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“(quase todos gostam de estar numa zona de conforto, mas) A razão sem emoção não é nada. 
Quando estamos envolvidos em algo, devemos fazê-lo com paixão. A partir do momento em 

que esta deixa de existir, não há atitude. Não havendo atitude, não há compromisso. Não 
havendo compromisso não há sacrifício. Não havendo sacrifício não há nada.” 

 
TOMAZ MORAIS, SELECCIONADOR NACIONAL DE RAGUEBI 

em entrevista ao programa “Balanço e Contas”, RTP/Jornal de Negócios, 9 de Maio de 2008 
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Resumo 

Nos anos 90, o tópico “marketing relacional” tornou-se de grande interesse 

quer para os académicos quer para profissionais. No entanto, desde meados 

da década de 90, o marketing relacional começa a ser acusado de ser um 

conceito abstracto, com aplicabilidade prática questionável. 

 

O objectivo deste trabalho é discutir as relações em mercados B2C, 

considerando que ambas as partes envolvidas e o contexto onde decorrem 

afecta a sua natureza. O estudo apresenta um modelo conceptual para 

relações em mercados de consumo. A análise parte do pressuposto que 

existem diferentes níveis de relações e que a disposição relacional do 

consumidor condiciona o sucesso de abordagens relacionais. A investigação 

empírica utiliza uma metodologia faseada, combinando análises de natureza 

qualitativa e quantitativa. O estudo de casos e o questionário utilizado 

permitiram desenvolver uma tipologia de relações onde o grau de intensidade 

emocional, por um lado, e a existência (ou não) de disposição relacional dos 

consumidores, por outro, são determinantes. O estudo conclui que o 

desenvolvimento das relações é diferente consoante as motivações dos 

consumidores para as estabelecer, sendo que seriam as emoções, mais do 

que avaliações racionais, que conduziriam a relações próximas e leais. O 

estudo mostra que considerar o conceito de relação como universal e 

negligenciar o ponto de vista do cliente pode constituir uma nova forma de 

miopia em marketing.  

O estudo apresenta contribuições teóricas e práticas. A nível teórico, examina 

de forma crítica a natureza das relações em mercados B2C considerando o 

ponto de vista do consumidor, algo negligenciado pela literatura. Ao considerar 

a perspectiva do consumidor, a investigação abre uma nova direcção de 

pesquisa ao apontar o papel das emoções na definição de diferentes tipos de 

relações. A nível prático, o estudo identifica condições conducentes ao sucesso 

de estratégias relacionais. A investigação sugere que as empresas, ao invés de 

procurar estabelecer relações com todos os clientes, devem segmentar o 

mercado em função da disposição relacional dos consumidores. 
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Abstract 

In the 90s, Relationship Marketing (RM) became the hot topic of the marketing 

discipline. However, questions are being asked about how much of RM is reality 

and how much is pure rhetoric. 

 

The objective of this research is to explore buyer-seller relationships in B2C 

markets, considering both sides and contextual factors affect its nature. We 

propose a dyadic conceptual model of relationships in consumer markets. We 

argue that different levels of relationship may exist and consumer recognition 

may be the prime driver to a relational approach. The empirical examination 

uses case study research and survey analysis to develop a framework of 

relationship types, highlighting that consumers’ willingness and emotional 

intensity influence their relational orientation and are, thus, critical.  

 

The study concludes that relationships should be viewed as being diverse 

rather than adhering to one common format of development from arms-length to 

increasingly close relationships. The findings emphasize that considering 

relationships as "universal" and neglecting the buyer’s perspective runs the risk 

of myopia. 

 

The contributions of this study are twofold. First, it critically examines the nature 

of buyer-seller relationships in consumer markets, and begins to fill the existing 

gap by developing a dyadic model where not only the seller’s but mainly the 

customer’s point of view is taken into consideration. By providing insight into the 

consumer’s perspective, research offers a new direction as it investigates 

differences between relationship types based on the customers’ feelings. 

Second, on a managerial level, we identify conditions conductive to relationship 

formation for firms to fine-tune their relational efforts. Marketers must guard 

against assuming close relationships are all customers’ want or need. Instead, 

firms should realistically recognize the possibility for building a certain level of 

relationship by analyzing those circumstances into which the customer enters 

willingly and remains because perceives some obvious benefit. 
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1. Introdução 

Nos anos 90, o tópico “marketing relacional” tornou-se de grande interesse 

quer para os académicos quer para profissionais (Wilkinson e Young, 1994; 

Buttle, 1996; Payne, 2000; Sheth e Parvatiyar, 2000), passando a ser 

designado como “o expoente máximo de desenvolvimento do marketing e a 

definição da tendência do marketing moderno” (Mattsson, 1997) ou como “o 

tópico mais quente dos anos 90, o salvador do marketing em detrimento do 

todo poderoso marketing tradicional” (Moller e Halinen, 2000). Com um começo 

lento, mas apresentando posteriormente uma força inabalável, o crescente 

interesse sobre marketing relacional captou as atenções e foi acompanhado de 

extensa literatura, cada vez maior reconhecimento da sua importância e até 

desenvolvimentos na tecnologia de apoio (Berry, 2002). Muitos foram os que 

passaram a professar o marketing relacional como nova “religião” e se 

declararam seus fiéis discípulos (O’Malley e Tynan, 2000). Desenvolveram-se 

igualmente fóruns de discussão internacionais, foram escritos muitos papers e 

passaram a realizar-se muitas conferências sobre o tema. Chegou a ser 

sugerida, desde então, uma mudança de paradigma em detrimento dos 4 Ps do 

marketing tradicional. Um novo vocabulário surgiu: os clientes são vistos como 

“parceiros” que formam “alianças” com as empresas (Morgan e Hunt, 1994). Os 

“4 Ps” do marketing transaccional deram lugar aos “30 Rs” do marketing 

relacional (Gummesson, 2002). A preocupação com a quota de mercado deu 

lugar à preocupação com a quota de valor do cliente. A ideia de gestão do 

“ciclo de vida” do cliente (Palmer e Bejou, 1994) deu importância ao valor do 

cliente em cada ponto da relação, de forma a direccionar melhor os esforços da 

empresa. Segundo o conceito de “escada que leva à lealdade do consumidor” 

(Christopher e outros, 1991), este passa de prospectivo a consumidor, cliente, 

apoiante e, em último instância, advogado de defesa, parceiro e membro da 

empresa. 

 

No entanto, à medida que o tempo passa e que a “poeira” assenta, começaram 

a ser colocadas questões sobre o conceito, designadamente se o “marketing 

relacional” é pura retórica ou efectiva realidade (Fournier e outros, 1998; 
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Shrivastava e Kale 2003). Sobretudo desde meados da década de 90, quando 

a utilização do termo mais se popularizou por via da sua vulgarização como 

prática empresarial, alguns autores começam a acusar o marketing relacional 

de se ter transformado num “chavão” que engloba de tudo um pouco, sujeito a 

um sem número de vagas interpretações (Shrivastava e Kale, 2003), ou como 

refere Egan (2003), “um chapéu-de-chuva filosófico”. Muita da pesquisa 

realizada atá à data parece estar mais relacionada com consultadoria de 

gestão. Mas será mesmo possível atingir a designada “customização em 

massa” através de sofisticadas ferramentas tecnológicas que permitem gerir 

“relações” em larga escala, ou tudo não passa de um paradoxo? O marketing 

relacional parece funcionar bem como conceito abstracto, mas não será a sua 

aplicabilidade prática questionável? (Egan 2001). O marketing relacional é um 

conceito discutível e alguns autores (e.g. Zolkiewski, 2004) prevêem até a sua 

morte prematura, derivada do excesso de uso, mau uso ou mesmo abuso do 

conceito. 

 

Apesar de ter surgido como reacção a uma teoria de marketing dominante e 

transaccional demasiado generalista, o marketing relacional encontra-se agora 

a desempenhar um papel idêntico. Algo que seria considerado impensável há 

uma década atrás, como seja transpor a perspectiva relacional para mercados 

de bem de consumo está, surpreendentemente, a ocorrer (O’Malley e Tynan, 

2000). Talvez a lógica apelativa e apetecível da teoria relacional tenha 

despoletado a forte tentação de importar variáveis de outros domínios com 

impunidade, mesmo que a sua aplicabilidade a mercados de bens de consumo 

seja mais do que discutível (Shrivastava e Kale, 2003) e designar esta nova 

corrente de marketing “relacional”. No entanto, mais de uma década depois de 

pela primeira vez ter sido discutida a utilidade e relevância do marketing 

relacional em mercados de consumo em massa, até à data este fenómeno não 

foi ainda eficazmente testado ou questionado (Egan e Harker, 2006). Alguns 

estudos que se têm publicado sobre o tema desde então denotam a existência 

e manutenção de alguns pontos de “tensão” nesta extensão de domínio, feita 

sem justificação conceptual ou empírica aparente e exacerbada pela 
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apropriação da linguagem relacional como prática empresarial (O’Malley e 

Tynan, 2000). Mas terá o marketing relacional aplicação universal? Será 

possível estabelecer relações com todos os clientes em qualquer situação? 

 

O estudo começará por desenvolver uma revisão de literatura sobre marketing 

relacional e relacionamentos ao longo dos capítulos 2 e 3. Nomeadamente, são 

discutidas as origens do marketing relacional e exploradas em maior detalhe as 

relações em contextos industriais. Apesar de menos exploradas na literatura, 

as relações em mercados de consumo são também analisadas. 

Da revisão de literatura efectuada, é possível concluir que as relações em 

contextos B2C podem não corresponder necessariamente ao formato comum 

em contextos B2B, justificando uma nova abordagem. Nomeadamente, o 

pressuposto de equilíbrio e interesse mútuo das partes envolvidas pode não se 

verificar, existindo em mercados de consumo uma assimetria que justifica que 

a relação seja vista do ponto de vista do consumidor. 

Nesse sentido, são analisadas no capítulo 4 as razões pelas quais os 

consumidores mantêm relações em mercados B2C, concluindo que tal pode 

condicionar a (co) existência de diferentes tipos ou níveis de relação. 

De forma a analisar esta questão, é desenvolvido no capítulo 5 um modelo 

conceptual que considera que o tipo de relação estabelecida depende das 

percepções dos actores envolvidos e do contexto em que decorre. Focando a 

sua atenção no ponto de vista do consumidor, o modelo destaca a importância 

do conceito de intencionalidade relacional, seus antecedentes e consequentes. 

A metodologia utilizada, descrita no capítulo 6, baseou-se num estudo faseado, 

combinando análises de natureza qualitativa e quantitativa. Na primeira fase, 

recorreu-se ao método de estudo de casos. De acordo com o modelo proposto, 

cada caso consistiu numa empresa que desenvolve uma abordagem relacional 

junto dos seus clientes. A pesquisa decorreu num contexto de serviços dada a 

sua natureza inerentemente relacional. Os dados resultaram de recolha 

documental, entrevistas individuais com responsáveis das empresas e grupos 

de discussão com clientes dessas mesmas empresas. 
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Os resultados são apresentados no capítulo 7. O estudo de casos permitiu 

propôr uma tipologia de relações com base na existência de intenção de 

desenvolver uma relação por parte do consumidor e do nível de intensidade 

emocional associado. Com base nesta tipologia, são definidas motivações 

relacionais (cognitivas e emotivas) dos clientes, são apresentados factores que 

condicionam o conteúdo emocional das relações e são discutidas 

manifestações comportamentais associadas. 

As conclusões retiradas do estudo de casos são testadas na segunda fase da 

pesquisa, que envolveu a distribuição de um questionário junto de uma amostra 

de consumidores. O questionário teve como objectivo testar empiricamente as 

dimensões identificadas na fase anterior e discriminar tipos de relações de 

acordo com as razões (mais emocionais ou mais cognitivas) do consumidor 

para as manter. 

O capítulo 8, referente às conclusões, faz uma súmula dos resultados obtidos 

neste estudo, sendo discutidas contribuições a nível teórico e prático. 

Eventuais limitações do estudo e recomendações para pesquisa futura são 

apresentadas no capítulo 9. 

O texto desta dissertação inclui ainda dois anexos. No Anexo 1 são 

apresentados os guiões que serviram de base às entrevistas individuais (Anexo 

1a) e aos grupos de discussão (Anexo 1b). No Anexo 2, é apresentado o 

questionário utilizado na segunda fase do estudo. 

 

O estudo conclui que o desenvolvimento das relações é diferente consoante as 

motivações dos consumidores para as estabelecer, sendo que são as emoções 

despoletadas no consumidor pela relação, mais do que avaliações racionais, 

que conduziriam a relações genuinamente próximas e leais. O estudo conclui 

que considerar o conceito de relação universal e negligenciar o ponto de vista 

do cliente corre o risco de constituir uma nova forma de miopia em marketing. 
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2. Origens e evolução do marketing relacional 

Sempre existiu no marketing uma longa tradição que há muito valoriza os 

relacionamentos. Apesar do termo “marketing relacional” só se ter popularizado 

nos anos 90, pode dizer-se que tinha já antes disso uma longa história sob 

diferentes designações (Egan, 2003; Gummesson, 2004). Ou como refere 

Gronroos (2004), o fenómeno em si é tão antigo como a história do comércio 

em geral. Alguns autores (Hollander, 1986; Fullerton, 1988; Brown, 1998; Jones 

e Richardson, 2007) argumentam que não há nada de novo no conceito de 

marketing relacional e defendem que este apenas enfatiza alguns aspectos do 

marketing tradicional que foram durante algum tempo negligenciados. De 

acordo com esta escola de pensamento, apesar de o marketing relacional ser 

apresentado como algo quase tão importante como a “invenção da roda” 

(Brown, 1998), trata-se apenas de uma versão melhorada de um conceito 

antigo. Assim, a história parece estar a repetir-se: aquilo que aparenta ser uma 

prática inovadora hoje em dia tem, na realidade, sido utilizada ao longo de 

várias décadas, mesmo que de forma mais desarticulada e intuitiva (Hollander, 

1986). Muito antes do conceito de marketing relacional aparecer, pioneiros 

nesta área já sabiam da importância de criar, desenvolver e manter relações 

com os seus clientes (Fullerton, 1988).  

 

Na era pré-industrial, relações directas entre consumidores e fornecedores 

desenvolviam-se de forma natural e pressupunham amizade, cooperação e 

confiança ente eles (Sheth e Parvatiyar, 1995; Peppers e Rogers, 1995). Os 

fornecedores conheciam cada cliente individualmente e sugeriam ofertas 

customizadas (Berry, 1995). A situação veio a alterar-se durante a era 

industrial, onde a atenção passou a estar focada nas vendas e nas promoções 

ao invés das relações. As práticas individualizadas deram lugar ao marketing 

de massas (Webster, 1992), onde o objectivo era a maximização da quota de 

mercado e dos lucros através da optimização de transacções independentes 

entre fornecedor e consumidor. A partir da era pós-industrial, as empresas 

começaram a perceber as limitações associadas a esta orientação 

transaccional em mercados saturados e altamente competitivos, onde a 
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vantagem já não é ganha só com base nas características do produto mas 

aparece associada à satisfação dos clientes (Egan, 2003). A ênfase deixou de 

estar no marketing de massas e passou a focar-se no desenvolvimento e 

gestão de relações de clientes mais ou menos conhecidos ou, pelo menos, 

identificáveis. Esta importância dada à gestão de relacionamentos foi 

rapidamente adoptada pelas empresas numa tentativa de “voltar ao futuro” e 

recriar o velho estilo personalizado do comércio tradicional, anterior ao 

marketing de massas. Vários autores (Gronroos, 1990; Webster, 1992; Sheth e 

Sharma, 1997; Sheth, Gardener e Garett, 1998; Sheth e Parvatiyar, 1998; 

Walter e outros, 2000: Sisodia e Wolfe, 2000) acreditam que assistimos ao 

advento de um novo paradigma como resposta ao carácter obsoleto do até 

aqui dominante paradigma transaccional e a axiomática dos 4 Ps, 

manifestamente insuficiente para explicar o novo fenómeno de cooperação e 

envolvimento gradual dos consumidores no processo produtivo (Sheth e 

Parvatiyar, 1995). Isto porque se em mercados em crescimento onde as trocas 

não implicam qualquer tipo de interacção, a perspectiva transaccional poderá 

fazer sentido, já em mercados maduros, estáveis, saturados e fortemente 

concorrenciais como os actuais, o paradigma transaccional torna-se limitado 

(Palmer, 2000; Gronroos, 2000). 

