram-se os indivíduos 

entre os 26 e os 35 anos, mas com uma percentagem pouco significativa (10,4%). 

 

68%

32%

Género

Feminino Masculino
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              Figura 3: Perfil sociodemográfico - Idade 

 

Quanto às habilitações literárias dos indivíduos é possível verificar que 78,8% possui 

formação a nível superior (licenciatura/mestrado). O segundo grau é o ensino secundário 

(até ao 12º ano) mas pouco relevante pois apenas representa 16% da amostra (Figura 4). 

 

 

               Figura 4: Perfil sociodemográfico- Habilitações Literárias 

 

 

No que diz respeito à situação profissional dos inquiridos, verifica-se que 42,5% são 

estudantes e 27,4% são trabalhadores por conta de outrem. Ainda com percentagens 

inferiores, 14,6% são trabalhador-estudantes e 10,4% trabalhadores independentes (Figura 

5). 
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               Figura 5: Perfil sociodemográfico- Situação Profissional 

 

Por último, as respostas obtidas em relação ao contexto do serviço (onde foi pedido aos 

inquiridos que descrevessem uma situação onde se tivessem sentido totalmente 

deslumbrados com o serviço), foram agrupadas em três grupos de serviços diferentes, tendo 

por base a classificação de Bowen (1990), sendo que (i) o tipo 1 corresponde a serviços 

caracterizados por elevado contacto com o cliente e customização, (ii) o tipo 2 corresponde 

a serviços com contacto baixo a moderado, serviços não pessoais dirigidos às posses das 

pessoas, e (iii) o tipo 3 corresponde a serviços com contacto baixo a moderado, ou seja, 

serviços estandardizados. 

 

Através da Figura 6, verifica-se o tipo 1 é o predominante (67%) que inclui serviços, como 

por exemplo, de restauração e hotelaria, seguido pelo tipo 3 (37%) que inclui, por exemplo, 

serviços de transportes e retalho e por último, com menos representatividade, o tipo 2 (3%) 

que inclui serviços de tecnologia e de reparação. 
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                   Figura 6: Tipologia de serviços 

 
 

 

3.3 Análise de Resultados 

3.3.1. Análise descritiva  

 

Relativamente às variáveis em estudo, apresenta-se nesta secção uma análise descritiva 

através da moda, média e desvio padrão.  

 

A moda amostral corresponde ao valor mais comum encontrado num conjunto de dados – 

neste caso, à resposta mais frequente em cada um dos itens. Observando a Tabela 3, é 

possível constatar que todas as variáveis reuniram valores de moda representativos, exceto a 

variável “Tolerância a falhas futuras” que apresentam moda no valor de 4, sendo inferior às 

restantes. O que significa que uma parte considerável dos participantes sentiu-se 

deslumbrado com o serviço que descreveu e todos os antecedentes avaliados contribuíram 

para esse deslumbramento. O mesmo acontece com os resultados “WOM”, “Feedback” e 

“Cooperação com outros clientes”, parte considerável dos participantes identificou estes 

fatores como consequentes do seu deslumbramento. Contudo, a variável “Tolerância a falhas 

futuras” apesar de apresentar um valor de moda relativamente elevado, é o que menos se 

verifica comparativamente com os restantes resultados.   

 

A média indica onde se concentram as respostas dos inquiridos em cada uma das variáveis, 

sendo calculada através da divisão da soma das respostas pelo número de participantes (212). 

Através da Tabela 3, é possível verificar que a variável que apresenta a média mais elevada é 

67%3%

30%

Tipos de serviços

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3
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a variável “Competências” (4,547), seguida da variável “Customer Delight” (4,487) e da variável 

“Empatia” (4,456). Quanto aos resultados, a variável “Tolerância a falhas futuras” é a que 

apresenta a média mais baixa, seguida da variável “Cooperação com outros clientes” e da 

variável “Feedback”. 

 

Tabela 3: Análise descritiva das variáveis 

Variáveis Moda Média Desvio Padrão 

Customer Delight 5 4,487 0,751 

Antecedentes 

Esforço 5 4,355 0,892 

Empatia 5 4,456 0,791 

Surpresa 5 4,403 0,795 

Competências 5 4,547 0,729 

Resultados 

WOM 5 4,354 0,861 

Tolerância a falhas 

futuras 

4 3,929 0,921 

Feedback 5 3,992 1,084 

Cooperação com 

outros clientes 

5 3,948 1,012 

 

O desvio-padrão constitui uma medida de dispersão de dados relativamente à média. As 

variáveis que apresentam valores mais elevados de desvio padrão são as variáveis “Feedback” 

e “Cooperação com outros clientes”, ou seja são os valores se encontram a uma distância 

maior da média. 