 

Vários autores (Moller e Halinen, 2000; Shrivastava e Kale, 2003, Egan, 2003) 

consideram que o marketing relacional tem vindo a constituir-se como um 

conceito abrangente, utilizado para reflectir uma panóplia de tópicos e 

perspectivas e um conjunto fragmentado de ideias e princípios teóricos A 

confirmar esta idéia, um estudo sobre o tema realizado por Harker em 1999, 

permitiu encontrar 27 definições diferentes do termo, não consensuais. 

Abordagens mais limitadas associam o marketing relacional ao database 

marketing, ao marketing interactivo, à retenção de clientes ou ao marketing de 

1 para 1 (Page e Sharp, 1997; Kalafatis e Miller, 1997; Buttle, 1996). Berry 

(1983, p.25) lançou o termo, que definiu como “atrair, manter e desenvolver 

relações com os clientes em organizações multi-serviços”. Posteriormente, 

alargou esta noção, definindo marketing relacional como não apenas uma 
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estratégia, mas uma “filosofia”, uma forma de pensar nos clientes, no marketing 

e na criação de valor (Berry, 2002). Morgan e Hunt (1994; p.22) sugeriram que 

“marketing relacional se refere a todas as actividades de marketing 

direccionadas para o estabelecimento, desenvolvimento e manutenção de 

relações bem sucedidas” e Gummesson (2002) referiu-se ao marketing 

relacional como o marketing baseado em interacções entre redes de relações. 

Mas, afinal o que é o marketing relacional: é uma nova área do marketing, uma 

nova estratégia, uma nova disciplina, uma escola emergente ou um novo 

paradigma? (Aijo, 1996). 

 

Os académicos ainda não conseguiram chegar a acordo sobre uma definição, 

assistindo-se a conceptualizações diferentes entre várias escolas existentes, o 

que será discutido nas secções seguintes. Irão começar por ser analisadas as 

origens do conceito, enumerando as perspectivas de diferentes correntes de 

pensamento, directa ou indirectamente relacionadas com a abordagem 

relacional (2.1). A sua popularização como prática empresarial será discutida 

no ponto seguinte (2.2) até se chegar à situação actual, em que o estatuto de 

“disciplina” é questionado e o seu âmbito sujeito a discussão. 

 

 

2.1 As origens do marketing relacional 

O conceito de marketing relacional surgiu no contexto do marketing de serviços e 

do marketing industrial através dos trabalhos pioneiros de Berry (1983) e da 

abordagem interactiva do grupo IMP – International Marketing and Purchasing 

Group (Hakansson, 1982; Ford, 2000), respectivamente (Fullerton, 2005; 

Thompson e outros, 2000; Rao e Perry, 2002). Muitos dos desenvolvimentos 

recentes surgiram como uma reacção à perspectiva transaccional dominante 

até aos anos 80. Na altura, a maioria das definições do conceito de marketing 

estavam muito associadas a promoções, vendas e consumo em massa, e 

inspirava-se na teoria do marketing mix introduzida por Borden em 1964. O 

marketing era visto como um conjunto de “ingredientes” que deveriam ser 

combinados de acordo com uma determinada “receita” ou fórmula que 
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garantiria o sucesso num mercado visto como homogéneo, passivo e anónimo, 

onde vendedores e compradores não interagiam. Esta visão não se aplicava 

aos sectores referidos, que necessitariam de um “paradigma” alternativo face 

ao que dominava nos mercados de bens de consumo, já que se tratam de 

mercados heterogéneos, onde quer consumidor quer fornecedor têm um papel 

activo e onde as interacções e as relações são importantes (O’Malley e Tynan, 

2000). A partir daí, ramos como o marketing industrial (Axelsson e Easton, 

1992; Håkansson e Snehota, 1995) e o marketing de serviços (Gronroos, 1990; 

Gummesson, 1994) têm-lhe atribuído um papel preponderante (Wilkinson e 

Young, 1997). 

 

As primeiras definições de marketing relacional surgiram no âmbito do 

marketing industrial, nomeadamente através de um estudo de Barbara Jackson 

em 1985 (Gronroos, 2004; Gummesson, 2002; Donaldson e O’Toole, 2002). 

Mas o termo “marketing relacional” foi avançado pela primeira vez por um autor 

oriundo do marketing de serviços. Berry (1983) introduziu formalmente o termo 

na literatura, associando-lhe uma vertente estratégica e um alcance abrangente 

(Gronroos, 2000; Payne, 2000; Sheth e Parvatiyar, 2000). Segundo Berry, 

marketing relacional pode ser definido como uma forma de “atrair, manter e 

desenvolver relações com os clientes em organizações multi-serviços”. A 

abordagem da Escola Nórdica dos serviços vai, no entanto, mais longe do que 

a de Barbara Jackson, questionando a validade de estratégias transaccionais, 

pelo seu carácter restritivo e simplista, e propondo uma verdadeira mudança de 

paradigma, onde a perspectiva relacional passaria a dominar. Em 1996, 

Gronroos associou marketing relacional a uma definição genérica de marketing: 

marketing é gerir as relações das empresas com o mercado (Mattsson, 1997). 

Em 1995, Gummesson descreveu marketing relacional como o marketing visto 

como interacções, relações e redes. Todas estas definições unem marketing e 

marketing relacional como um e um só conceito e apontam o marketing 

relacional como “raison d’être” de qualquer empresa (Sheth e Parvatiyar, 2000). 

A partir de meados dos anos oitenta, após um período em que a importância da 

gestão de relações foi negligenciada, começou a ser cada vez mais 
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reconhecido a nível empresarial que a performance de uma empresa é 

resultado não só dos seus próprios recursos, capacidades e esforços, mas 

depende também da qualidade das relações que mantém com outras 

empresas, organizações, e mesmo com os seus clientes. Começou a tornar-se 

perceptível para o mundo empresarial que a ênfase dada até aí à captação 

constante de novos clientes era limitada em mercados competitivos e 

fragmentados. O desenvolvimento de relações, apesar de difícil de 

implementar, passou então, e exactamente por esse motivo, a ser atractivo 

para as organizações e considerado fonte de vantagem competitiva. A aposta 

nas relações passou a ser vista como uma forma de incrementar a eficácia a e 

a eficiência, reduzindo custos promocionais, facilitando a identificação daqueles 

clientes com maior valor para a empresa, estimulando a lealdade, reduzindo a 

sensibilidade ao factor preço, criando oportunidades para a venda cruzada e 

enriquecendo a recolha de dados (O’Malley e Tynan, 2000). 

O desenvolvimento das tecnologias de informação levou ao aparecimento de 

práticas de negócio e ramos de consultoria dedicados à gestão de relações de 

longo prazo através do database marketing (Peppers e Rogers, 1999; 

Gummesson, 2001; Moller e Halinen, 2000; Ramos, 2002; Rao e Perry, 2002), 

com forte ênfase na comunicação, lealdade e marketing de um-para-um. A 

redução dos custos informáticos e desenvolvimentos vários vieram permitir 

manter registos de cada cliente, personalizar cada interacção com estes, 

identificar os clientes mais valiosos e criar oportunidades para a venda 

cruzada. Esta possibilidade “caiu como uma luva” no espírito das organizações 

quando estas começaram a perceber as limitações associadas à busca 

constante de novos clientes em mercados cada vez mais competitivos e se 

voltaram para a retenção de clientes actuais. 

Mas como argumenta Gummesson (2002), parece existir um hiato entre a 

filosofia subjacente ao marketing relacional e a sua aplicação prática. A prática 

do marketing personalizado requer um elevado entrosamento que potencie as 

sinergias recíprocas entre lado humano e lado tecnológico (Sisodia e Wolfe, 

2000). Isto é, as tecnologias de informação não podem ser utilizadas como 

substitutas do contacto pessoal, mas como uma forma de ampliar esse 
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contacto; não podem prometer proximidade e entregar distanciamento; a 

comunicação deve ser aberta, honesta e frequente (Berry, 1995). Apesar do 

desenvolvimento em ambas as áreas – marketing relacional e tecnologias de 

informação –há ainda a registar lacunas em termos da eventual 

interdependência entre utilização de tecnologias de informação e 

relacionamentos (Ryssel e outros, 2000; Walter e outros, 2000; Hennig-Thurau 

e Hansen, 2000; Zablah, Bellenger e Johnston, 2003). Sem chegar a constituir 

uma disciplina, sem uma metodologia clara nem uma teoria de mercado 

subjacente, esta corrente tem-se vindo a impôr sobretudo como uma prática, 

pouco sofisticada teoricamente e com reduzidas preocupações conceptuais.  

 

2.2 A evolução do marketing relacional 

A gestão de relações como prática empresarial tem levado alguns autores a 

defender que a questão pode ir para além de uma filosofia de negócio para se 

tornar numa nova “cultura de marketing” (Morgan, 2000). A colocação em 

prática do termo pelas empresas despoletou alguma popularidade, mas dadas 

as diferentes abordagens operacionais e a falta de uma noção genérica e clara, 

o âmbito do conceito encontra-se ainda por definir (Payne, 2000; Sheth e 

Parvatiyar, 2000; O’Malley e Tynan, 2000). 

A actual discussão que tem rodeado o conceito de marketing relacional tem 

sido caracterizada mais pela retórica do que por uma avaliação rigorosa 

daquilo que o conceito envolve, sobrepondo-se ao desenvolvimento de uma 

teoria consistente (Moller e Halinen, 2000). A maior parte dos trabalhos 

empíricos publicados sobre marketing relacional são normativos e descritivos, e 

apenas demonstram o hiato entre os domínios académico e prático (Whetten, 

1989; Pels e outros, 1999; Palmer, 2000). Gummesson (1994) afirma que a 

percepção do que se entende por marketing relacional varia entre diferentes 

autores e que o marketing relacional busca actualmente a sua identidade. Ou 

como refere Bejou (1997), o marketing relacional está ainda na infância a 

aprender os primeiros passos. As suas fronteiras são ainda completamente 

permeáveis e elásticas, tornando impossível a delimitação clara do seu domínio 
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de aplicação (O’Malley e Tynan, 2000). Caracteriza-se por um conjunto 

fragmentado de abordagens, em parte independentes e em parte sobrepostas, 

com inspiração em diferentes teorias de base e focando a atenção em 

diferentes níveis de agregação e diversas unidades de análise (Moller e 

Halinen, 2000).  

Até ao momento, o conceito de marketing relacional tem abrangido um 

conjunto fragmentado de ideias e bases teóricas sustentado por uma espécie 

de “fé” no valor associado ao estabelecimento de relações. Esta base quase 

“religiosa”, no entanto, carece de avaliação empírica e pode originar que o 

conceito seja visto mais como retórica do que como disciplina. Conforme é 

citado por Egan (2003), há quem considere a perspectiva táctica ou limitada do 

conceito (que vê o marketing relacional basicamente como mais uma 

ferramenta de promoção e vendas, associada ao marketing directo e ao CRM), 

quem veja o conceito em termos estratégicos (no sentido de ser um meio para 

promover relações de longo prazo, que funcionam como vantagens 

competitivas) e quem o analise a nível filosófico (como uma re-orientação do 

conceito genérico de marketing, passando os consumidores a ser encarados 

como parceiros, cooperativamente envolvidos na criação de produtos e 

serviços). 

Esta discussão parece ter convergido para dois campos de pesquisa opostos e, 

porventura, irreconciliáveis (Egan, 2003): uma definição restrita (ao englobar 

apenas a relação dual fornecedor-consumidor) mas com aplicação 

generalizada (mesmo a contextos B2C, onde as relações podem ser 

reproduzidas em larga escala com suporte tecnológicos adequados como o 

CRM e com recurso ao marketing directo), por um lado; e uma definição 

alargada do conceito (ao englobar todo o tipo de relações), mas com aplicação 

limitada (a contextos “relacionais”, i.e., contexto industrial ou de serviços), por 

outro (Payne, 2000). 

Segundo os partidários da primeira corrente (normalmente associada a 

correntes mais positivistas e a investigadores norte-americanos), a corrente 

mais abrangente corre o risco de abordar temas considerados noutras 
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disciplinas e impedir a afirmação do marketing relacional como uma área 

disciplinar (Sheth e Parvatiyar, 2000). Além disso, os resultados são mais 

facilmente quantificáveis (e logo, empiricamente testáveis) de acordo com a 

primeira abordagem (aquilo a que Egan (2003) define como o “evangelismo 

das medições em marketing”), o que pode promover o seu desenvolvimento 

como visão predominante. 

De acordo com os defensores da segunda “tese” (normalmente associada a 

uma visão mais ligada aos sistemas sociais e a investigadores europeus), a 

ênfase na determinação de leis generalistas pode significar apenas nivelar a 

análise pelo “mínimo denominador comum”. De acordo com esta visão, voltar à 

ideia “one-size-fits-all” do marketing de massas faz perder muito daquilo que 

uma análise adaptada às especificidades de cada contexto permite. 

Normalmente, argumenta-se que a corrente mais associada a investigadores 

norte-americanos permite enquadrar contextos B2C na análise. No entanto, 

esta tentativa de “forçar” a aplicação de conceitos relacionais a mercados onde 

as interacções são diminutas, promovendo a tecnologia como possível 

substituto da personalização parece abusiva. Esta lógica pode gerar confusão 

junto das empresas, levando-as a crer que estabelecem relações com clientes, 

quando de facto isso não acontece (Egan, 2003).  
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3. O estudo das relações em marketing 

O conceito de marketing relacional representa apenas uma parte de um tema 

mais amplo: os relacionamentos. Como tal, é importante caracterizar relações, 

o seu desenvolvimento e a melhor forma de as gerir.  

 

Mais difícil do que dizer o que é marketing relacional, é definir o termo 

“relações” num contexto de marketing (Zolkiewski, 2004). Há evidências 

empíricas de várias disciplinas (antropologia, sociologia, psicologia) que 

indicam os seres humanos como animais sociais. Resulta daqui 

axiomaticamente que os consumidores, sendo humanos, estariam 

geneticamente predispostos a encetar relações (Shrivastava e Kale, 2003). 

Talvez por este motivo, a maior parte dos autores não se preocupa em precisar 

o que se entende por relações, como se estivesse implícita a noção de que o 

conceito é suficientemente claro. Mas será que é assim? É algo mútuo? Os 

participantes têm que ser activos? Baseia-se na confiança, dependência, 

adaptação? Quantas transacções são necessárias para definir uma relação – 

uma, duas, repetidas, esporádicas? 

Não está claramente definido na literatura quando e onde uma relação existe e 

o que constitui uma relação (Zolkiewski, 2004). Hakansson e Snehota (1995) 

definem relação como “uma interacção mútua entre dois parceiros 

reciprocamente comprometidos”. Gronroos (2000) defende que uma relação se 

desenvolve quando o cliente se apercebe que existe uma correspondência de 

pensamento mútua com o seu fornecedor e Duck (1991) considera que as 

relações oferecem valor mutuamente a ambas as partes. Consumidores 

passivos e subservientes não estarão provavelmente envolvidos numa real 

relação. Por muito que uma empresa interaja com os seus clientes, será que 

está a estabelecer uma relação?  

Para clarificar esta questão, serão apresentadas nas secções seguintes 

algumas teorias com base relacional (3.1) e aplicados alguns conceitos 

desenvolvidos sobre relações num contexto de marketing em dois mercados: 

B2B (onde estas questões tiveram origem) e B2C (para onde dão mostras de 

querer evoluir), nos pontos 3.2 e 3.3, respectivamente. 
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3.1. As teorias relacionais 

Uma relação envolve, pelo menos, dois intervenientes (individuais ou 

colectivos) em interacção. As relações possuem propriedades que não são 

apenas atribuíveis às interacções que a compõem. Dependem do contexto em 

que decorrem, por um lado, e são função da capacidade de cada uma das 

partes envolvidas se ajustar à contraparte e à situação envolvente, por outro 

(Hinde, 1995; Auhagen e Hinde, 1997). Cada interacção é influenciada pelas 

anteriores e condicionada por expectativas futuras, experiências subjectivas, 

comportamentos individuais e existe num dado contexto (Hinde, 1995; Kelley e 

outros, 1983).  

São várias as questões que resultam desta definição de relações. Em primeiro 

lugar, as relações estendem-se no tempo (ao contrário das interacções 

isoladas, que são limitadas no tempo). Em segundo lugar, as relações 

envolvem mais do que um nível de análise, e os vários níveis podem 

interceptar-se e justapôr-se de forma complexa (Hinde, 1995). E em terceiro 

lugar, uma relação envolve não só os seus participantes e o contexto em que 

estão inseridos, mas também uma nova unidade de análise, a própria relação 

(díade). A relação é o produto das interdependências entre as partes 

envolvidas. As percepções de cada um influenciam o desenvolvimento futuro 

da relação. Nas interacções, os parceiros podem comportar-se de forma 

semelhante ou recíproca, ou diferente, ainda que complementar; é provável 

que existam conflitos, pelo menos algumas vezes; uma das partes pode ter 

poder para determinar o que a contraparte faz; as relações podem variar 

consoante a intensidade com que as partes envolvidas se revelam 

mutuamente, a medida em que correctamente se interpretam e compreendem, 

o seu grau de satisfação com a relação e em quanto se esforçam em perpetuá-

la ou melhorá-la (Hinde, 1995), o que resulta numa infinita variedade de 

combinações possíveis. Ou seja, as relações têm características complexas e 

são extremamente diversas.  

 

Muita tem sido a literatura dedicada às características e compreensão das 

relações em disciplinas como a sociologia ou a psicologia (Iacobucci e Ostrom, 
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1996). Mas também disciplinas tão diversas como a economia, a ciência 

política, o direito e a gestão desenvolveram contributos para o estudo de 

relações, sendo que cada uma procura focar-se num determinado “tipo” 

(Berscheid, 1994). Em marketing, as correntes de pensamento inspiradoras do 

estudo das relações parecem bifurcar em duas grandes categorias (Donaldson 

e O’Toole, 2002; Eiriz e Wilson, 2006): as que adoptam uma dimensão 

transaccional das relações (associada a uma perspectiva economicista) e as 

que referem a sua dimensão social (perspectiva mais relacional, mais 

associada às ciências sociais e à psicologia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira abordagem, a perspectiva económica ou transaccional das 

relações, também denominada de escola neo-clássica (Arndt, 1993) surge 

associada ao paradigma do marketing mix (Gronroos, 1991). Esta abordagem 

considera o ponto de vista individual, associando benefícios económicos às 

relações e considerando as transacções em termos discretos, conduzidas 

pelas forças de mercado e específicas em conteúdo e duração. As origens da 

abordagem microeconómica neoclássica remontam à época industrial, quando 

as actividades do marketing estavam fundamentalmente associadas às funções 

desempenhadas por vendedores e distribuidores, que desenvolviam trocas 

comerciais (Sheth e Parvatiyar, 1995; Webster, 1992). O objectivo principal era 

a maximização dos resultados e da eficiência das transacções. Esta 

abordagem parte do pressuposto que as transacções são guiadas pela 

racionalidade e pelo oportunismo (Eiriz e Wilson, 2006). Assim, esta teoria 

parte do pressuposto de que os agentes económicos são racionais e que se 

preocupam apenas com interesses individuais de maximização do valor. A 

perspectiva económica explica a manutenção de uma relação em termos dos 
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custos e benefícios associados à sua continuidade contra a hipótese de a 

terminar, destacando a importância de factores como os custos de mudança, a 

dependência do parceiro e a atractividade de parceiros alternativos (Bendapudi 

e Berry, 1997). A principal unidade de análise é o acto de compra e venda, 

sendo que a procura e oferta se confrontariam até atingir o equilíbrio de 

mercado. Esta teoria é muito aplicada a contextos relacionados com o sector 

da distribuição. As críticas que lhe são apontadas são o foco excessivo nos 

custos e na racionalidade económica, a subestimação do factor humano e o 

pressuposto irrealista da presença de motivos unicamente oportunistas na 

decisão de encetar a relação. No entanto, esta teoria trouxe contributos 

importantes para o estudo das relações ao destacar a importância do factor 

eficiência nas actividades económicas (Eiriz e Wilson, 2006).  

 

MacNeil (1980) foi o primeiro a criticar uma perspectiva de racionalidade 

puramente economicista de maximização do lucro, argumentando que estes 

pressupostos não são observáveis no mundo real. O objectivo de maximização 

do lucro, que estaria na origem das relações, considera que os mercados 

obedecem à lei da livre concorrência via preço, o que, juntamente com o 

pressuposto de comportamento racional dos agentes, constitui um óbvio limite 

à sua aplicabilidade. O autor foi o primeiro a chamar a atenção para a 

necessidade de distinguir os aspectos transaccionais e os aspectos relacionais 

das trocas comerciais. Uma troca seria considerada uma transacção quando é 

autonomizada de tudo o que se passe antes, durante e depois da troca. Ao 

contrário, uma troca relacional, isto é, que vai para além da mera transacção, 

deve ser vista não de forma isolada, mas como integrada numa sequência 

contínua de trocas passadas e futuras. Para além de diferenciar estes dois 

tipos, esta teoria vem também incluir a dimensão “social” das trocas 

(Robicheaux e Coleman, 1994). 

Esta segunda abordagem ao estudo das relações (perspectiva social ou 

comportamental das relações) tem como base de inspiração a sociologia e a 

psicologia social. As relações desenvolver-se-iam à custa de uma cadeia 

sucessiva de interacções, isto é, têm uma história, um passado e um futuro, 
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onde a interdependência e o comprometimento são fundamentais, e produzem 

algo que isoladamente seria impossível atingir e que não é facilmente imitável. 

Uma das diferenças entre a perspectiva economicista e a perspectiva social é a 

forma como os intervenientes são vistos. A perspectiva economicista vê os 

intervenientes (indivíduos ou empresas) relacionando-se não um com o outro, 

mas com o mercado, enquanto a perspectiva social vê a relação entre actores 

específicos, movidos por interesses individuais (não necessariamente 

racionais), e onde a acção de cada um depende da reacção do outro (Blau, 

1964). Esta abordagem inclui a “troca” de benefícios mais alargados, que 

passam a incluir ganhos de flexibilidade, partilha de resultados e maior 

motivação e satisfação no desenvolvimento das actividades e considera que as 

interacções ocorrem em contínuo com base em laços sociais e, sobretudo, 

afectivos (Bendapudi e Berry, 1997). Uma relação não poderia ser vista apenas 

em termos de recursos (materiais ou simbólicos) transaccionados (recebidos e 

gastos), como defende a perspectiva economicista (relações de troca), mas 

antes em termos das recompensas emocionais (prazer, satisfação) individuais 

daí derivadas (Thibault e Kelley, 1959; Blau, 1964). Isto é, as relações seriam 

mais que externalizadas, seriam internalizáveis. De igual modo, os custos iriam 

para além dos custos transaccionais de que fala a abordagem economicista e 

passariam a incluir custos “não transferíveis” associados à relação como 

investimentos na relação e custos de oportunidade. Esta perspectiva veio 

contribuir para reposicionar o marketing, alargando o seu âmbito para além de 

trocas meramente comerciais e a associar diferentes “significados” a esses 

processos de troca (Bagozzi, 1975). 

 

Dentro destas teorias comportamentais, destaca-se a “social exchange theory” 

(Hormans, 1958; Thibaut e Kelley, 1959) ou “teoria social das trocas”, 

reconhecida como uma das principais influências no entendimento de relações 

e redes de relações num contexto de marketing (Easton e Araújo, 1996) e base 

da investigação da já referida abordagem interactiva do Grupo IMP em 

mercados industriais. A ideia chave desta teoria, originalmente concebida por 

Hormans (1958), é que o comportamento humano é na, sua essência, uma 
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troca (de recompensas, de recursos materiais, de atributos simbólicos) 

permeável a todos os fenómenos sociais. Tendo como unidade de análise as 

relações e como principais constructos associados a confiança e o 

comprometimento, esta teoria parte do pressuposto de um estatuto de 

igualdade entre parceiros de uma relação, que são conduzidos por interesses 

pessoais e recíprocos e desenvolvem atitudes cooperativas e adaptativas (e 

não conflituosas) na busca de benefícios mútuos, económicos ou não (afeição, 

confiança, gratidão). Um conceito sempre presente é o de interdependência 

(Blau, 1998; Thibaut e Kelley 1959; Homans, 1961). O principal objectivo das 

partes envolvidas é retirar benefícios conjuntos da relação, que seriam difíceis 

de atingir isoladamente (Kelley e Thibaut, 1978). A interdependência assim 

gerada resultaria em comprometimento, e seria este que motivaria a 

manutenção da relação no longo prazo, a percepção da superioridade da 

relação face a alternativas, sacrifícios feitos pela relação e a existência de 

cooperação. A interdependência baseia-se no princípio da reciprocidade, que 

encorajaria as partes envolvidas a realizarem investimentos continuados na 

relação. Após atingida esse estado de interdependência, as partes envolvidas 

procurarão desenvolver a relação pois consideram que isso é mútua e 

intrinsicamente recompensador. A “teoria social das trocas” trouxe importantes 

contributos para a compreensão da dinâmica das relações em geral, e 

intrinsicamente recompensadoras, em particular. Esta teoria ganha mais 

relevância em mercados onde a disponibilidade de parceiros alternativos é 

reduzida e logo os custos de mudança são maiores e os laços estruturais e 

técnicos são mais fortes. 

 

3.2. As relações num contexto de marketing 

A maior relevância de uma ou outra teoria e de uma ou outra abordagem 

dependeria da natureza/tipo da relação em questão: características diferentes 

são importantes em relações diferentes (Auhagen e Hinde, 1997). Ao nível do 

marketing, existe uma fragmentação de diferentes tipos de relações consoante 

o mercado, sendo adoptadas perspectivas mais relacionais ou mais 

transaccionais de acordo com as características mais ou menos conducentes 
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encontradas nesses contextos. Esta divisão baseia-se na ideia de que as 

características de cada mercado, a complexidade do produto e o processo de 

decisão de compra têm consequências no tipo de relações estabelecidas. 

Concretamente, a literatura estabelece vulgarmente uma dicotomia 

transaccional vs relacional entre mercados B2B e B2C, argumentando que os 

dois mercados apresentam diferenças consideráveis numa série de dimensões 

(Coviello e Brodie, 2001). Seguidamente, esta questão será discutida com 

recurso à literatura existente. 

  

 

3.2.1 As relações num contexto B2B 

No início dos anos 80, surgiram argumentos sobretudo oriundos da área 

industrial criticando a abordagem transaccional, dominante até então 

(Hakansson, 1982). A visão tradicional dos mercados considerava a procura 

atomística, com vendedores e compradores independentes, sendo que cada 

troca entre eles era vista como uma série de transacções discretas, onde o 

vendedor era a parte activa e o comprador se limitava a responder a estímulos 

da contraparte. De acordo com os investigadores do Grupo IMP (Hakansson, 

1982; Hakansson e Snehota, 1986; Turnbull e outros, 1996; Mattsson, 1997), 

estas características não correspondiam às observadas em mercados 

industriais, onde as partes envolvidas desenvolvem relações de longo prazo, 

de forma contínua e integradas em redes mais amplas de outros actores. 

Assim, em mercados B2B as alternativas quanto a parceiros disponíveis são 

em menor número. Existe maior volatilidade da base de clientes, a 

subjectividade da escolha é considerável e a avaliação numa fase prévia está 

pouco facilitada, pelo que o estabelecimento de relações que envolvam uma 

certa dose de compromisso de parte a parte torna-se um objectivo importante 

em mercados caracterizados por lutas de poder, dominação e controlo de 

relações necessariamente próximas (Easton, 1992). A abordagem adoptada a 

nível do marketing industrial e B2B (por exemplo, através do já referido Grupo 

IMP) corresponde antes à perspectiva social das relações e, sobretudo, à 

“teoria social das trocas”, que inclui o estudo de variáveis relacionais, como a 
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reciprocidade e a partilha, e a análise de relações complexas num contexto de 

redes (Hakansson e Snehota, 2000). De seguida, serão examinados alguns 

dos principais conceitos desta abordagem. 

 

3.2.1.1 Conceitos básicos 

Em 1982, o Grupo IMP publicou “An Interaction Approach” (Hakansson, 1982), 

onde se destacou que o processo de estabelecimento de relações não é feito 

de acções e reacções, mas de interacções, que tem lugar a múltiplos níveis 

entre organizações (Wilkinson e Young, 1994). A abordagem interactiva aos 

mercados industriais tem como objectivo compreender como as relações se 

desenvolvem entre organizações dispostas em rede, como essas redes de 

relações se desenvolvem e como os mercados evoluem nesta perspectiva 

(Moller e Halinen, 2000).  

Esta abordagem focou o estudo das relações como elas efectivamente são e 

não como deveriam ser (Mattsson, 1997), procurando evitar generalizações 

teóricas (Donaldson e O’Toole, 2002). Ao invés de se centrar unicamente nas 

relações entre produtor e consumidores, que se subentende serem em grande 

número e facilmente substituíveis, a abordagem interactiva lida com as 

relações que se estabelecem entre variados tipos de parceiros, por definição 

em reduzido número e dificilmente substituíveis. Os investigadores do grupo 

IMP acreditam que um modelo baseado na cooperação e em relações 

bilaterais entre vendedor e consumidor num contexto de redes traduz mais 

correctamente a realidade do que a abordagem tradicional que vê vendedores 

e consumidores como “adversários” (Donaldson e O’Toole, 2002). 

 

Baseando-se na referida “teoria social das trocas”, os investigadores do Grupo 

IMP acreditam que cada interacção consiste numa série de interacções sociais 

de curto prazo influenciadas por processos de negócio de longo prazo que 

criam laços entre as empresas (Wilson, 1995). Sendo assim, segundo a lógica 

da abordagem do Grupo IMP (Hakansson e Snehota, 2000), as relações não 

podem ser vistas de forma individual, mas inseridas num contexto de outras 

relações. Cada relação é parte integrante de algo maior: como tal, o valor de 
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uma relação pode ser influenciado indirectamente através de outra relação com 

que se esteja ligado, e, vice-versa, mudanças na relação podem influenciar 

outras. Cada relação não é apenas uma ponte entre dois actores, mas um 

espelho reflector de outras relações. Mais ainda, as relações evoluem no 

tempo, passando por uma série de fases que vão da adaptação mútua à 

proximidade e ao crescente comprometimento (Turnbull e outros, 1996). Esta 

rede de relações é demasiado complexa para ser planeada ou prevista. A 

agregação de várias relações não é simples nem aditiva. Os mercados são 

vistos como arenas onde as partes interagem tendo em conta experiências 

passadas. Aqui, os mercados não são atomísticos, constituídos por um vasto 

número de consumidores mais ou menos anónimos e de empresas “atacando” 

de forma individual e imediata face às investidas da concorrência. As 

interacções entre as diversas partes envolvidas ao longo do tempo são 

contextualizadas por uma interdependência mútua entre produtores e clientes e 

pela interconexão dessas relações em rede (Mattsson, 1997). Pode-se afirmar, 

então, que uma relação consiste numa interacção mútua entre dois parceiros 

reciprocamente comprometidos (Hakansson e Snehota, 1995). 

 

As empresas procuram formas de cooperação a nível de partilha de recursos, 

pois essa partilha ao constituir uma vantagem competitiva tem para elas valor 

estratégico (Turnbull e outros, 1996). À medida que uma relação se torna cada 

vez mais atractiva em termos económicos, começa a tornar-se vantajoso para 

as partes envolvidas cooperarem, pois assim os custos de prolongar essa 

relação no longo prazo serão menores. Mais ainda, quando a relação passa de 

transacções ocasionais para uma base regular, recorrente e repetida, 

aumentam não só os benefícios económicos da sua manutenção, mas também 

os custos de mudança, caso a relação termine. Os investimentos feitos na 

relação criam laços entre as partes, gerando interdependência operacional ou 

económica (Hakansson e Snehota, 2000). Estes investimentos selam um 

compromisso entre as partes envolvidas na relação. As partes envolvidas, 

através de sucessivas interacções e investimentos, ganham a oportunidade de 

desenvolver laços sociais (Hakansson e Snehota, 2000), gerando também 
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interdependência social. A interdependência social reflecte-se a 3 níveis: 

confiança, comprometimento e poder / influência (Hakansson e Snehota, 2000). 

 

A confiança diminui o nível de risco percepcionado, a vulnerabilidade da 

relação e os custos de mudança, o que aumenta a probabilidade de manter a 

relação no longo prazo (Walter e outros, 2000). A confiança é construída ao 

longo do tempo. Uma forma de estimular essa confiança é através da 

realização de investimentos na relação. Através destas adaptações, a 

familiaridade cresce e vão-se desenvolvendo ao longo do tempo relações 

próximas (Mattsson, 1984). 

O comprometimento acontece a outro nível: pode existir muita confiança entre 

dois parceiros sem haver noção de compromisso. O comprometimento está 

mais relacionado com prioridades: as partes tendem a envolver-se no longo 

prazo se há noção de que lhes é dado prioridade sobre outras. A dedicação 

demonstrada e os recursos dispensados a uma contraparte específica 

impedem que essa dedicação e recursos sejam alocados a outros da mesma 

forma especial, isto é, há um sentido da prioridade de uma relação sobre as 

outras. Esse sentido de prioridade gera comprometimento. Isto é, desenvolver 

uma relação implica não só conceder prioridade como abandonar outras 

preferências, o que se pode tornar problemático quando outros parceiros 

prospectivos aparentam ser atractivos e não podem ser conciliados com a 

relação a decorrer. Independentemente das suas causas, este factor influencia 

de igual forma ambas as partes da relação e leva facilmente a conflitos sempre 

que uma nova relação se desenvolve (Hakansson e Snehota, 1986). 