 

3.3.2. Validação do modelo de medida 

 

Após a caracterização da amostra e a análise descritiva das respostas dos participantes, 

procedeu-se à análise fatorial, uma técnica usualmente usada em Modelos de Equações 

Estruturais para avaliar a qualidade do ajustamento do modelo concetual à estrutura 

correlacional das variáveis. Esta análise foi feita através do procedimento “bootstrapping” 

do SmartPLS, que cria subamostras com observações aleatoriamente retiradas do conjunto 

original de dados. (Marôco, 2014) 
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De modo a confirmar a fiabilidade dos resultados, testando a consistência interna do grupo 

de variáveis, calculou-se o Alpha de Cronbach (α), a Variância Média Extraída (AVE) e a 

Composite Reliability (CR). O valor do Alpha varia entre 0 e 1, no entanto só valores iguais 

ou superiores a 0,6 devem ser considerados (Pestana, 2003). 

 

Através da Tabela 4, é possível verificar que todas as variáveis são consistentes, sendo que 

as variáveis “Customer Delight” e “Surpresa” são as que apresentam uma consistência interna 

superior (0.843 e 0.826, respetivamente). As restantes são superiores a 0.7, exceto a variável 

“Feedback” que tem uma consistência questionável, uma vez que apresenta um valor inferior 

ao esperado, 0.682, embora muito próximo de 0.7, tal deve-se ao reduzido peso fatorial de 

FB2. 

 

Em relação ao valor de CR, segundo Hair et al. (2010), o valor de CR é considerado aceitável 

quando está acima de 0.7, o que se verifica em todas as variáveis, uma vez que variam entre 

0.804 e 0.920. Quanto à AVE, os mesmos autores afirmam que o valor deve ser superior a 

0.5 de modo a que estes fatores expliquem uma proporção considerável da variância total 

dos dados originais, sendo que o valor de 0.5 significa que a variável explica 50% da variância 

dos indicadores (Hair et al., 2010). Neste caso, as variáveis mostraram o AVE acima do 

mínimo recomendado, variando entre 58% e 85%.  

 

Relativamente aos pesos fatoriais (loadings), Hair et al. (2010) afirmam que valores acima de 

0.5 são aceitáveis mas os que são iguais ou superiores a 0.7 são significantes e indicativos de 

uma estrutura bem definida. É possível verificar, através da Tabela 4, que a maioria dos itens 

apresentam valores acima dos 0.7, confirmando uma correlação forte entre os indicadores e 

os seus construtos, exceto o item FB2 que apresenta um peso fatorial de 0.639, valor 

próximo de 0.7 mas que não indica uma estrutura bem definida. Quanto ao valor de t, este 

permite ver se os pesos fatoriais são significativos, devendo situar-se acima dos 1.96 pontos 

(p<0,05). Esta condição é verificada em todos os itens, o que nos indica que existe validade 

convergente.  
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 Tabela 4: Escalas de medida, dimensionalidade e confiabilidade 

Variáveis/Itens Loading t-value Média CR AVE 

Esforço (α= 0,708)   4,355 0,836 0,630 

ES1: O funcionário esforçou-se bastante para se 

certificar que eu estava satisfeito(a). 

0,787 20,543    

ES2: O funcionário investiu tempo e energia para 

que eu ficasse satisfeito(a). 

0,850 24,778    

ES3: O funcionário foi muito persistente para que 

eu ficasse satisfeito(a). 

0,740 15,235    

Empatia (α= 0,702)   4,456 0,835 0,628 

EM1: O funcionário tentou ver a experiência através 

da minha perspetiva. 

0,808 21,402    

EM2: O funcionário conseguiu facilmente perceber 

as minhas necessidades. 

0.736 11,820    

EM3: O funcionário tentou ser simpático comigo 

durante o serviço. 

0,829 28,825    

Surpresa (α= 0,826)   4,403 0,920 0,852 

SRP1: Fiquei admirado(a) com as ações do 

funcionário. 

0,923 78,731    

SRP2: As ações do funcionário deixaram-me 

agradavelmente surpreendido(a). 

0,923 65,572    

Competências (α=0,823)   4,547 0,894 0,738 

COMP1: O funcionário soube como tratar bem o 

cliente. 

0,873 32,737    

COMP2: O funcionário era extremamente 

competente. 

0,881 35,974    

COMP3: O funcionário tinha extensas 

competências sociais. 

0,822 26,241    

Customer Delight (α= 0,843)   4,487 0,905 0,761 

CD1: Senti-me totalmente deslumbrado(a) com as 

ações do funcionário. 

0,871 40,720    

CD2: Senti-me satisfeito(a) com as ações do 

funcionário 

0,847 29,519    

CD3: Senti-me extremamente contente e 

entusiasmado(a) com as ações do funcionário. 

0,898 51,222    

WOM (α= 0,752)   4,354 0,859 0,671 

WOM1: Contaria a outros (família, amigos, 

conhecidos), principalmente, os aspetos positivos do 

serviço. 

0,871 37,175    
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WOM2: Falaria a mais pessoas sobre o serviço em 

questão, do que sobre outros serviços. 

0,862 30,939    

WOM3: Ao falar da experiência com os outros, 

contaria todos os detalhes. 

0,715 12,574    

Tolerância a falhas futuras (α=0,768)   3,929 0,866 0,682 

TFF1: Se por vezes o serviço não corresse 

exatamente como o esperado, eu estaria disposto (a) 

a compreender. 