A atribuição de diferentes prioridades é uma forma de exercer mais ou menos 

poder e influência. A interdependência traz problemas relacionados com poder 

e com controlo. Esta questão é também muito sensível à conjuntura e à 

disponibilidade de parceiros alternativos. A perda de controlo é um factor 

elementar numa relação, pela própria definição do conceito: se fosse 

controlada unilateralmente, não seria uma relação. Essa perda de controlo 

pode ser vista como o preço a pagar pelos benefícios que é possível retirar de 

uma relação, mas pode também rapidamente transformar-se num fardo. Uma 
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relação exige não só intenções, mas também reciprocidade e cooperação. 

Como tal, todas as relações implicam a perda de parte do controlo sobre 

decisões individuais e de parte da liberdade de acção, mas é esta 

reciprocidade que estimula as partes a desenvolver esforços e cooperar para 

manter a relação (Rao e Perry, 2002). Embora seja comum argumentar que 

cooperação (necessária à criação de benefícios) e competição (pelo controlo, 

posse e partilha dos recursos) são ou mutuamente exclusivos ou inversamente 

correlacionadas (Wilkinson e Young, 1994), todas as relações, quer tenham 

maior ou menor grau de envolvimento, são um misto de conflito e cooperação 

(Easton, 1992; Hakansson, 1982). 

 

3.2.1.2 A natureza dinâmica das relações 

As relações baseiam-se na gestão de um processo dinâmico de acções e 

interacções. É necessário distinguir entre a relação como um todo e os 

episódios individuais que a compõem, isto é, distinguir relações de interacções 

(Johansson e Mattson, 1987; Mattsson, 1997). Os elementos das relações são 

de natureza genérica e de longo prazo, enquanto as interacções representam o 

aqui e agora do comportamento entre empresas e constituem o lado dinâmico 

da relação. Cada episódio ou interacção é afectado pela relação vista como um 

todo, pelas suas normas e procedimentos e pelo clima de cooperação ou 

competição que a caracteriza. Da mesma forma, cada episódio que ocorre 

afecta a relação e pode mesmo alterá-la radicalmente. Cada episódio pode, 

inclusivamente, afectar outras relações incluídas no portfolio de relações da 

empresa e na rede em que está inserida. Isto é, tal como as interacções 

definem uma relação, é a própria relação e as partes envolvidas que 

condicionam interacções seguintes.  

Existem duas perspectivas de análise do desenvolvimento de relações presentes 

na literatura: com base em estágios e com base em estados (Rao e Perry, 2002). 

A primeira abordagem enacara as relações de forma evolutiva, gradual e 

sequencial, e tem como exemplo paradigmático o conceito de ciclo de vida da 

relação (Ford, 1980; Dwyer e outros, 1987). De acordo com este conceito, as 
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relações evoluiriam previsivelmente ao longo de uma trajectória comum 

caracterizada por um crescente aprofundamento e proximidade. O ciclo identifica 

na evolução de um relacionamento fases de lançamento (e mesmo pré-

relacionamento ou consciencialização), desenvolvimento/expansão, 

maturidade/comprometimento e declínio/dissolução. À medida que se vai 

evoluindo ao longo deste ciclo, a relação torna-se mais cooperante e menos 

competitiva, até ao ponto em que se “institucionaliza” (Dwyer e outros, 1987; 

Ford, 1980). Esta visão assume que as relações devem ser vistas como 

“parcerias”, onde o interesse comum, atitudes apropriadas e boa gestão 

permitem superar quaisquer eventuais divergências, inferindo que as relações 

podem e devem desenvolver-se em direcção a um estado ideal de 

compromisso mútuo de longo prazo (Ford e Havila, 2003). Genericamente, 

uma relação evoluiria de uma troca inicial para níveis crescentes de 

interacções e de consciência mútua, até atingir um estado de interdependência 

(Bejou 1997; Grönroos 1990; Wilson 1995). 

No entanto, não existe consenso quanto ao número de fases, os processos 

críticos para o desenvolvimento progressivo da relação ou os mecanismos que 

permitem fazer a transição entre as diferentes fases (Fournier, 1998). O 

processo descrito é ainda criticado por alguns autores (Rao e Perry, 2002; Ford 

e Havila, 2003) por não discutir a inevitabilidade do desenvolvimento da 

relação. É questionável se todas as transacções teriam potencial para evoluir 

para uma relação. O carácter sequencial e irreversível do processo, bem como 

a sua excessiva simplicidade (que o incapacita de explicar processos menos 

bem sucedidos) são também criticados (Rao e Perry, 2002). 

A segunda abordagem considera que o processo de formação de relações é 

complexo e imprevisível, não sendo conforme com qualquer processo de 

eevolução pré-definido ou passível de ser gerido no sentido da sua suposta 

“melhoria”. As relações são o que são, nem melhores nem piores (Palmer, 

2007). São pautadas por avanços e recuos e raramente se desenvolvem de 

forma linear (Zolkiewsky e Ioannou, 2007). As relações devem ser vistas como 

ricas, complexas e diversas, e não como obedecendo a um padrão, formato ou 

trajectória comum (Iacobucci e Hibbard, 1999). A relação não está numa 
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determinada “fase”, mas sim em dado estádio em determinado ponto do tempo. 

O desenvolvimento de uma relação não é determinístico nem unidireccional 

(Wilkinson e Young, 1994; Hakansson e Snehota, 1986; Ford e outros, 1998) e 

nem todas as relações evoluem da mesma forma (Low, 1996). As relações 

podem desenvolver-se, estagnar, ser próximas ou distantes (Ford e outros, 

1986; Ford e outros, 1998). Algumas centram-se numa única transacção, 

outras são caracterizadas pelo domínio de uma das partes sobre a outra, ou 

são conflituosas. Não existe um tipo de relação ideal; o tipo de relação 

depende dos objectivos das partes envolvidas, das tarefas a desempenhar e do 

contexto em que a relação se desenvolve (Wilkinson e Young, 1994). E tal nem 

sempre dita o desenvolvimento de relações de longo prazo altamente 

comprometidas (Low, 1996). O importante é identificar diferentes tipos de 

relações e interacções que se sucedem ao longo do tempo. Wilkinson e Young 

(1997) mostram que as relações são multidimensionais e que uma vasta 

panóplia de tipos de relações pode ocorrer. 

 

 

3.2.2 As relações num contexto B2C 

Conforme foi possível constatar através do ponto anterior, o estudo de relações 

num contexto de marketing teve origem e foi realizado de forma mais 

aprofundada em mercados industriais ou B2B (Wilson, 1995), com inspiração na 

teoria social das trocas. 

Ao nível do mercado de bens de consumo, o estudo das relações tem sido muito 

mais restrito, sendo que o conceito raramente é definido (Bagozzi 1995). O 

pressuposto é de que as relações em mercados de consumo seriam 

semelhantes às relações em mercados industriais que, por sua vez, seriam 

semelhantes a relações interpessoais explicadas pela teoria social das trocas 

(social exchange theory). Defensores da unificação de teorias argumentam que 

as motivações quer de empresas quer de consumidores finais para encetar 

uma relação são as mesmas: optimizar o balanço final entre custos e 

benefícios e aumentar a segurança e previsibilidade dos resultados obtidos nas 

trocas, ou seja, os clientes são vistos como tendo as mesmas preocupações 



 26 

das empresas (Christy e outros, 1996). Dwyer e outros (1997) sugerem que os 

mercados B2C também poderiam beneficiar com o desenvolvimento de 

relações entre empresas e seus clientes e em meados da década de 90, Sheth 

e Parvatiyar (1995) afirmam que tal seria desejado por ambas as partes e que 

também era possível aplicar conceitos relacionais a mercados de consumo. 

Esta extensão tem despertado alguma polémica pela falta de justificação 

conceptual ou empírica (Egan e Harker, 2006; Grayson e Ambler, 1999). A 

importação directa de conclusões oriundas do contexto B2B para o contexto 

B2C sem qualquer análise crítica constitui uma limitação importante da 

literatura sobre relações em contextos B2C. Mesmo a nível empírico, poucas 

tentativas foram feitas no sentido de examinar criticamente a aplicabilidade dos 

conceitos já existentes a este novo contexto (Gruen, 1995; Cornelissen, 2003; 

Harker e Egan, 2006). Por exemplo, uma das transposições mais frequentes é 

a analogia com o “casamento” – uma relação exclusiva, duradoura e próxima, 

que exclui outras alternativas (Tynan, 1997). No entanto, esta analogia parece 

não fazer muito sentido em mercados de bens de consumo. A noção de 

comprometimento, por exemplo, pode ser proveitosa para o vendedor, mas não 

para o consumidor, para o qual a fidelidade exclusiva pode significar elevados 

custos de oportunidade ao descurar outras alternativas (Szmigin e Bourne, 

1998). A maior parte das relações em mercados B2C não é próxima e 

continuada, mas antes distante e pontual (O’Malley e Tynan, 2000). O que 

muitas vezes é apelidado de relação não passa de uma associação assimétrica 

mais baseada em desigualdades em termos de conhecimento, poder e recursos 

do que na confiança mútua ou na empatia, podendo não ser exequível ou 

rentável manter relações próximas, pessoais e de longo prazo com todos os 

clientes (Barnes, 1997). Nem todos os conceitos oriundos dos mercados 

industriais fazem sentido em mercados de consumo (Wilson, 1995) e os desafios 

em cada contexto são bem diferentes (Moller e Halinen-Kaila, 1998). Não só 

não existe consenso quanto à eventual aplicação generalizada do conceito, 

como também relativamente ao modo de implementação em contextos 

específicos, ou seja, quanto à forma como as transacções se desenvolvem e 

evoluem para “relações” (Zolkiewski e Ioannou, 2007; Sheaves e Barnes, 1996).  
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Para esclarecer esta questão relativa à maior ou menor aplicabilidade de 

certos conceitos relacionais a contextos B2C, por um lado, e o eventual modo 

de implementação de estratégias relacionais nestes mercados, por outro, 

convém então começar por caracterizar estes mercados de forma a perceber 

como se processa o estabelecimento de relações.  

 

 

3.2.2.1 Caracterização de contextos B2C vs contextos B2B 

O pressuposto de que as relações em B2C e B2B são semelhantes deve ser 

questionado, já que os dois domínios são conceptualmente e estruturalmente 

distintos e, como tal, a aplicação de conceitos semelhantes pode estar errada 

(Fournier e outros, 1998). As diferenças entre os dois mercados abrangem 

questões como custos de mudança, número de alternativas disponíveis, tipo e 

frequência das interacções, nível de interdependência, motivações, dimensão 

relativa e importância dada às relações. Estas diferenças teriam consequências 

sobre os padrões de relacionamento existentes nos dois mercados (Moller e 

Halinen, 2000). Fazendo uma revisão das principais diferenças entre os dois 

contextos, é possível chegar às seguintes conclusões: 

• O número de consumidores em mercados B2C é mais elevado do que 

em B2B (Gruen, 1995); 

• Os mercados B2B são mais concentrados (em menos compradores e 

em menos vendedores) enquanto os mercados B2C são mercados de 

massas (grande número de pequenos compradores); ou seja, o valor de 

compra de cada consumidor é muito maior no primeiro caso, enquanto 

que em mercados B2C, o valor de compra de cada consumidor é residual 

no total das vendas (Gulbro e Herbig, 1995; Gruen, 1995);  

• A disponibilidade de alternativas é superior em mercados B2C face a 

mercados B2B e, logo, os custos de mudança são mais baixos 

(Bendapudi e Berry; 1997) 
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• A dependência do vendedor relativamente ao comprador em 

mercados B2B pode ser muito elevada (Gruen, 1995), dependendo da 

dimensão desse comprador e da sua importância relativa para o negócio; 

• A dependência do comprador relativamente ao vendedor geralmente 

é menor em mercados B2C; em mercados B2B, um substituto pode não 

ser fácil de encontrar e implica elevados custos de mudança com impacto 

na gestão interna da organização (Christy e outros, 1996; Bhattacharya e 

Bolton; 2000); 

• Em mercados B2C, o horizonte temporal das compras é mais curto e 

em B2B mais longo; o processo de compra também é mais simples, 

enquanto em B2B é mais complexo (Liljander e Strandvik, 1995); 

• O processo de compra tende a ser mais emocional em mercados B2C e 

mais racional em mercados B2B (Price e outros, 1995; Barnes, 1997); 

• O processo de compra tende a ser mais personalizado e próximo em 

mercados B2B do que em mercados B2C (Sheth e Parvatiyar, 1995; Pels, 

1999; O’Malley e Tynan, 2000; Hadjikhani e Bengtson, 2005), onde são 

mais utilizados meios de comunicação de massas e o conhecimento não 

é tão individualizado mas antes limitado a bases de dados; a cadeia de 

distribuição é mais longa em B2C do que em B2B; 

• A oferta tende a ser mais customizada em mercados B2B, envolvendo 

bens ou serviços de elevada complexidade técnica, dispendiosos e de 

longa duração; e mais estandardizada em mercados B2C, envolvendo 

bens ou serviços mais simples, menos dispendiosos e de curta duração; 

ou seja, o risco de aquisição em mercados B2B é superior ao risco de 

aquisição de bens de consumo (Christy e outros, 1996; Bhattacharya e 

Bolton; 2000) 

• Em mercados B2B, o vendedor (organização) tende a ter uma dimensão 

superior ao consumidor (individual), enquanto que em mercados B2B, a 

dimensão relativa entre as organizações envolvidas varia; esta diferença 

tem consequências em termos de assimetria e dos esquemas de 

protecção legal presentes nos dois mercados, que em mercados B2C 

tendem a proteger a parte mais “fraca” (o consumidor) enquanto em 
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mercados B2B a protecção é contratualizada entre as partes (Liljander e 

Strandvik, 1995; Bendapudi e Berry, 1997) 

 

O contexto não só altera o status quo, mas também o comportamento das 

partes envolvidas, movidas pelos seus interesses pessoais (Pels, 1999). Em 

mercados B2C, a relação é mais indirecta do que em mercados B2B. Não 

ocorre necessariamente uma interacção com o fornecedor e muitas vezes a 

empresa não chega sequer a conhecer os seus clientes. Do ponto vista do 

fornecedor, o que está em jogo no estabelecimento de uma relação em 

mercados B2C é pouco importante e inconsequente, já que cada cliente 

representa uma pequena fracção do seu negócio. Em mercados B2B, as 

consequências são mais sérias e os investimentos necessários em cada 

relação são maiores (Anderson e Weitz, 1992; Gruen, 1995). Em mercados 

B2C, os resultados da relação são menos importantes, as quantidades 

transaccionadas são menores e o nível de concentração é baixo. Nestes 

mercados, eventuais investimentos realizados pelo vendedor com o intuito de 

estabelecer relações com os seus clientes são “diluídos” por um vasto número 

de pequenos consumidores. Criar relações com todos os clientes é quase 

impossível e pouco lucrativo (pelo investimento total exigido para garantir uma 

parcela substancial a cada um). O vendedor é obrigado a gerir o seu portfolio 

de relações, procurando investir mais naqueles clientes que se traduzem em 

maior valor para a empresa. 

 

O mesmo se passa relativamente ao comprador, que desenvolve um “portfolio 

de marcas” (Barnard e Ehrenberg, 1997). Enquanto que em mercados B2B, o 

reduzido número de alternativas dificulta a mudança e eleva os custos de 

mudança, em mercados B2C, as alternativas estão facilmente disponíveis a um 

custo mínimo. Mesmo satisfeito, o cliente considera que a mesma satisfação 

pode ser obtida através de outra alternativa num mercado largamente 

indiferenciado. Logo, embora a inércia por vezes o impeça de procurar, não se 

compromete (Egan, 2000). Tal como com um conjunto de amigos, os 

consumidores também apreciam ter um reportório de marcas e em simultâneo. 
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Situações de exclusividade estão normalmente associadas não a uma escolha 

fundamentada, mas antes pelo contrário, a falta de escolha. Tal como o amigo 

(ou produto) que escolhem em certa ocasião não significa que estejam a 

perterir outros ou que os abandonaram; apenas significa o gosto natural pela 

alternância. De vez em quando, fazem novos amigos, ou acrescentam mais 

produtos ao seu portfolio regular. Mesmo que existam amigos (e produtos) que 

merecem mais a sua preferência, por muito que a relação seja boa, existe 

sempre uma tendência de desenvolver novos contactos e experiências. 