0,800 18,281    

TFF2: Se eventualmente tivesse que esperar mais 

tempo do que seria expectável pelo serviço, eu 

estaria disposto (a) a aguardar. 

0,828 21,737    

TFF3: Se um funcionário cometesse um erro 

durante o serviço, eu teria paciência. 

0,850 21,421    

Feedback (α= 0,682)   3,992 0,804 0,582 

FB1: Faria comentários elogiosos ao funcionário 

sobre o serviço. 

0,861 18,973    

FB2: Se experienciasse um problema, avisaria o 

funcionário sobre esse mesmo problema. 

0,639 5,825    

FB3: Se tivesse uma boa ideia sobre como melhorar 

o serviço, não deixaria de a transmitir ao 

funcionário. 

0,772 10,004    

Cooperação com outros clientes (α =0,791)   3,948 0,878 0,706 

CC1: Estaria disposto(a) a dar conselhos a outros 

consumidores. 

0,772 16,429    

CC2: Auxiliaria outros consumidores se eles 

precisassem de ajuda. 

0,860 28,018    

CC3: Ajudaria os outros consumidores caso 

parecesse que eles estavam a ter problemas. 

0,885 38,162    

 

Relativamente à validade discriminante esta também foi testada por meio da análise das 

correlações entre os construtos e da raiz quadrada das suas AVE, sendo que estes últimos 

valores devem ser superiores aos primeiros (Fornell, 1981). Como é possível observar através 

da Tabela 5, esta condição verifica-se, assim como as correlações entre os fatores que se 

encontram significativamente abaixo de 1.00, não excedendo 0.85 (Bagozzi, 1988). De 

acordo com estes requisitos, as variáveis medem aspetos diferentes e não se sobrepõem, 

suportando-se, então, a validade discriminante (Anderson, 1988). 
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Tabela 5: Análise da validade discriminante 

 1.COMP 2.CC 3.CD 4.EM 5.ES 6.FB 7.SPR 8.TFF 9.WOM 

1.Competências 0,859         

2.Cooperação 

com outros 

clientes 

0,324 
 

0,840 
 

       

3.Customer 

Delight 

0,800 
 

0,372 
 

0,872 
 

      

4.Empatia 0,771 0,385 0,755 0,792      

5.Esforço 0,636 0,273 0,625 0,690 0,793     

6.Feedback 0,373 0,551 0,393 0,393 0,378 0,763    

7.Surpresa 0,709 0,343 0,823 0,706 0,615 0,411 0,923   

8.Tolerância a 

falhas futuras 

0,425 
 

0,559 
 

0,397 
 

0,370 
 

0,369 
 

0,478 
 

0,347 
 

0,826  

9.WOM 0,495 0,538 
 

0,539 
 

0,486 
 

0,444 
 

0,461 
 

0,518 
 

0,529 
 

0,819 

Nota: Na diagonal, encontram-se os valores das raízes quadradas das AVE dos construtos. Os valores fora 

da diagonal correspondem às correlações entre as variáveis. 

 

 

3.3.3. Validação do modelo estrutural 

 

De forma a validar o modelo estrutural no seu todo, procedeu-se ao teste das hipóteses em 

estudo. Para tal, recorreu-se à ferramenta “bootstrapping” no SmartPLS, de modo a determinar 

os coeficientes beta (β).  

 

Como é possível observar na Figura 7, todas as ligações são estatisticamente significativas 

com a exceção do esforço (H1) que apresenta um valor de β não significativo e inferior aos 

restantes (0,018). Já o fator surpresa (H3) é o que tem mais impacto no delight (β=0,46, 

significativo para um nível de significância de p= 0,000, t=8,116). Perante estes valores, é 

ainda possível observar que o customer delight tem mais impacto no fator WOM (H5) que 

apresenta β=0,539, superior aos restantes. Sendo que nos restantes fatores (tolerância a falhas 

futuras, feedback e cooperação com os outros clientes) o delight tem um impacto semelhante 

(β=0.397, β=0,393, β=0,372, respetivamente). 
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Figura 7: Modelo estrutural – Teste das Hipóteses H1-H8 

 

 

Conforme referido, é ainda possível verificar que o esforço tem um impacto direto não 

significativo no delight. No entanto, como este resultado é contraintuitivo, foi testado o 

impacto indireto, via surpresa, conforme sugerido por Barnes et al. (2016), tendo-se 

concluído que ao impacto indireto do esforço no delight via surpresa corresponde um valor 

de β=0,269, significativo para um nível de significância de p=0,000. (Figura 8). 

 

 

 

 
Figura 8: Impacto indireto do esforço do colaborador no CD 
 
 

Para além disso, os antecedentes considerados no modelo (esforço, empatia, surpresa e 

competências) explicam 78% da variabilidade do delight. E, o modelo explica 29% da 
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variabilidade do WOM, 15,8% da tolerância a falhas futuras, 15,4% do feedback e 13,8% da 

cooperação com outros clientes. 

 

Além do modelo estrutural presente na Figura 2, foi realizada uma análise multigrupo para 

comparar as diferenças entre as relações dos diferentes grupos de serviços (H9). Como tal, 

foram estimados modelos diferentes para cada grupo de modo a realizar-se uma comparação 

multigrupo e assim perceber se há diferenças significativas entre eles (J. Hair, Sarstedt, Ringle, 

& Mena, 2012; Henseler, Ringle, & R. Sinkovics, 2009). Sendo que o grupo 1 corresponde a 

serviços caracterizados por elevado contacto com o cliente e customização. O grupo 2 

corresponde a serviços com contacto baixo a moderado, serviços não pessoais dirigidos às 

posses das pessoas. E o grupo 3 corresponde a serviços com contacto baixo a moderado, ou 

seja, serviços estandardizados. 

 

Assim, através da análise multigrupo do SmartPLS, é possível verificar que há uma diferença 

significativa no impacto do CD no feedback entre os grupos 1 e 2 (favorável ao grupo 1 com 

p-value=0,002), e o 2 e 3 (favorável ao grupo 2 com p-value= 0,003). 

 

Este resultado demonstra que à medida que o grau de personalização diminuiu (do 1 para o 

2, e do 2 para o 3), o delight não tem tanto impacto na disponibilidade do cliente em dar 

feedback, pois a expectativa de que o funcionário possa mudar alguma coisa com base nesse 

feedback reduz-se pela própria natureza do serviço. Como tal, as empresas do tipo 3 (e em 

parte do tipo 2) devem estimular esse feedback de outras formas.  

 

 

3.4. Discussão de Resultados 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar, simultaneamente, de que forma as variáveis 

esforço, empatia, surpresa e competências têm impacto no customer delight e que resultados 

advém deste deslumbramento.  

 

Com a análise dos resultados obtidos da estimação do modelo estrutural, conclui-se que 

quase todas as hipóteses foram dadas como comprovadas. (Tabela 6) 
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Tabela 6: Resultado do teste de hipóteses 

Hipóteses Resultado 

H1: “O esforço do funcionário tem um impacto direto e positivo 

com o customer delight” 
Parcialmente suportada 

H2: “A surpresa proporcionada pelo funcionário tem um impacto 

direto e positivo com o customer delight” 
Suportada 

H3: “A empatia demonstrada pelo funcionário tem um impacto 

direto e positivo com o customer delight” 

Suportada 

 

H4: “As competências do funcionário (rapidez, antecipação, 

adaptabilidade, etc.) têm um impacto direto e positivo com o customer 

delight” 

Suportada 

H5: “O Customer delight tem um impacto direto e positivo com a 

recomendação do serviço” 
Suportada 

H6: “O Customer delight tem um impacto direto e positivo com a 

tolerância a falhas futuras” 
Suportada 

H7: “O Customer delight tem um impacto direto e positivo com o 

feedback dado pelo consumidor à empresa sobre a sua experiência” 
Suportada 

H8: “O Customer delight tem um impacto direto e positivo com o 

aumento da cooperação com outros clientes” 
Suportada 

H9: “O nível de contacto/personalização do serviço tem um efeito 

moderador no impacto do customer delight e dos seus antecedentes.” 
Parcialmente suportada 

 

 

No entanto, como foi possível verificar na Hipótese 1 “O esforço do funcionário tem uma 

relação positiva com o customer delight” o esforço tem um impacto direto não significativo no 

delight. Uma vez que este resultado contraria estudos anteriores (Arnold et al., 2005; Barnes 

et al., 2011), testou-se o impacto indireto via surpresa conforme sugerido por Barnes et al. 

(2016) que foi, de facto, verificado. Isto significa que o esforço dos funcionários só impacta 

o delight, se este for via surpresa, ou seja, se o esforço for surpreendente, caso contrário é 

como se fosse visto pelos consumidores como algo expectável. Portanto, H1 foi 

parcialmente comprovada, pois o esforço tem um impacto positivo no customer delight mas 

indireto. 
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Barnes et al. (2016) sugerem que o esforço tem uma influência positiva na surpresa e verificou 

que a quantidade de esforço que os funcionários exercem na interação com o consumidor 

tem uma relação significativa com o fator surpresa. Portanto, os FLE devem ser ensinados a 

exibir tanto esforço percebido como real aos consumidores com quem interagem. Isto 

significa fazer com que os consumidores se tornem conscientes dos passos extra que o 

funcionário toma para os servir. Por exemplo, num restaurante um funcionário pode fazer 

horas extras ou servir de forma especial o cliente, como por exemplo servir um prato novo 

ou um tipo de bebida que não se encontra no menu, para ir de encontro às suas preferências, 

fazendo assim um esforço para os deslumbrar. 

 

Em relação à Hipótese 2 “A surpresa proporcionada pelo funcionário tem uma relação 

positiva com o customer delight” a hipótese foi suportada. Este resultado foi também obtido 

no estudo de Collier et al. (2018) em que a variável surpresa foi a componente mais forte na 

experiência de serviço idiossincrática. A surpresa é um estado cognitivo de espanto (Collier 

et al., 2018) que acontece quando os indivíduos se deparam com algo inesperado (Kim & 

Matilla, 2013). A surpresa eleva a experiência do consumidor para além da expectativa (Wu 

et al., 2015), provocando como tal intensas reações afetivas como o delight (Kim & Matilla, 

2013). 