(Szmigin e Bourne, 1998) O consumidor pouco tem a perder em termos de 

investimento realizado e muito a ganhar em termos de liberdade de escolha, 

preferindo a procura por variedade (Bhattacharya e Bolton, 2000). Os 

consumidores escolherão aquela alternativa, dentro das inúmeras disponíveis, 

que melhor se ajusta às suas necessidades a cada momento (Pels, 1997). 

Eventualmente, com alguns fornecedores os consumidores desejarão 

estabelecer relações, mas com outros não (Pels e outros, 2000). Podem manter 

várias relações em simultâneo com diferentes fornecedores e, com o passar do 

tempo, abandonar parte delas e iniciar outras. Os consumidores são promíscuos 

nas relações que estabelecem (Szmigin e Bourne, 1998). Pedir ao consumidor 

que seja fiel a uma dada empresa implica que este incorra em elevados custos 

de oportunidade associados ao comprometimento exclusivo, o que pode não 

ser visto como muito atractivo ou necessário por parte deste, já que os 

benefícios que retira da relação são mínimos. No entanto, apesar de serem 

tendencialmente pouco fiéis, os consumidores em mercados B2C têm pouco 

poder sobre os seus fornecedores dada a reduzida parcela que representam no 

total das vendas (Pressey e Mathews, 1997) e, logo, desempenham um papel 

relativamente passivo. A situação é bem diferente das lutas de poder, domínio 

e controlo típicas entre organizações típicas de mercados B2B. 

 

O grau de dependência entre as partes é então menor do que em mercados 

B2B: para o fornecedor o abandono de um cliente significa apenas a perda de 

uma pequena fatia de negócio; da mesma forma que a base de consumidores 

é volátil e muda facilmente de fornecedor dada a elevada disponibilidade de 
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alternativas e os reduzidos investimentos na relação. Da mesma forma que em 

mercados B2B a interdependência das relações contribui para a sua 

durabilidade (Ganesan, 1994), a maior independência característica de 

mercados B2C contribui para a sua cessação (Iacobucci e Hibbard, 1999). 

 

Tynan (1997) utiliza a metáfora do casamento e sugere que, neste contexto, 

relações comprometidas, análogas à visão cristã de casamento1, não se 

aplicam pela sua natureza monogâmica. As relações de matrimónio 

desenvolvem-se sempre entre dois indivíduos (Wilkinson e Young, 1994), 

enquanto que nas relações empresa-cliente há a considerar uma rede de 

relações com outros parceiros de parte a parte. Mesmo a analogia poligâmica 

não traduz correctamente o que se passa, dado que empresas e clientes não 

estão em pé de igualdade. Num casamento existe consentimento mútuo e 

voluntário das partes, o que vai contra as práticas associadas à manipulação 

de base de dados. Algumas empresas tendem, de forma contraproducente, a 

ver o estabelecimento de uma “relação” com o consumidor como pouco mais 

do que a criação de barreiras à saída ou a recolha de dados sobre o 

consumidor (Dibb e Meadows 2001; Barnes, 1997). Por exemplo, a utilização 

de “recompensas” monetárias em populares “programas de pontos” torna os 

clientes promíscuos e dispostos a relacionarem-se com quem oferecer o maior 

“suborno”, dando azo a comportamentos oportunistas. Quando tal acontece, o 

consumidor negoceia e beneficia das recompensas quando estas existem, em 

troca de nenhum comprometimento ou tão pouco exclusividade. A visão cínica 

(muitas vezes não admitida expressamente) de que os consumidores 

(supostamente, a parte mais fraca da relação) são manipulados pelas 

empresas está a perder terreno para uma segunda visão que defende que “o 

feitiço se está a virar contra o feiticeiro”: empresas que desenvolvem esforços 

relacionais ficam mais sujeitas a comportamentos oportunistas dos 

consumidores, um “output” indesejável potencial da sua estratégia (Gruen, 

1995; Egan, 1999). 

                                                
1
 A famosa metáfora do casamento foi pela primeira vez sugerida por Levitt (1983). 

 



 32 

A autenticidade destas “relações” é assim fortemente questionada e a metáfora 

do matrimónio parece perder actualidade e utilidade, apesar do seu apelo 

intuitivo. A centralização numa única forma de união monogâmica bem 

sucedida exclui uma panóplia de soluções alternativas porventura mais 

adequadas. Dado este cenário, talvez o objectivo da empresa deva passar não 

pela ideia de “união exclusiva” mas pela de “amigo preferido” (Szmigin e 

Bourne, 1998), que não implica dedicação total e exclusiva. Os consumidores 

em mercados B2C podem preferir não ter restrições à sua liberdade de 

escolha; nem todos querem desenvolver relações com os seus fornecedores, e 

aqueles que o desejam, podem estabelecê-las a vários níveis, não 

forçosamente de exclusividade.  

 

 

3.2.2.2 A aplicabilidade de conceitos relacionais a contextos B2C 

Todas estas diferenças de contexto – a dimensão relativa dos mercados, as 

formas de concorrência, as interacções limitadas - levaram muitos académicos 

a encarar o desenvolvimento de relações em mercados de grande consumo 

com algum cepticismo (O’Malley e Tynan, 2000), reflectindo tensões que 

permanecem associadas a esta extensão de domínio. De acordo com esta 

abordagem, uma perspectiva mais mais relacional estaria restrita a mercados ou 

produtos específicos, como mercados industriais, dadas as suas características 

mais ou menos “conducentes” (Pels, 1999). 

 

Apesar de as duas abordagens – económica/transaccional e social/relacional – 

constituírem aparentemente dois extremos ou alternativas opostas - clivagem 

que se tem estendido aos seus domínios de aplicação - existe alguma 

discussão sobre a sua possível integração. Alguns autores (e.g. Liljander e 

Strandvik, 1995; Gruen, 1995; Brodie 1997; Saren e Tzokas, 1998; Pels, 1999; 

Garbarino e Johnson, 1999; Moller e Halinen, 2000; Coviello e Brodie, 2001; 

Styles e Ambler, 2003; Shrivastava e Kale, 2003; Zolkiewski e Ioannou, 2007) 

questionam a validade de classificar as trocas como transaccionais ou 

relacionais de acordo com o contexto ou indústria onde a empresa opera, 
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defendendo que ambas as abordagens podem coexistir em qualquer mercado. 

De acordo com estes autores, apesar de as diferenças entre contextos serem 

óbvias, tal não significa que as práticas de marketing sejam substancialmente 

diferentes. Qualquer uma ou mais do que uma estratégia pode ter que ser 

utilizada por uma organização. A dualidade transaccional vs relacional seria 

contraditória apenas de forma aparente, defendendo estes autores a 

coabitação pacífica das duas vertentes. 

 

Apesar de trocas complexas se desenvolverem com maior probabilidade em 

contextos industriais do que em mercados de consumo, dadas as 

características de contexto mais “favoráveis”, a distinção não está ancorada 

numa divisão entre B2B e B2C, mas na natureza das trocas. Apesar de o 

contexto ter um papel a desempenhar, ao afectar a natureza e evolução das 

relações, a complexidade relacional resultante é heterógenea, impedindo 

qualquer tipo de generalização, mesmo dentro de uma indústria específica 

(Zolkiewski e Ioannou, 2007). Embora uma orientação relacional possa estar 

mais favorecida em mercados industriais, se os actores envolvidos 

(independentemente do mercado) incrementarem o conhecimento mútuo e 

realizarem investimentos específicos na relação, será gerada interdependência 

e as trocas serão complexas. Apenas quando ambas as partes envolvidas 

estão motivadas para investir numa relação esta surge (Voss e Voss, 1997). 

Caso contrário, as relações teriam natureza discreta ou transaccional (Moller e 

Halinen, 2000). O que resultaria numa coexistência de várias percepções 

dentro de cada indústria para diferentes consumidores, e para cada 

consumidor consoante a indústria (Barnes, 1997).  

De acordo com Pels (1999, p.243), categorizações genéricas estão 

ultrapassadas, podendo diferentes tipos de transacções, relações e paradigmas 

coexistir no mesmo mercado, seja este qual fôr. As perspectivas transaccional 

ou relacional não seriam exclusivas de um dado contexto, antes seriam 

adoptadas de acordo com a percepção dos actores (Laing e Lian, 2005; 

Lindgreen e Pels, 2002; Barnes 1995). Não que o contexto desempenhe o seu 

papel (Pels, 1999; Bagozzi, 1995). Mas é a dialéctica entre o contexto e a 
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interpretação que as partes envolvidas fazem dele que influencia a orientação 

mais transaccional ou relacional escolhida pelos actores e as suas atitudes, 

fosse qual fosse a estrutura de mercado. A escolha da perspectiva a adoptar não 

seria, assim, uma função matemática da estrutura de mercado (Pels, 1999; 

p.251). Em qualquer mercado, quer empresas quer clientes podem adoptar mais 

do que um paradigma (relacional ou transaccional). 

  

Estas conclusões vão ao encontro das retiradas por Jackson (1985) num 

estudo pioneiro já referido, onde a autora define um espectro entre orientação 

transaccional e relacional. Jackson concluiu que a perspectiva relacional faz 

mais sentido em situações onde existe um elevado grau de interacção, trocas 

de informação e custos de mudança derivados de investimentos realizados. 

Mas como tal pode não ser válido em todas as situações e com todos os 

clientes, o mais vulgar é as empresas combinarem este tipo de 

relacionamentos com outros de natureza mais transaccional, episódicos, de 

curto prazo. Tal verifica-se mesmo em sectores onde a evidência de 

relacionamentos é maior. As empresas teriam assim que dominar várias 

práticas ao longo de um contínuo de relações com diferentes graus de 

complexidade, e não reduzidos apenas a relações puramente transaccionais ou 

puramente relacionais (Moller e Halinen, 2000).  

 

As relações têm natureza multifacetada (Donaldson e O’Toole, 2002) e 

assumem diferentes formatos (Zolkiewsky e Ioannou, 2007). Todas as trocas 

envolvem relações (Webster, 1992; Czepiel, 1990), o que importa saber não é 

se a relação existe ou não, mas que formato assume (Blois, 1998). As trocas 

individuais são posicionadas num contexto relacional mais amplo, onde nem o 

aspecto relacional nem o transaccional impôem a sua prioridade sobre o outro, 

mas antes são pensados como compatíveis, coexistindo e fortalecendo-se 

mutuamente. Independentemente do contexto, é possível que numa relação 

coexistam componentes transaccionais e relacionais, com maior ou menor 

ponderação. Uma relação, mesmo em mercados B2C, é composta por vários 

tipos de trocas, não apenas comerciais, mas também sociais e até emocionais 
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(Pelton e outros, 1997), dando origem a múltiplas combinações, não 

especificamente ligadas ao tipo de produto-mercado (Pels, 1999), o que sugere 

que um conceito genérico pode não existir (Zolkiewski e Ioannou, 2007). 

A este propósito, Anderson e Naurus (1999) discutem o conceito de 

“continuum” e, ao invés de propor uma mudança contínua e incremental na 

natureza das relações, desde puramente transaccionais a puramente 

relacionais, estes autores propõem que um espectro de relações, com 

variantes mais ou menos transaccionais/relacionais ocorreriam em torno da 

norma imposta pelo contexto (produto/mercado). Dentro de cada indústria, um 

entendimento implícito entre os actores seria desenvolvido de forma a 

determinar qual o formato de relação mais adequado. Em cada indústria, as 

relações poderiam ter diferentes “larguras de banda”, podendo abarcar 

simultaneamente aspectos mais transaccionais (onde a ênfase é colocada nos 

benefícios económicos) e aspectos mais relacionais e emocionais (implicando 

trocas continuadas que se repetem no tempo e acções despojadas e 

desinteressadas de parte a parte). Dentro dessa “zona de tolerância”, limitada 

pelas características e normas do contexto e resultante do acordo mútuo entre 

as partes, a relação poderia expandir-se ou alterar-se (Rao e Perry, 2002). Ou 

seja, a relação é vista como uma distribuição (Barnes, 1995; Liljander e Roos, 

2002) que permitiria definir alguma flexibilidade e variedade no seu formato 

(Palmer, 2007). De acordo com Pels (1999), considerar as relações como 

sendo essencialmente homogéneas por natureza e como seguindo uma 

evolução linear e prevísivel em direcção a um “ideal” de proximidade e 

estabilidade cada vez maiores é uma visão demasiado restritiva de uma 

realidade complexa. O formato específico de uma relação seria, então, função 

do contexto e da dinâmica de interacção entre os agentes envolvidos (Laing e 

Lian, 2005) ou seja, não só do contexto per si mas também da percepção que 

os actores envolvidos têm deste (Pels, 1999). 

 

De acordo com esta perspectiva “mista”, a unidade de análise não é a 

transacção associada à visão de curto prazo da perspectiva economicista; mas 

antes a unidade de análise passaria a ser a própria relação como um todo, que 
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assume diferentes tipos, formatos ou graus de complexidade (Blois, 1998, 

Liljander e Strandvik, 1995; Liljander e Roos, 2002).  

 

 

3.2.2.3 A definição de uma relação em contextos B2C 

Quer a nível de operacionalização do conceito, quer a nível puramente teórico, 

definir o que constitui uma relação é desafiante e é uma questão muitas vezes 

contornada na literatura. Segundo Bagozzi (1995), o conceito raramente é 

definido de todo e muito do que tem sido discutido foca apenas aspectos 

restritos ou toma o significado de relação como um dado adquirido. A nível 

operacional, a literatura discute actividades em que a empresa deve apostar de 

forma a desenvolver, manter e realçar relacionamentos com os seus clientes, 

com reduzidos resultados empíricos que impedem desenvolver uma sólida 

base teórica (Iacobucci e Hibbard, 1999). As supostas (boas) consequências 

destas estratégias são também discutidas (Strandvik e Liljander, 1994): um 

maior grau de fidelização (menor interesse na busca de alternativas), o 

aumento das compras (quer em valor quer em frequência), uma tendência a 

gerar passa palavra positivo, maior sentido de cooperação no sentido do 

desenvolvimento da relação e maior identificação com a imagem e valores da 

empresa (Bendapudi e Berry, 1997). Os tópicos mais frequentemente 

discutidos ignoram as interdependências existentes numa relação e apenas 

consideram relevantes acções unilaterais das empresas, sem considerar as 

acções dos clientes, numa lógica de marketing mix: o marketeer actua, o 

consumidor reage (Pels, 1999). O termo “relacionamento” é usado para 

designar os esforços relacionais de uma empresa, tendo por base o 

pressuposto de que uma relação pode ser formada com qualquer cliente, em 

qualquer altura (Blois, 1997). Segundo Barnes (1997; p. 766), são dois os 

principais aspectos citados na literatura: por um lado, é assumido que qualquer 

interacção empresa-cliente pode ser considerada uma relação; e, por outro, 

existe uma tendência para focar a análise no ponto de vista da empresa.  

A nível teórico, numa das poucas tentativas de definição existentes, Czepiel 

(1990) refere que os dois requisitos necessários para a existência de uma 
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relação são (i) a mútua percepção desse facto e (ii) algum estatuto especial 

que vai para além do mero contacto. Apesar de não serem suficientes, estas 

condições são estritamente necessárias para que uma relação exista. Tal é 

também defendido por Barnes e Howlett (1998, p. 16), e corresponde também 

ao sugerido pelos psicólogos sociais tais como Hinde (1979). De acordo com 

estas definições, o pressuposto é de que nem todas as transacções têm 

potencial para evoluir para uma relação e que é a percepção de um estatuto 

especial por ambas as partes envolvidas que determina a sua existência. 

  

 

3.2.2.3.1 Percepção mútua da existência de uma relação 

De acordo com o que é estudado na psicologia ao nível de relações 

interpessoais, todas as interacções envolvem, por definição, pelo menos dois 

indivíduos, pelo que as características, não apenas de uma das partes, mas de 

ambos, e a percepção que cada um deles tem da interacção influenciarão o 

seu desenvolvimento futuro (Auhagen e Hinde, 1997). As relações seriam 

compostas por uma sucessão de interacções entre dois indivíduos ao longo do 

tempo (Hinde, 1979; Auhagen e Hinde, 1997). Não só as partes envolvidas 

afectam a relação, também a relação afecta as partes envolvidas (Hinde, 1995) 

Logo, ambas as partes condicionam a natureza das relações (Auhagen e 

Hinde, 1997).  