 

A Hipótese 3 “A empatia demonstrada pelo funcionário tem uma relação positiva com o 

customer delight” foi também comprovada, tendo sido identificada como o preditor menos 

relevante do CD. Apesar da empatia do colaborador ser referida desde há muito pela 

literatura como determinante da qualidade do serviço (Parasuraman et al., 1994), encontros 

de serviço bem sucedidos (Barnes et al., 2013) e experiências de consumo idiossincráticas 

(Collier et al., 2018), a pesquisa existente no âmbito do delight permanece reduzida (Wilder, 

Collier, & Barnes, 2014). A empatia dos colaboradores pode potenciar a sua capacidade de 

adaptar o serviço considerando a perspetiva do consumidor, antecipando eventuais 

necessidades ou problemas proactivamente (Wilder et al., 2014). Apesar de o guião do serviço 

poder reduzir a sua variabilidade, a capacidade do colaborador de se colocar no lugar do 

consumidor e perceber as suas necessidades únicas num dado momento e adaptar-se reduz 

a rigidez do serviço e pode como tal gerar CD.  
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A Hipótese 4, que afirma que “As competências do funcionário (rapidez, antecipação, 

adaptabilidade, etc.) têm uma relação positiva com o customer delight”, foi também suportada. 

Tal como sugerido por Barnes et al. (2011), as competências foram identificadas neste estudo 

como um dos principais determinantes do CD. Muitos clientes escolhem um dado prestador 

no pressuposto que este domina determinadas competências. Embora deter competências 

possa não ser surpreendente, pode mesmo assim ter impacto direto sobre o CD, ao 

demonstrar que os colaboradores são especialistas no serviço e capazes de responder 

prontamente a pedidos, mesmo que especiais, dos clientes (Barnes et al., 2016).O estudo 

levado a cabo por Kang and Hyun (2012) acerca dos estilos de comunicação eficazes para 

comportamentos dos funcionários orientados para o cliente (COSE) identificou as 

competências como dimensões destes comportamentos e concluiu que quando os clientes 

são servidos por funcionários orientados para os consumidores é mais provável que estes 

clientes tenham uma relação contínua com o prestador de serviço. Por exemplo, os clientes 

tem mais propensão em pedir novos produtos que não tenha experimentado antes ou estão 

mais predispostos em pedir um novo produto que tenha sido introduzido recentemente. 

 

Quanto aos resultados do customer delight, a Hipótese 5 “O Customer delight tem uma relação 

positiva com a recomendação do serviço” foi também comprovada. Através do estudo de 

Collier et al. (2018) que avaliam os resultados de customer delight, concluíram que a 

recomendação do serviço por parte do cliente demonstra o desejo de este se incluir quando 

discute sobre experiências de serviço idiossincráticas com outras pessoas. E como este 

comportamento advém deste tipo de experiências, as empresas que as proporcionam devem 

esperar testemunhos reais e apaixonantes vindo destes consumidores. 

 

Quanto às últimas hipóteses, Hipóteses 6, 7 e 8 são também referentes aos consequentes 

do customer delight e também estas foram comprovadas. Como é possível verificar no estudo 

de Yi e Gong (2013) a tolerância a falhas futuras, o feedback dado pelo consumidor à empresa 

e o aumento da cooperação com outros clientes são comportamentos de retribuição 

considerados como formas de cocriação de valor. Este estudo conclui que o comportamento 

de cocriação de valor por parte do cliente é útil para avaliar e compensar a performance dos 

consumidores. E se a empresa compensar estas atividades os consumidores vão estar mais 

predispostos em ter comportamentos de cocriação de valor.  
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Quanto à última hipótese, Hipótese 9 “O nível de contacto/personalização do serviço tem 

um efeito moderador no impacto do customer delight e dos seus antecedentes." foi parcialmente 

suportada. Com foi possível verificar, o resultado demonstrou que à medida que o grau de 

personalização diminuiu, o delight não tem tanto impacto na disponibilidade do cliente em 

dar feedback, pois a expectativa de que o funcionário possa mudar alguma coisa com base 

nesse feedback reduz-se pela própria natureza do serviço. Como foi possível verificar no 

estudo de Barnes et al. (2011) o nível de contacto entre o funcionário e o consumidor pode 

determinar a probabilidade de o funcionário conseguir deslumbrar cliente, mas também 

determina a necessidade do cliente em retribuir o serviço, neste caso dar feedback à empresa. 

Por isso, as empresas do tipo 3 (e em parte do tipo 2) devem estimular esse feedback de outras 

formas.  
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4. Conclusões  

4.1. Considerações Finais 

 

Os consumidores não se contentam mais com uma experiência de serviço de “one-size- fits-

all”, antes querem uma experiência única supere as suas expectativas e os deixe 

deslumbrados. Esta investigação focou-se no conceito de customer delight definido por Oliver 

el al. (1997) como o mais profundo estado emocional positivo do consumidor. Mais 

concretamente, esta investigação teve como grande objetivo estudar simultaneamente os 

antecedentes e resultados do customer delight e perceber de que forma os consumidores podem 

ser cocriadores de valor para a organização. Esta análise foi realizada considerando o efeito 

moderador do nível de contacto/personalização do serviço em causa. 

 

Adotando uma metodologia quantitativa, utilizou-se o software smartPLS para testar o modelo 

de investigação, com base nos dados de uma amostra constituída por 212 respostas válidas 

relativas a clientes deslumbrados com serviços que lhes foram prestados. 

 

No que diz respeito aos antecedentes, foi estudado o impacto de fatores interpessoais, 

resultantes da interação cliente-colaborador durante o encontro de serviços. Os resultados 

permitiram concluir que o efeito surpresa é o preditor mais relevante do CD, seguido da 

competência demonstrada pelo colaborador e da sua empatia. O esforço desenvolvido 

também demonstrou ter um efeito significativo, mas apenas indiretamente via surpresa, 

significando que o esforço dos funcionários só impacta o delight se for surpreendente. 

 

Assim, é possível verificar que o papel dos FLE no delight é sem dúvida importante. Portanto, 

os gestores devem encorajar os funcionários a agirem de forma a demonstrarem aos 

consumidores que, de facto se preocupam com eles. Yoo and Arnold (2016) concluíram que 

o cuidado e preocupação associados ao suporte organizacional criam uma atitude positiva 

nos funcionários, que espelham o contexto positivo em que trabalham. As organizações que 

pretendem ajudar no desenvolvimento de atitudes orientadas para o consumidor devem se 

concentrar no fortalecimento das perceções dos funcionários sobre o apoio que recebem da 

sua organização. Programas organizacionais que abordam as necessidades e preocupações 
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dos funcionários e demonstrem apoio (por exemplo, acordos de trabalho flexíveis) podem 

levar os funcionários a desenvolver atitudes orientadas para o cliente. 

 

Quanto aos consequentes do delight, os resultados do estudo comprovaram todas as 

hipóteses. Ou seja, é possível afirmar que o consumidor deslumbrado vai recomendar o 

serviço a outras pessoas, ser mais tolerante a falhas futuras, dar feedback à empresa sobre a 

sua experiência e ainda vai ser cooperativo com os outros clientes. Assim, foi possível 

comprovar que o CD tem impacto na cocriação de valor entre cliente e prestador de serviço. 

 

Estes resultados foram validados para diversos tipos de serviços em termos de nível de 

contacto/personalização, o que torna a eventual aposta das empresas de serviços em 

deslumbrar o cliente num investimento extremamente promissor, transversal a toda a 

indústria. 

 

 

4.2. Contributos para a Teoria 

 

Com este estudo, espera-se proporcionar um conhecimento mais profundo sobre o conceito 

de customer delight, nomeadamente os seus antecedentes e qual o seu impacto na cocriação de 

valor entre consumidor e prestador de serviço. Até então não tinha havido nenhuma 

investigação que estudasse os antecedentes e resultados simultaneamente num único modelo. 

 

Acredita-se que a presente investigação veio ajudar a suprir lacunas identificadas na literatura. 

Em primeiro lugar, porque se estudou o delight em diversos contextos de serviços (hotéis, 

bancos, hospitais, etc.) com base em experiências reais relatadas por clientes deslumbrados. 

Tal permitiu melhorar a validade externa do modelo de investigação e testar este para 

diversos contextos, enquanto outros estudos anteriores se limitaram a contextos específicos 

como p.e. o retalho (Barnes et al, 2016) ou o turismo (Kim, Vogt & Knutson , 2015).Além 

disso inclui-se os fatores surpresa e empatia dos colaboradores como preditores diretos do 

delight, algo que tinha sido pouco estudado anteriormente (Torres & Ronzoni,2018). 
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Em segundo lugar, e como contribuição mais relevante, através deste estudo foi possível 

validar o importante papel do CD na cocriação de valor entre cliente e prestadores, algo que 

ainda não tinha sido explorado na literatura. Até agora, pouca evidência empírica existia sobre 

os benefícios reais que o CD pode trazer para as empresas, para além da lealdade e retenção 

dos clientes. Através desta investigação, foi possível concluir que, ao receberem um serviço 

que os deixa encantados, proporcionado por colaboradores que vão além do previsto para 

responder às suas necessidades, os clientes estão dispostos a retribuir exibindo também eles 

comportamentos para além do esperado de forma totalmente voluntária e gratuita. Ao terem 

intenção de recomendar a empresa, dar feedback sobre como melhorar o serviço, ser mais 

tolerantes a p.e. eventuais falhas e até ajudando outros consumidores, estes clientes como 

que prestam às organizações um serviço de valor inestimável como forma de demonstrarem 

a sua gratidão pela forma excecional como foram atendidos. Esta investigação contribui 

assim para a literatura, quer relativa ao CD quer relativa à cocriação de valor, combinando 

duas áreas até agora estudadas separadamente. 