 

Também em relações comerciais, e nomeadamente em mercados B2C, quer 

comprador quer vendedor condicionam em conjunto a relação (Dwyer e outros, 

1987). Consumidor e fornecedor num dado contexto podem ter entendimentos 

diferentes da relação que se estabelece entre eles, reflectindo a sua 

perspectiva particular (Coviello e outros, 1997). Qualquer que seja o tipo de 

relacionamento desejado, podendo este ir desde uma relação próxima de longo 

prazo até uma transacção única e pontual, dependerá, por um lado, daquilo 

que o cliente deseja e, por outro, da capacidade da empresa corresponder a 

esse desejo. 
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Uma vez que quer empresas quer consumidores agem em interesse próprio, 

não faz sentido existir uma relação que recompense apenas uma das partes 

(Shristava e Kale, 2002). Do ponto de vista das empresas, o estabelecimento 

de relações com os seus clientes é visto como vantajoso, já que pretendem 

beneficiar das vantagens competitivas derivadas da fidelização de clientes. Já 

para o consumidor, tal opção pode não ser tão clara: encetar uma relação 

significa reduzir o leque variado de escolhas disponível em mercados B2C e 

renunciar a propostas alternativas potencialmente atractivas. Os consumidores 

sentem ter pouco incentivo para proactivamente investir numa relação com o 

seu fornecedor para além do status quo (Bendapudi e Berry, 1997). Mas 

apesar da resistência ou desinteresse de alguns consumidores, as empresas 

insistem nesta estratégia, mesmo que esta seja apenas do seu interesse. Não 

há assim lugar ao desenvolvimento real de uma relação: o que a maioria das 

práticas faz é alienar o consumidor através de tácticas que estes consideram 

forçadas ou oportunistas (Barnes, 1997). Os clientes são sobretudo vistos 

pelas empresas como “alvos” a atingir e não actores individualizados e activos 

na relação (Bhattacharya e Bolton, 2000). A principal razão para os clientes 

encararem os esforços relacionais das empresas como uma perda de tempo ou 

mesmo como contraproducentes é a suspeita face às suas reais intenções, 

temperada com uma boa dose de cinismo (Harker, 1999). 

As empresas podem estar a enganar-se a elas próprias (Egan 2000). Como 

afirma Tynan (1997), a escolha da maioria dos clientes é promíscua, 

seleccionando as empresas com que lidam de acordo com as recompensas (ou 

“subornos”) comparativas sem sacrificar o seu gosto por variedade e assim 

revertendo a posição a seu favor. Os consumidores podem considerar que, se 

as empresas encenam o seu “comprometimento” em benefício próprio, os 

clientes podem encenar de modo similar a sua “lealdade”, retribuindo não com 

fidelidade mas com “promiscuidade”. Estes comportamentos oportunistas são 

vistos pelo consumidor como um mecanismo de “ajuste”, isto é, uma forma de 

combater interesses desarmoniosos, de restabelecer o equilíbrio na relação, de 

reavaliar o balanço de forças entre eles e a empresa, suposta parte dominante, 

e assim repor algum equilíbrio (Gruen, 1995). O resultado de uma má ou 
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abusiva aplicação do conceito é o desperdício de recursos, porque o cliente 

não quer estabelecer um relacionamento (Barnes 1997). 

Assumir que em mercados B2C podem ser forjadas relações com qualquer 

consumidor, em qualquer situação e que uma relação é tudo o que os 

consumidores necessitam ou desejam pode traduzir uma nova forma de miopia 

em marketing (Fernandes e Proença, 2008). Para além das condicionantes 

impostas à partida pelo factor produto/mercado, a natureza da relação pode 

depender da orientação (mais ou menos) relacional do consumidor. Em 

mercados B2C existe uma assimetria que justifica que a relação deva ser vista 

como uma percepção do consumidor (Liljander e Strandvik, 1995; Sheaves e 

Barnes, 1996; Cumby e Barnes, 1996; Garbarino e Johnson, 1999; Liljander e 

Roos, 2002). Como questiona Blois (1997), se a interacção é a condição sine-

qua-non para que uma relação exista, e se existem situações em que o cliente 

nem sequer está consciente de que está a participar, será que tal pode ser 

designado de relacionamento? Esta espécie de “reconhecimento” por parte do 

consumidor pode ser o principal aspecto iniciador de uma relação (Egan, 2000; 

p. 385). Tal poderá não impedir que se formem relações fortes (Soderlund, 

1999; Liljander e Roos, 2002), mas as empresas não poderão esperar 

desenvolver relações intensas e dedicadas com todos os consumidores, já que 

nem todos são necessariamente participantes voluntários nas estratégias 

relacionais das empresas (Fournier e outros, 1998; p. 42) e nem todos são 

igualmente receptivos a esse apelo (Bendapudi e Berry, 1997; Odekerken-

Schroder, 1999; deWulf, 1999). Alguns consumidores podem não querer 

estender o tipo de relação para além do status quo, e mesmo que queiram, 

variarão no grau em que voluntariamente o desejarão (Rao e Perry, 2002). O 

consumidor poderá desejar manter diferentes tipos de relação com diferentes 

fornecedores em diferentes indústrias (Barnes, 1997), podendo ser mais 

“transaccionais” nalgumas situações e mais “relacionais” noutras (Benamour e 

Prim, 2000; Pels, 1999). Por mais que uma empresa desenvolva esforços 

relacionais, se o cliente não demonstrar uma atitude positiva face a estas 

iniciativas (Liljander e Strandvik, 1995) e se essa não for a vontade do 
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consumidor (Bendapudi e Berry, 1997), não chega a ser estabelecida qualquer 

relação.  

 

Apesar da grande importância dada pela literatura ao conceito de marketing 

relacional, o ponto de vista do consumidor sobre estas relações tem recebido 

menos atenção (Spake e outros, 2003; Bendapudi e Berry, 1997; Barnes, 1997; 

Sheth e Parvatiyar, 1995), sendo que questões como saber se, porquê ou que 

tipo de relações os consumidores procuram e valorizam se mantêm largamente 

sem resposta (Fournier e outros, 1998). A natureza destas relações e a 

relevância destas para os consumidores parece ser algo sobre o qual pouco 

ainda se sabe (Barnes, 1997; Spake e outros, 2003), tendo as análises focado 

mais o ponto de vista das empresas. Mas os interesses do cliente deveriam 

então estar no centro da equação e ignorá-lo pode ser indicativo de um certo 

tipo de “miopia”. Este tópico não parece estar devidamente coberto pela 

literatura até à data e o ponto de vista dos clientes permanece como o “lado 

obscuro” dos relacionamentos em mercados B2C (Fernandes e Proença, 

2008). As práticas relacionais em mercados B2C parecem sofrer de uma série 

de limitações (Grayson e Ambler 1999; Shrivastava e Kale 2003) e a teoria 

social das trocas, tradicionalmente aplicada a mercados B2B parece perder 

algum do seu poder explicativo. Alguns autores (Iaccobucci e Ostrom, 1996; 

Barnes, 2003; Jones e Taylor, 2007) sugerem que mais do que esta teoria, 

seria a lógica de relações interpessoais em psicologia que teria maior aplicação 

às relações entre empresa e cliente em mercados B2C.  

 
 
3.2.2.3.2 Estatuto especial que vai para além do mero contacto  

De acordo com Liljander e Strandvik (1995), uma relação consiste numa série 

de episódios. Em mercados industriais, estes episódios que compõem a 

relação são denominados de transacções. A repetição da compra pelo menos 

uma vez é considerado como requisito mínimo (condição necessária) para o 

estabelecimento de uma relação (Webster, 1992). Mas embora haja consenso 

em como uma relação implica a continuidade de interacções sucessivas, o 

facto é que a mera sucessão de interacções não é suficiente para definir uma 
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relação (Liljander e Strandvik, 1995) ou apenas serve para definir uma relação 

espúria (Liljander e Roos, 2002; p. 295), já que as relações envolvem 

propriedades que vão para além das interacções que a constituem (Hinde, 

1995). 

 

O foco em meras compras repetidas fornece uma visão muito simples das 

relações (Liljander e Strandvik, 1995; Iacobucci e Hibbard, 1999). Equacionar 

uma sucessão de transacções ao conceito de relação seria adoptar uma 

perspectiva economicista/comportamental da relação, tornando impossível de 

determinar onde acaba uma transacção e começa uma relação. Compras 

repetidas poderão ser um dos indicadores de existência de uma relação, mas 

não serão o único (Barnes, 1995). Por exemplo, o conceito da retenção de 

cliente parece ter sido equiparado ao de estabelecimento de relacionamentos. 

No entanto, não é de todo inverosímil que o cliente esteja “retido”, até por 

longos períodos de tempo, sem que um relacionamento genuíno se produza e 

esteja na sua base. Tal como, inversamente, é possível que um cliente pouco 

frequente de uma empresa considere, ainda assim, que tem um 

relacionamento com esta. Mais do que um contacto regular, é necessário que 

exista um estatuto especial.  

 

A definição de relação proposta por Czepiel (1990) converge para dois pontos 

essenciais. Em primeiro lugar, a relação é vista como uma percepção dos 

actores envolvidos e, particularmente em mercados B2C, existe uma assimetria 

que torna importante a perspectiva do consumidor. Em segundo lugar, a 

relação pode ser descrita em termos da natureza das interacções que ocorrem 

entre os actores envolvidos, e que pode ir desde o mero contacto regular e 

compras repetidas (natureza essencialmente transaccional) até a um dado 

“estatuto especial” envolvendo mais do que a transacção. Esse estatuto, a ser 

percepcionado por ambas as partes envolvidas, definiria a existência de uma 

relação. Seria assim possível falar de duas dimensões numa relação: uma 

dimensão mais psicológica ou atitudinal associada ao que se passa na mente 

dos actores envolvidos, nomedamente do consumidor (motivação/propensão 
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para desenvolver uma relação, seja de que tipo fôr); e uma dimensão mais 

comportamental ou situacional, associada à natureza das interacções entre 

eles (tipo de relação e suas características). Tal como refere Pels (1999; 

p.254), em muitos aspectos, a distinção entre o que se considera ou não uma 

relação depende da consideração de aspectos atitudinais e/ou 

comportamentais. Esta distinção, estudada ao nível de relações interpessoais, 

será discutida no capítulo seguinte. 
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4. Atitudes e comportamentos 

4.1 Introdução 

As atitudes são disposições favoráveis ou desfavoráveis relativamente a 

objectos, pessoas, acontecimentos ou em relação a alguns dos seus atributos, 

ou seja, a atitude corresponde ao sentimento positivo ou negativo de um 

indivíduo em relação a um dado objecto (Fishbein e Ajzen, 1975). Mesmo que 

a atitude seja essencialmente afectiva, ela não é o sentimento em si, mas sim 

uma avaliação desse sentimento e que predisporia o indivíduo para certo tipo 

de acção. O clássico modelo tripartido ou modelo ABC (Affective, Behavior 

intention, Cognition) conceptualiza as atitudes como um conjunto de três 

componentes (Montoya e Horton, 2004): cognição, crenças ou opiniões 

(conhecimento sobre o objecto); emoção, afectos ou sentimentos (avaliações 

positivas ou negativas face a um objecto) e disposição ou intenção 

comportamental (tendência a agir ou comportamento relativo ao objecto). 

De acordo com Montoya e Horton (2004), a resposta emocional dos indivíduos 

é determinada em primeiro lugar por uma avaliação cognitiva da situação. Caso 

essa avaliação extraia importância e significado ao alvo, será gerada uma 

preferência, que irá explicar comportamentos subsequentes (Elliot e 

Convington, 2001). Quanto mais as emoções forem suportadas pela cognição, 

mais fácil será perceber o que se passa a nível emocional e maior será o 

significado atribuído (Hansen, 2005). Nesta avaliação, existe uma correlação 

recíproca entre emoções e cognições (Johnson e Grayson, 2005), ou seja, a 

relação entre cognição e emoção na formação das atitudes é bidireccional 

(Andersen e Kumar, 2006, p. 524).  

 

Fishbein e Ajzen (1975) apresentam a atitude como consequência de crenças 

(componente cognitivo) e sentimentos (componente afectivo), ou seja, como 

consequência de percepções, e como resultando em intenções do consumidor 

de desempenhar um dado comportamento (ver figura 4.1). Por sua vez, as 

intenções ou disposições funcionam como mediadoras entre atitudes e 

comportamentos (Armitage e Christian, 2003), ou seja, permitem entender 

como é que as atitudes se relacionam com o comportamento. 
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Fig. 4.1: Relação entre cognição, emoção, atitude, intenção e comportamento (adaptado de Fishbein e Ajzen, 1975) 

 

Consequentemente, a intenção de desempenhar algum comportamento 

aumenta conforme as atitudes se tornem mais favoráveis. As intenções 

comportamentais são assim compreendidas como um resumo da motivação 

necessária para desempenhar um determinado comportamento, reflectindo não 

só a decisão de seguir um determinado curso de acção, mas também do nível 

ou grau em que se estaria disposto a fazê-lo (Reeve, 2005). Assim, ao invés de 

as atitudes estarem directamente ligadas ao comportamento, as atitudes 

servem apenas para direccionar e activar o comportamento ao influenciar as 

intenções (Fishbein e Ajzen, 1975; Ajzen, 1991). 

Esta componente da definição alerta para o facto de que intenção é diferente 

de atitude, apesar de esta última ser um pré-requisito da primeira. Esta 

distinção baseia-se na psicologia social, de acordo com a qual a atitude 

corresponde a uma disposição favorável ou desfavorável face ao objecto da 

atitude (mais geral ou mais específico), resultante da combinação de factores 

emocionais e cognitivos (através dos quais se define um sentimento positivo ou 

negativo em relação a este objecto), enquanto a intenção já inclui também o 

comportamento desejado com base na avaliação prévia realizada ao objecto 

(vontade, tendência ou probabilidade de agir de dada forma). Assim, a intenção 

vai para além do conceito de atitude. No entanto, as duas componentes estão 

ligadas, sendo que segundo Fishbein e Ajzen (1975), as atitudes servem para 

direccionar o comportamento ao influenciar as intenções (definem 

preferências); e as intenções (ou disposições) servem para activar essa atitude 

(definiriam a força e intensidade) resultando num determinado comportamento. 

A consciência individual das intenções é mais elevada em comparação com a 

consciência das atitudes, ou seja, as intenções têm elevado grau de previsão 
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do comportamento, melhor do que as atitudes por si só (Fishbein e Ajzen, 

1975). Identificar a maneira pela qual as atitudes são formadas é importante 

porque fornece orientação a quem pretende prever e/ou influenciar as 

intenções e, como consequência, o comportamento futuro (Elliot e Convington, 

2001). Analisar apenas o comportamento pode não significar nada em termos 

de atitudes e intenções subjacentes. Como referem Solomon e outros (2002), o 

pressuposto básico de que todo o comportamento é intencional pode não se 

verificar numa grande variedade de casos, incluindo actos impulsivos, procura 

de novidade ou simples hábito. O comportamento humano processa-se muitas 

vezes de forma automática, baseada em hábitos e de forma descuidada, 

suplantando a tomada consciente de decisões (Ajzen e Fishbein, 2000). 

 

A perspectiva comportamental constitui, assim, uma abordagem simplificada de 

um processo complexo, sendo que a disposição em termos de preferências e 

intenções teria um papel importante a desempenhar. Tudo depende do padrão 

conjunto de emoções, cognições e intenções expressas pelo indivíduo 

(Liljander e Strandvik, 1997, p. 154). Para compreender os comportamentos 

que seriam desencadeados por essa intenção, é necessário conhecer as 

motivações que estão por trás. Observar o comportamento por si só não basta, 

é preciso perceber as razões, motivações ou disposições (componente 

atitudinal) que estiveram na sua base. 

 

4.2 Motivações e intenções 

4.2.1 Conceitos básicos 

A motivação é a razão que desencadeia o comportamento (Elliot e Convington, 

2001). Um motivo representa uma força interna não-observável que estimula 

uma resposta comportamental. Em psicologia, as motivações são 

genericamente classificadas em positivas e negativas (Yoon e Uysal, 2005; 

Hansen, 2005). No primeiro caso, o comportamento é despoletado ou 

direccionado pela procura de algo desejável ou positivo; no segundo caso, é 

despoletado ou direccionado pelo evitar de algo indesejável ou negativo (Elliot 
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e Convington, 2001). Tal remonta à histórica dicotomia hedonista, popularizada 

por Freud, entre “ a procura de prazer” e o “evitar da dor”. 

 

Para melhor entender a motivação, há que conhecer aquilo a que se pretende 

aceder (por dar prazer) ou aquilo que se pretende evitar (por provocar dor). É 

possível distinguir entre aspectos intrínsecos e extrínsecos (Reeve, 2005; 

Higgins, 1998). Os aspectos extrínsecos (de origem mais instrumental, 

cognitiva ou situacional) diriam respeito aos atributos que seria possível 

obter/extrair de algo exterior, enquanto os aspectos intrínsecos (de origem mais 

emocional), corresponderiam a sentimentos gerados no próprio indivíduo 

(Bagozzi, 1995; Soderlund, 1999; Barnes, 2003; Yoon e Uysal, 2005; Ellegard e 

Ritter, 2006; Baron e outros, 2006). Comportamentos de natureza menos 

calculista (intrínseca ou dedicada) tenderiam a estar relacionadas com 

motivações positivas e seriam despoletados pelo prazer ou benefício que 

encerram (“porque querem”). Comportamentos de natureza mais calculista 

tenderiam a estar relacionadas com motivações negativas, onde o que se 

pretende é evitar a dor, ou seja, mais evitar o custo (“porque não querem”) do 

que para colher benefícios. Embora a motivação se possa resumir a aspectos 

extrínsecos (de origem mais instrumental, cognitiva ou situacional), estes 

factores contribuiriam mais para a insatisfação pela sua ausência, constituindo 

condições mínimas necessárias mas não suficientes (deRuyter e outros, 2001). 

Atributos extrínsecos podem estimular e reforçar motivações associadas a 

atributos intrínsecos (ou emocionais), sendo estes os que verdadeiramente 

motivam (Yoon e Uysal, 2005). 

 

4.2.2 Emoção e cognição 

A emoção é um estado afectivo intenso que resulta da capacidade que o 

indivíduo possui ou não para atingir os seus objectivos (Andersen e Kumar, 

2006, p. 524). O tipo e a intensidade das emoções sentidas condicionam a 

tomada de decisão (Spake e outros, 2003). Concretamente, a incapacidade 

para atingir os seus objectivos promoveria o aparecimento de uma discrepância 

entre a situação actual e a desejada. Esta dissonância cognitiva possui 
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propriedades motivacionais (pelas emoções que gera) que manteriam o 

indivíduo activo até que um equilíbrio fosse atingido (Soderlund, 1999, p. 6). 

Caso o tipo (negativas, positivas ou, como é mais comum, um misto dos dois 

tipos) e a intensidade de emoções assim o justifique, é desencadeado um 

processo de avaliação de alternativas que permitem atingir objectivos 

individuais (Andersen e Kumar, 2006). Segundo a teoria cognitiva das emoções 

(Kumar e Oliver, 1997), este processo de avaliação, mais ou menos 

consciente, seria fundamental para atribuir significado às emoções. A atribuição 

de significado traduzir-se-ia num maior nível de envolvimento e numa 

consequente tomada de decisão deliberada, sustentada e intencional 

(Andersen e Kumar, 2006; Bloemer e Oderkerken-Schroder, 2007). E quando a 

opção tomada é mais sustentada, maior é o valor atribuído. Quando a decisão 

é tomada em consciência e é apoiada numa estrutura cognitiva complexa 

(Bloemer e outros, 2002), eventuais desvios face ao rumo inicialmente definido 

ocorreriam com menor probabilidade, tal como explica a teoria da dissonância 

cognitiva (Soderlund, 1999; Bloemer e Oderkerken-Schroder, 2007).  

 

Esta discussão conduz a outro pré-requisito fundamental na criação de uma 

intenção ou disposição deliberada: o carácter voluntário da decisão (Czepiel, 

1990; Bagozzi, 1993; Pritchard e outros, 1999; Soderlund, 1999; Mathwick, 

2002; Bloemer e outros, 2002). Maiores garantias de sustentabilidade do 

comportamento existem não só quando a escolha é suportada num processo 

de avaliação cognitivo, em maior ou menor grau e de forma mais ou menos 

consciente, mas também quando é voluntária. O indívíduo tem motivos próprios 

(resultantes do processo de avaliação efectuado) para mostrar-se 

potencialmente interessado em desenvolver um dado comportamento, por 

oposição a tal lhe ser imposto, mesmo contra as suas motivações. Ou seja, a 

existir a genuína intenção reflecte uma motivação voluntária e não forçada. 

Quando a decisão puder e for tomada de livre vontade, maior o potencial de 

dada escolha reflectir uma acção ou atitude “significativa“, ou seja, quando a 

decisão é livre e voluntária, os indivíduos atribuem significado à decisão em 

causa. As expectativas geradas podem ou não confirmar-se, levando ao 
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reforço ou erosão da avaliação inicial (Thibault e Kelley, 1959; Blau, 1994) e à 

sustentatibilidade (ou não) das intenções (fig.4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoção 
(resposta afectiva 
positiva e intensa) 

Cognição 
(atribuições, 
expectativas) 

 

Avaliação 
(disposição ou 

intenção)  

Reacção 
comportamental 
(aproximar/evitar) 

Determinantes cognitivos e 
afectivos da atitude 

 
Fig. 4.2: Formação das atitudes e das intenções (Adaptado de Andersen e Kumar (2006)) 

 

As emoções enquadram o comportamento dos indivíduos e condicionam as 

suas percepções (Andersen e Kumar, 2006; p. 525). Um aspecto essencial das 

emoções é que estas têm um impacto directo e imediato no comportamento, 

sendo que os indivíduos reagem de determinada forma às situações de modo a 

manterem emoções positivas e a evitarem emoções negativas (Yu e Dean, 

2001; Harker, 1999). Concretamente, emoções positivas levam o indivíduo a 

prosseguir o curso de acção escolhido, enquanto emoções negativas levam à 

decisão oposta, i.e., a abandonar ou descontinuar dado curso de acção 

(Andersen e Kumar, 2006; Bagozzi e outros, 1999). 

As emoções determinam ainda se o comportamento é percepcionado ou 

enquadrado de forma positiva ou negativa (Proença e Castro, 2005; Barnes, 

1997; Andersen e Kumar, 2006; Holmlund-Rytkonen e Strandvik, 2005). Uma 

“emolduração” positiva destaca a ocorrência de ganhos ou benefícios 

potenciais associados a dado comportamento, enquanto uma “emolduração” 

negativa destaca perdas ou custos potenciais. A presença de uma atmosfera 

positiva (gerada por um enquadramento emocional também positivo) constitui 

um estímulo para basear as decisões em motivações menos cognitivas e mais 

emocionais, contribuindo para uma avaliação cognitiva positiva do alvo. 
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Para além de serem positivas ou negativas, as emoções podem também ser 

mais ou menos intensas (Hansen, 2005). Emoções mais intensas têm um 

maior impacto sobre o comportamento do que emoções menos intensas, sendo 

que os indivíduos apresentam uma “zona de tolerância” emocional (Liljander e 

Strandvik, 1997; p.154). Dentro dessa zona, a reduzida intensidade das 

emoções (latentes ou adormecidas) não estimula os comportamentos, que são 

mais orientados por factores cognitivos ou racionais. Se a intensidade das 

emoções (positivas ou negativas) for suficientemente forte para sair da “zona 

de tolerância” ou “zona de conforto” (Spake e outros, 2003; p. 321) do indivíduo 

(emoções activas ou despertas), o seu impacto será preponderante na 

determinação do comportamento, podendo traduzir-se em acções que vão para 

além do racionalmente aceitável. 

 

 

4.3 Atitudes e comportamentos relacionais do consumidor 

Embora se tratem de conceitos oriundos da psicologia social, a dualidade entre 

elementos atitudinais e comportamentais tem sido aplicada em marketing, 

nomeadamente nas teorias de comportamento do consumidor, em geral, e na 

área do marketing relacional, em particular. 

Dick e Basu (1994) e Oliver (1999) aplicaram esta dupla perspectiva ao estudo 

da lealdade do consumidor. Os autores referem que apenas a combinação das 

duas componentes (atitudinal e comportamental) garante lealdade genuína e 

sustentável. A existência de atitude favorável não acompanhada de 

comportamento apenas corresponderia a situações de lealdade latente mas 

não concretizada (ou não despertada) e a existência de comportamento não 

sustentado em atitude apenas corresponderia a situações de lealdade espúria 

pouco consistente e fundamentada (ou não direccionada, não selectiva, quase 

aleatória). Também a escola relacional realça a importância da componente 

atitudinal/intencional relativamente à componente comportamental através da 

noção de comprometimento (Morgan e Hunt, 1994; Strandvik e Liljander, 1994; 

Gundlach e outros, 1995; Wetzels e outros, 1998; Oliver, 1999; deWulf e 

Odekerken-Schroder, 2003; Fullerton, 2005b; Johnson e outros, 2008). 
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Estas abordagens destacam que uma perspectiva meramente comportamental 

é insuficiente para a compreensão do fenómeno relacional. De acordo com 

uma perspectiva comportamental, até um cliente insatisfeito (ou seja, sem 

atitude postiva ou intenção de se relacionar) mas que faça compras repetidas 

pode ser identificado como fidelizado. Muitos factores podem influenciar o 

comportamento do consumidor para além das intenções, tais como factores 

situacionais (Oliver, 1999; deWulf e Odekerken-Schroder, 2001). Situações de 

compra repetidas sem satisfação podem estar ligadas a falta de alternativa, 

conveniência, hábito, redução do risco, programas de fidelização, elevados 

custos de mudança e incentivos financeiros (Salegna e Goodwin, 2005). Da 

mesma forma, um nível reduzido de compras repetidas pode ser o resultado de 

falta de disponibilidade ou procura de variedade (Bloemer e outros, 1999), e 

não necessariamente de uma atitude negativa ou de insatisfação. Analisar os 

comportamentos dos consumidores sem ter em consideração as razões, 

intenções ou motivações subjacentes pode mascarar atitudes bem diferentes e, 

possivelmente, opostas (Geyskens, 1998). 

 

O estabelecimento de uma relação não é só assinalado pelos comportamentos 

mas também pela razão porque os comportamentos ocorrem. Apesar de a 

generalidade da literatura continuar a centrar-se na componente 

comportamental e de pouco ter sido publicado sobre a relação entre as 

dimensões atitudinal e comportamental (Oliver, 1999; McMullan e Gilmore, 

2003; Salegna e Goodwin, 2005), compreender as atitudes e motivações 

subjacentes ao desenvolvimento de relações pelos consumidores é um aspecto 

fundamental (Bagozzi, 1995; Sheth e Parvatiyar, 1995; Bendapudi e Berry, 

1997; Spake e outros, 2003). Será de esperar que diferentes atitudes e 

motivações produzam resultados relacionais qualitativamente diferentes. Os 

resultados obtidos estão limitados logo à partida pelas razões do consumidor 

(Voss e Voss, 1997, p. 297) sendo que resultados diferentes teriam associadas 

razões diferentes (Hennig-Thurau e outros, 2009). No entanto, 

conceptualizações em torno do marketing relacional têm vindo a ignorar a 
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questão de saber se alguns consumidores serão mais receptivos (ou mais 

motivados) à formação de relações do que outros (Bendapudi e Berry, 1997). 

 

 

4.4. Motivações e intenções relacionais 

O estabelecimento de uma relação entre empresa e cliente pode ser 

equacionado em função de aspectos extrínsecos (funcionais, calculistas, 

instrumentais) e/ou em função de aspectos intrínsecos (afectivos, não-

calculistas, emocionais). Esta dualidade tem como reflexo da distinção entre 

uma perspectiva mais económica/transaccional (onde a existência de relações 

teria por base uma análise custo-benefício) ou mais psicológica/social (mais 

focada em aspectos afectivos) das relações discutida no ponto 3.1. 

 

O consumidor pondera encetar uma relação com uma empresa por vê-la como 

um meio para atingir um fim ou (embora mais raramente em relações 

comerciais) directamente como um fim em si mesmo (Bagozzi, 1995; Babin e 

outros, 1994; Price e Arnould, 1999; deRuyter e outros, 2001; Mathwick, 2002). 

A este propósito, Bendapudi e Berry (1997, p. 18), distinguem entre relações 

baseadas na dedicação ou baseadas em constrangimentos. No primeiro caso, 

os clientes encetam a relação porque querem, porque intrinsecamente o 

desejam. No segundo, os clientes encetam a relação porque precisam, porque 

alguma necessidade ou obrigação os motiva, isto é, a motivação é extrínseca. 

Embora seja importante distingui-las e perceber qual é determinante na 

manutenção da relação, os dois tipos de motivação não são mutuamente 

exclusivos, podendo operar em simultâneo. Por exemplo, face ao 

estabelecimento de uma relação, o consumidor pode, por um lado, desejar 

segurança e ver a proximidade como algo positivo, mas ao mesmo tempo 

temer a (potencial) invasão de privacidade associada e ver esta como algo 

negativo (Andersen e Kumar, 2006). Assim, ambas as motivações são 

importantes para o entendimento do fenómeno relacional (Morgan e Hunt, 

1994; Ganesan, 1994; Bendapudi e Berry, 1997; Oderkerken-Schröder e 

Bloemer, 2004).  
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As várias motivações têm efeitos potencialmente diferentes nas suas atitudes e 

comportamentos relacionais. As motivações intrínsecas (ou emocionais) 

favorecem a qualidade da relação e as motivações extrínsecas (ou cognitivas) 

favorecem a estabilidade da relação (Oderkerken-Schröder e Bloemer, 2004). 

Isto é, as motivações cognitivas determinam mais a permanência, a 

estabilidade e a durabilidade da relação uma vez que o fim da relação, ao ser 

percepcionado como um resultado economicamente, socialmente, 

pessoalmente e psicologicamente mais dispendioso, leva o consumidor a 

permanecer (Bendapudi e Berry, 1997). Tal vai ao encontro do que é defendido 

na área de psicologia motivacional, ao considerar que factores que activam o 

comportamento são diferentes daqueles que garantem a sua persistência, 

sendo que concretamente a componente mais afectiva contribui para fortalecer 

e despoletar o comportamento, enquanto a componente mais cognitiva 

contribui para a objectividade e para o direccionamento do comportamento, 

estando igualmente associado à criação de significado e envolvimento (Godin, 

1987; Huitt, 2001). 

 

Os dois tipos de motivação estão também relacionados numa lógica evolutiva, 

de acordo com a qual se produziria uma cadeia de efeitos: o consumidor 

começa por ver a relação como um meio para atingir um resultado desejado, 

mas o objectivo final é produzir valor intrínseco, associado a um significado ou 

estatuto especial (conforme referido por Czepiel, 1990). Os consumidores 

desenvolvem uma relação mais do que pelo produto em si mas por aquilo que 

este significa em termos de realização dos seus valores intrínsecos (Barnes, 

2003). Estes valores, ao reflectirem uma convicção duradoura relativamente a 

preferências e modos de conduta, condicionam a tomada de decisão (deRuyter 

e Bloemer, 1999). Os consumidores são motivados pela realização destes 

valores e são estes que permitem atribuir significado ao consumo, fazendo-os 

procurar produtos os ajudem a atingi-los, transcendendo contextos específicos 

(Fournier e outros, 1998; Hennig-Thurau e outros, 2009). Produtos a quem o 

consumidor atribua significado têm o potencial de criar relações fortes, com 

este genuíno valor ou significado (Soderlund, 1999). 
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Segundo Bagozzi (1995), estes processos de internalização representam 

importantes tópicos de pesquisa. A principal determinante da formação de 

relações é o valor que o consumidor lhe atribui (Burnham e outros, 2003; 

Barnes, 2003), o qual deve ser criado não só em termos funcionais (como é 

mais comum) mas também a nível emocional, naquilo que numa apresentação 

recente Sheth (2007) designa da conquista de “share of heart” (por oposição ao 

conceito de “share of wallet”, que reflecte uma perspectiva mais transaccional). 

A força da relação depende da contribuição relativa de cada uma destas 

componentes (ou “alicerces”), funcional e emocional, sendo que a criação de 

relações significativas está associada a níveis elevados de valor emocional 

(associada a aspectos intrínsecos), uma vez que valores funcionais (de 

natureza mais extrínseca) seriam uma forma de valor mais vulnerável (por 

exemplo, a propostas da concorrência). Pelo contrário, os valores emocionais 

são mais sólidos, uma vez que, sendo intrínsecos, transcendem a qualidade e 

o nível de serviço, que por mais importantes que sejam, são extrínsecos, 

transaccionáveis e cada vez mais tidos como dados adquiridos. Estas relações 

sobrevivem, crescem e lidam mais facilmente com situações problemáticas 

(Holmlund-Rytkönen e Strandvik, 2005; Oliver, 1999) 

 

Assim, as reacções afectivas condicionam a intenção de iniciar, manter ou 

terminar as relações. A decisão resulta assim não apenas de uma avaliação 

cognitiva, mas também emocional (Liljander e Strandvik, 1995; Peterson, 1995; 

Price e outros, 1995; Jantzen e Ostergaard, 1998; Bhatacharya e Bolton, 2000; 

Andersen e Kumar, 2006; Egan, 2000; Barnes, 1997; Andersen e Kumar, 2006; 

Mathwick, 2002). 