 

4.3. Contributos para a Gestão 

 

Os resultados deste estudo deverão também fornecer contributos para a gestão. As 

conclusões levantadas confirmam a importância para as empresas de ter consumidores 

deslumbrados e como estes podem criar valor para a organização. Assim, é possível ainda 

perceber o papel dos FLE e como as organizações devem investir nos seus funcionários, 

uma vez que são estes que estabelecem o contacto com o consumidor e as perceções dos 

clientes são baseadas, em grande parte, nas suas atitudes. Com isto, as empresas devem 

apostar na formação dos seus colaboradores e em sistemas de incentivos para que os 

funcionários estejam preparados e motivados para atender os consumidores, uma vez que os 

FLE são a peça chave para atingir o delight.  

 

Relativamente aos fatores interpessoais validados como antecedentes no modelo, uma vez 

que o efeito surpresa foi identificado como o mais determinante, as empresas devem incluir 

este conceito na sua estratégia de marketing e isto pode ser feito de duas formas. Primeiro, a 

empresa deve começar por recolher informação tanto dos consumidores como dos 

funcionários para perceber o que cria surpresa. Segundo, as empresas devem consultar como 
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usar a “surpresa” de forma estratégica. Por exemplo, Wu et al. (2015) e Kim e Mattila (2013) 

sugerem que a tecnologia pode ser incorporada para aproveitar o poder da “surpresa”. Como 

por exemplo, utilizar smartphones para incorporar o este fator nos pontos de venda. 

 

Relativamente ao segundo fator mais importante, a competência do colaborador, as empresas 

devem encontrar formas de tornar os funcionários mais informados e conhecedores do seu 

trabalho. Dar formação aos seus colaboradores para estes tenham conhecimento dos 

produtos com que trabalham e dos da concorrência, permite respostas mais rápidas aos 

pedidos dos clientes. No contexto do retalho, isto pode significar por exemplo dar formação 

aos funcionários para que possam mudar as roupas masculinas para outra área da loja em 

que se encontre o calçado masculino, de forma a oferecer um serviço mais completo ao 

cliente. Ou num restaurante, isto pode significar por exemplo que os colaboradores que 

trabalham no bar tenham formação para que possam também receber outros pedidos. A 

ideia chave é que o cross-training (ou formação cruzada) enfatize as habilidades dos 

funcionários. 

 

Quanto à empatia esta deve ser avaliada no momento de contratação e monitorizada após 

este processo inicial. Formas táticas de melhorar a capacidade dos FLE para serem mais 

empáticos incluem roleplaying (tipo de jogo em que os jogadores assumem papéis de 

personagens, neste caso assumem o papel de clientes) e mystery shopping (método usado nas 

empresas para medir a qualidade do serviço, em que os avaliadores (shoppers) passam-se por 

clientes comuns para realizar tarefas específicas e mais tarde fornecem feedback de como foi 

a sua experiência). (Wilder, Collier, & Barnes, 2014) 

 

Finalmente, relativamente ao fator esforço, este trata-se de um elemento concreto que o 

cliente consegue avaliar (Barnes et al., 2016). Como tal, os programas de formação devem 

enfatizar a importância de gerir as perceções de esforço dos clientes. Os funcionários devem 

explicar aos clientes quando estão a envolver-se em comportamentos extra-função ou extra-

esforço, de forma a que estes comportamentos sejam percecionados como inesperados e 

gerem surpresa. 

 

No que toca aos resultados do CD validados nesta investigação, cada um deles representa 

um importante benefício para as empresas.  
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No âmbito da cocriação de valor, a intenção de recomendar indica lealdade à empresa e 

promoção dos interesses da empresa além dos interesses individuais do consumidor. A 

recomendação através do word-of-mouth positivo contribui em grande parte para o 

desenvolvimento de uma reputação positiva da empresa, para a promoção de produtos e 

serviços, avaliações da qualidade do serviço mais altas e aumento do número de clientes 

 

É ainda de realçar que, como as falhas são inevitáveis no setor dos serviços, o que prejudica 

a quota de mercado e o lucro da empresa, maior tolerância a estas falhas cria proteção para 

manter relações com os clientes. 

 

Além disso, Rosenbaum e Massiah (2007) verificaram que os consumidores recordam as suas 

próprias experiências e demonstram um senso de responsabilidade social para ajudar outros 

clientes que experienciam dificuldades semelhantes à que estes já experienciaram. Esta 

disponibilidade para ajudar outros consumidores liberta recursos da empresa para outras 

funções e permite auxílio facilitado por alguém (outro cliente) que já passou pela mesma 

experiência. 

 

Por último, os consumidores estão numa posição única para oferecer orientação e sugestões 

aos funcionários, uma vez que têm uma experiência com o serviço e são especialistas da 

perspetiva do cliente. As empresas podem beneficiar bastante do feedback e das sugestões dos 

clientes para melhorar o seu serviço. 

 

4.4. Limitações e Sugestões de Investigação Futura 

 

Assim como qualquer investigação, este estudo apresenta algumas limitações, que serão 

enunciadas em seguida. Indicar-se-ão, também, algumas sugestões para investigações futuras.  

 

A primeira limitação diz respeito ao facto de se ter recorrido a uma amostra por conveniência, 

devido ao tempo limitado para a concretização deste estudo, o que implica alguns cuidados 

na generalização dos resultados. Futuros estudos podem procurar aplicar o questionário a 

uma amostra mais representativa e mais dispersa geograficamente. Mais ainda, para classificar 
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os serviços incluídos na amostra, este estudo recorreu à tipologia de Bowen (1990), já que se 

considerou o nível de contacto/personalização do serviço como relevantes no estudo do CD 

e do impacto dos fatores interpessoais. No entanto, outros estudos poderão usar outras 

classificações, sendo que a comparação entre serviços mais utilitários e mais experienciais 

poderá ser uma interessante avenida para futura investigação (Loureiro, Miranda & 

Breazeale, 2014). 

 

Ainda em termos metodológicos, esta investigação recorreu à CIT, tal como outros estudos 

anteriores sobre delight. No entanto, existem algumas limitações inerentes a esta técnica, por 

exemplo, há uma suposição de que os clientes compreendem completamente o que 

representa o customer delight. Além disso, supõe-se que os participantes possam articular o 

nível de expectativas antes do serviço. E, quando é pedido que os participantes se recordem 

de uma experiência passada existe a possibilidade de estes não se lembrarem de forma precisa 

ou serem influenciados pela ordem das questões. Relativamente a esta limitação, não é 

medido o impacto do tempo. Ou seja, quando é pedido ao participante que se recorde de 

uma experiência de serviço recente, fica ao critério de cada um definir “recente”. Portanto, 

um participante que se recorde de um incidente que aconteceu no dia anterior provavelmente 

vai se lembrar de coisas diferentes de um que se recorde de um incidente que ocorreu há um 

mês (Barnes et. al, 2011). 

 

Para além disso, este estudo limitou-se apenas em focar-se nos fatores interpessoais como 

antecedentes do customer delight devido à natureza interativa dos serviços e às suas 

características. No entanto seria também interessante incluir em futuras pesquisas também 

os fatores não interpessoais como antecedentes e verificar o seu impacto no deslumbramento 

dos consumidores (Barnes et al., 2016). Sugere-se ainda que futuras investigações abordem 

o conceito de gratidão como antecedente do delight (Ball & Barnes, 2017) e investiguem de 

que forma este fator pode ser tão ou mais importante como os antecedentes considerados 

para este estudo.  

 

Finalmente, outros estudos verificaram que características individuais dos clientes, como a 

idade ou o género têm impacto nos antecedentes do delight (Beauchamp & Barnes, 2015), 

bem como o facto de serem ou não clientes regulares (Barnes et al., 2016). Futuras 
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investigações com amostras mais diversificadas poderão explorar estes efeitos nos preditores 

e resultados considerados neste estudo. 
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Anexos 

 

Anexo I: Questionário 

 

Antecedentes e Consequentes do Customer Delight 

 

No âmbito da Dissertação de Mestrado em Gestão de Serviços, da Faculdade de Economia 

da Universidade do Porto, estou a realizar um estudo sobre os antecedentes e consequentes 

do deslumbramento do consumidor. Desta forma, o presente questionário serve para 

examinar exatamente estes drivers e outcomes percebendo assim que impacto estes podem ter 

para a empresa, quer em termos de lucro como também de retenção dos clientes. 

Este questionário é destinado a consumidores do setor de serviços, todos os dados 

fornecidos serão apenas utilizados para fins académicos e serão tratados de forma 

confidencial. 

*Obrigatório 

 

 

Para responder a este inquérito, recorde-se de uma situação em que se tenha sentido 

totalmente deslumbrado com o serviço. 

Tal situação poderá ter sido, por exemplo, uma experiência num hotel ou restaurante, o 

atendimento numa loja de roupa, o serviço durante um voo, etc. 

1- Por favor, indique em que setor específico ocorreu essa experiência. * 

 

2- Descreva sucintamente a situação em causa e o que motivou o seu deslumbramento. * 
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De seguida, responda às questões que são apresentadas tendo por base essa experiência. 

 

3- Baseando-se nas ações do funcionário, pense agora como se sentiu ao longo da experiência 

e indique o grau de concordância com as seguintes afirmações, sendo que "1" se refere a 

"Discordo Totalmente" e "5" a "Concordo Totalmente". * 
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4- Em relação ao que estaria disposto a fazer para retribuir a experiência, indique o grau de 

concordância com as seguintes afirmações, sendo que "1" se refere a "Discordo Totalmente" 

e "5" a "Concordo Totalmente". * 
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5- Género: * 

Feminino  

Masculino  

 

6- Idade: * 

18 a 25 anos  

26 a 35 anos  

36 a 50 anos  
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51 a 65 anos  

mais de 65 anos  

 

8- Habilitações Literárias: * 

Ensino básico ou inferior (até ao 9ºano)  

Ensino Secundário (até ao 12º ano)  

Licenciatura/Mestrado  

Doutoramento  

Sem habilitações académicas  

 

9- Situação profissional: * 

Estudante  

Trabalhador independente/empresário  

Trabalhador por conta de outrem  

Reformado/Pensionista  

Desempregado  

Trabalhador-estudante  

Outra: 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 

SUBMETER 

 