 

No entanto, poucos são ainda os estudos dedicados às respostas emocionais 

dos consumidores (Price e Arnould, 1995; Liljander e Stradvik, 1996) a não ser 

de forma superficial (Andersen e Kumar, 2006), sendo pouco conhecida a 

forma como condicionam o comportamento dos consumidores (Hansen, 2005). 

Segundo Fullerton (2005a) e Wetzels e outros (1998), as duas escolas mais 

proeminentes nesta área – a escola de serviços e a escola relacional – 
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apontam como motivações determinantes para o desenvolvimento de relações 

pelo consumidor a qualidade e o comprometimento, respectivamente. Estas 

duas perspectivas são discutidas de seguida. 

 

 

4.4.1 A escola de serviços 

A primeira perspectiva tem-se centrado na qualidade do serviço, na satisfação 

do consumidor e nas consequências comportamentais (Zeithaml e outros, 

1996). A relação estabelecida é simples: a qualidade do serviço leva à 

satisfação do consumidor e esta por sua vez gera lealdade (Salegna e 

Goodwin, 2005; Oliver 1999; Burnham e outros, 2003).  

 

Apesar de relacionados, qualidade e satisfação são conceitos distintos. A 

qualidade está relacionada com a satisfação através do conceito de valor. O 

valor percebido pelo cliente considera a relação qualidade-preço e esta por sua 

vez produz satisfação (Cronin e outros, 2000). Mas outros factores para além 

da qualidade do serviço influenciam a satisfação. A satisfação refere-se a um 

estado emocional resultante de um processo cognitivo de comparação entre 

expectativas e percepções e de uma avaliação das emoções sentidas durante 

a experiência de consumo, ou seja, envolve não só aspectos objectivos, mas 

também sentimentos (Zeithaml e Bitner, 1996; Oliver, 1997; Wetzels e outros, 

1998; Johnson e Grayson, 2005). 

A este propósito, vários autores (e.g., Liljander e Strandvik, 1997; Yu e Drean, 

2001; Han e outros, 2008) distinguem entre a componente mais cognitiva de 

satisfação (designada de “qualidade”) da componente mais afectiva. De acordo 

com esta perspectiva, a satisfação inclui uma vertente emocional, sem a qual o 

comportamento dos consumidores não pode ser totalmente percebido, e que a 

distingue de qualidade ou valor, conceitos mais cognitivos (Cronin e outros, 

2000; Ranaweera e outros, 2003; Johnson e outros, 2006). Embora a 

componente racional possa actuar de forma independente da componente 

emocional (Ganesan, 1994; Burnham e outros, 2003; Hadjikhani e Bengston, 

2004), a emoção funciona como um contributo adicional importante para 
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compreender a satisfação (Alford e Sherrell, 1996). O reverso também é 

verdadeiro, ou seja, o nível de satisfação pode também influenciar a qualidade 

percepcionada (Dabholkar e outros, 2000). A dimensão cognitiva constitui uma 

base para o surgimento de uma componente afectiva e logo deve precedê-la; 

no entanto, à medida que a componente afectiva amadurece, esta pode 

influenciar a avaliação cognitiva (Johnson e Grayson, 2005). Da mesma forma 

que é possível os consumidores estarem “satisfeitos” sem sentir qualquer 

emoção, é também possível que, apesar de não se sentirem totalmente 

satisfeitos (no sentido estritamente cognitivo do termo), continuem a 

demonstrar um forte apego emocional (Barnes, 1997). 

 

De acordo com Dick e Basu (1994), a qualidade é um antecedente cognitivo da 

lealdade e a satisfação é um antecedente afectivo (Bennett e outros, 2005; 

Rauyruen e Miller, 2007; Rowley e Dawes, 1999) que resultam numa intenção 

de ser leal e em lealdade comportamental (Evanschitzky e outros, 2006). A 

satisfação baseada em factores meramente cognitivos não conduz por si só a 

consumidores leais (Jones e Sasser, 1995; Gremler e Brown, 1996; Rowley e 

Dawes, 1999; Soderlund, 1999; Streukens e de Ruyter, 2004). Os factores que 

impedem o consumidor de se sentir (in)satisfeito não são os mesmos que o 

tornam leal. Apesar da insatisfação poder levar à perda de clientes, a 

satisfação pode não garantir a sua fidelização (Mittal e Lassar, 1998). Mais do 

que satisfação cumulativa é necessário para gerar lealdade, sendo que apenas 

um forte apego emocional possibilita que o consumidor atinja um plano 

conceptual diferente e superior (Oliver, 1999) que transcende a noção de 

satisfação. 

 

No entanto, a relação entre emoções, satisfação e lealdade em serviços não 

tem sido muito estudada (Liljander e Strandvik, 1997; Price e outros, 1995 

Salegna e Goodwin, 2005) e não é nem muito clara, nem simples, nem linear. 

Alguns autores (Liljander e Strandvik, 1997; Spake e outros, 2003; Hansen, 

2005; Lee e Murphy, 2005; McNeilly e Barr, 2006) sugerem que os 

consumidores apresentam uma zona de tolerância para as emoções. Se as 
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emoções forem pouco intensas, independentemente de serem positivas ou 

negativas, terão um reduzido impacto na satisfação e subsequentes reacções 

(isto é, são passivas, latentes ou adormecidas). Se as emoções forem intensas 

o suficiente para saírem da “zona de tolerância” (activas ou despertas), 

independentemente de serem positivas ou negativas, o seu impacto na 

satisfação e comportamentos subsequentes será elevado. 

 

É a presença da componente emocional que identifica clientes leais (Barnes, 

1997; Mittal e Lassar; 1998; Yu e Dean, 2001; Salegna e Goodwin, 2005; Yoon 

e Uysal, 2005). Tal como afirma a teoria das atitudes (Fishbein e Ajzen, 1975), 

avaliações cognitivas têm mais impacto no comportamento quando o nível de 

experiência é baixo e os consumidores ainda estão a formar a sua opinião e a 

procurar informação. A satisfação com uma base cognitiva apenas é prioritária 

e constantemente activada enquanto (ainda) não existe uma base afectiva (ou 

emocional) incorporada (Gremler e Brown, 1996; Garbarino e Johnson, 1999; 

Oliver, 1999; Olsen e Johnson, 2004; Salegna e Goodwin, 2005; Johnson e 

outros, 2006; Jones e Taylor, 2007). Mas à medida que a relação evolui, 

atitudes de origem mais afectiva são potenciadas e podem passar a actuar 

como mediadores entre o valor percebido e as intenções (Gwinner e outros, 

1998; Kumar e outros, 2003; Egan, 2000). 

 

A lealdade pode tornar-se independente da satisfação, de tal forma que mesmo 

a ocorrência de experiências não-satisfatórias não a colocam em causa (Oliver, 

1999; Soderlund; 1999; Gustafsson e outros, 2005; Jones e Taylor, 2007; 

Johnson e outros, 2008). Consumidores leais retiram benefícios pessoais e 

não-económicos por manter uma relação duradoura com uma empresa. A 

relação como um todo é considerada mais satisfatória do que acontece com 

clientes desleais (Lam e outros, 2004) e seria menos permeável a avaliações 

racionais ou a propostas da concorrência (Johnson e Grayson, 2005; Han e 

outros, 2008). Também segundo Oliver (1997, p.37), no seu estado mais 

extremo, o consumidor adopta um nível de resistência, de resilência e de 
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capacidade de ultrapassar obstáculos de forma intencional (“desliga”). Assim, a 

lealdade “genuína” é, de certa forma, irracional (Oliver, 1997, p.42).  

 

De entre as manifestações de lealdade mais associados a um serviço de 

qualidade e à satisfação, contam-se a retenção do consumidor, o passa-

palavra positivo e a menor sensibilidade ao preço. Na literatura (Gruen, 1995; 

deRuyter e outros, 1998; Bloemer e outros, 1999; deWulf e Odekerken-

Schroder, 2003; Jones e Taylor, 2007; Eisingerich e Bell, 2007), a retenção do 

consumidor tem sido operacionalizada sob a forma de compras repetidas, 

primeira escolha entre alternativas, percentagem de compras alocada a um 

fornecedor (ou “share of wallet”) e disponibilidade para comprar mais e outros 

produtos no futuro. deRuyter e outros (1998) e Bloemer e outros (1999) 

consideram que a retenção do consumidor associada à disponibilidade para 

recomendar (ou passa palavra positivo) definem o grau de preferência do 

cliente por dado fornecedor. Para além desta preferência, a lealdade também 

pode ser traduzida em reduzida sensibilidade ao preço (ou disponibilidade para 

pagar preços mais elevados ou manter-se leal apesar de subidas no preço). 

Associada por Jones e Taylor (2007) à disponibilidade para fazer “sacríficios” 

pela manutenção da relação, esta lealdade traduz o facto dos consumidores 

não serem afectados por factores situacionais, como questões de conveniência 

ou preço, mesmo que por vezes as expectativas não sejam totalmente 

cumpridas, demonstrando tolerância. 

Alguns autores (e.g. Gruen, 1995, Bendapudi e Berry, 1997, Oliver, 1999; 

Bhattacharya e Bolton, 2000; Kumar e outros, 2003; Jones e Taylor, 2007; 

McMullan e Gilmore, 2008) acrescentam outras duas facetas à lealdade, a 

disponibilidade para cooperar (ou altruísmo) e desenvolvimento de inércia na 

procura de alternativas (ou reduzida propensão a mudar). Um consumidor leal 

está disposto a fazer mais do que o estritamente necessário para a 

manutenção da relação (por exemplo, assistindo a eventos patrocinados pela 

empresa) e não desenvolve uma procura activa de alternativas, sacrificando 

deliberadamente a sua liberdade de escolha. 
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4.3.2. A escola relacional 

A segunda perspectiva coloca a ênfase no comprometimento. O papel 

desempenhado pelo comprometimento está bem documentado na 

generalidade da literatura relacional (Dwyer e outros, 1997; Gruen, 1995; 

deWulf, 1999; Allen e Meyer, 1990; Liljander e Roos, 2002; Fullerton, 2005b; 

Ganesan, 1994; Morgan e Hunt, 1994). Inicialmente desenvolvido para explicar 

o comprometimento dos funcionários às organizações onde trabalham, o 

conceito aplica-se também a relações entre organizações e entre 

consumidores e organizações (Gruen e outros, 2000; Gundlach e outros, 

1995). Tal como acontece naquela disciplina, de entre as várias 

conceptualizações de comprometimento existentes na literatura (DeWulf e 

Odekerken-Schroder, 2003), algumas assumem este como um conceito 

atitudinal (Fullerton, 2005b), enquanto outras destacam a sua dimensão 

comportamental (Venetis e Ghauri, 2004). Segundo Morgan e Hunt (1994; p. 

23), comprometimento corresponde ao desejo duradouro do consumidor em 

estabelecer uma relação com a empresa de que é cliente, acompanhado pela 

vontade de desenvolver o máximo esforço para a manter. O desejo de 

continuidade seria uma condição necessária, mas não suficiente para a 

existência de comprometimento, pois poderia basear-se apenas em factores 

situacionais. Já a disponibilidade para investir refere-se ao desejo do 

consumidor fazer mais do que apenas permanecer na relação, cimentando-a 

(Gundlach e outros, 1995; Pillai e Sharma, 2003). Ambas as facetas têm que 

estar presentes para existir comprometimento. A mera intenção do consumidor 

permanecer não permite prever com exactidão se a relação se mantém no 

longo prazo (Wetzels e outros, 1998; Venetis e Ghauri, 2004). Ou seja, não 

bastam “boas intenções” (Oliver, 1999, p. 35); é também necessário que a 

intenção se transforme em prontidão para agir. Ao motivar o consumidor a agir 

e ao estimular comportamentos, o comprometimento reflecte uma dada 

motivação ou a intenção de seguir um dado curso de acção (Scholls, 1991; 

Gruen, 1995; Gundlach e outros, 1995; Wetzels e outros, 1998; deRuyter e 

outros, 2001; Venetis e Ghauri, 2004; Han e outros, 2008). 
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Tal como acontece com as motivações em geral, também no caso específico 

do comprometimento relacional, as motivações que estão na sua base 

(também designadas de dimensões do comprometimento (Kumar e outros, 

1994; Geyskens e outros, 1996) poderiam ser emocionais e/ou cognitivas. No 

primeiro caso, o comprometimento afectivo expressa o grau em que os 

consumidores gostam de manter uma relação com a empresa (deRuyter e 

outros, 2001; Johnson e outros, 2008). O comprometimento de natureza mais 

cognitiva expressa o grau em que os consumidores precisam de manter uma 

relação com a empresa, ou seja, seria uma forma de comprometimento mais 

instrumental (Wetzels e outros, 1998; Venetis e Ghauri, 2004). 

De entre os antecedentes na base do comprometimento, esta escola destaca a 

importância da confiança (cognitiva e afectiva). As duas formas de confiança 

são conceptualmente diferentes. A confiança cognitiva (ou fiabilidade) está 

relacionada com o cumprimento de promessas. Esta conceptualização de 

confiança tem natureza “extrínseca”, traduzida nos atributos que tornam as 

partes “dignas” de confiança, quer pela sua competência (“diz aquilo que faz”) 

quer por demonstrar pelas suas acções respeitar o que prometeu (“faz aquilo 

que diz”). Esta credibilidade objectiva baseia-se na capacidade e na vontade 

expressa de cumprir as promessas feitas ou o que foi acordado (Bloemer e 

outros, 1999; Ennew e Sekhon, 2004; Johnson e Grayson; 2005, Andersen e 

Kumar, 2006). Tendo por base a previsibilidade resultante de informação 

passada, esta forma de confiança funciona mais pela ausência do que pela 

presença, constituindo uma condição mínima para que o consumidor considere 

comprometer-se (Morgan e Hunt, 1994). 

A confiança afectiva (ou benevolência) está relacionada com reciprocidade e 

mutualidade. Esta conceptualização de confiança tem natureza “intrínseca”, 

traduzida em sentimentos gerados no cliente relativamente ao nível de cuidado 

e preocupação demonstrados pela empresa. Esta noção de benevolência 

baseia-se na crença de a empresa tem genuinamente os interesses do cliente 

em consideração e procura que ambos beneficiem com a relação (Ennew e 

Sekhon, 2004; Johnson e Grayson; 2005, Andersen e Kumar, 2006). Um 
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elevado grau de personalização no atendimento e a disponibilidade e 

amabilidade demonstrada pelos funcionários da empresa pode influenciar as 

percepções dos clientes a este nível (Bhattacharya e Bolton, 2000). Se o 

cliente desenvolver um nível de confiança afectiva elevada, pode sentir-se 

estimulado a investir na relação mais do que o estritamente necessário para a 

manter. 

 

O grau de importância do comprometimento no desenvolvimento de relações 

depende da componente preponderante na sua determinação, sendo que mais 

não é necessariamente melhor (Fullerton, 2005b). Decisões baseadas na 

componente emocional dariam origem a relações dedicadas (Bendapudi e 

Berry, 1997). O consumidor mantém a relação pelos fortes sentimentos 

associados (ao parceiro ou à própria relação) ao ponto de estar disposto a 

contribuir para que dure indefinidamente. As partes envolvidas agem 

instintivamente no benefício da contraparte e estão espontaneamente 

motivadas para investir além do status quo. Já decisões baseadas na 

componente cognitiva são baseadas em constrangimentos. O consumidor 

mantém a relação porque sente que precisa com base numa análise custo-

benefício (deRuyter e outros, 2001), ou seja, com base naquilo que obtém da 

relação e numa avaliação cognitiva do seu valor instrumental (Wetzels e outros, 

1998), que crê não conseguir obter facilmente fora da relação. Se as emoções 

têm uma influência directa sobre o comportamento, explicando o seu 

despoletar, é a componente mais cognitiva, mais “calculista” que lhe garante 

sustentabilidade, já que o calculismo produz intenções mais deliberadas. A 

componente afectiva do comprometimento complementa a cognitiva, 

instrumental ou comportamental, conduzindo a uma terceira dimensão do 

comprometimento, a sua durabilidade no longo prazo (Gundlach e outros, 

1995; p. 80). 

Ambas as componentes são importantes individualmente, alguns autores (e.g. 

Fullerton, 2005b; Hansen e outros, 2003; Han e outros, 2008) defendem que, 

apesar de se tratarem de tipos diferentes do mesmo fenómeno, existem efeitos 

interactivos entre eles. A predominância de emoções positivas é um estímulo 
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para focar a decisão em motivações menos calculistas, ao gerar uma 

atmosfera positiva (deRuyter e outros, 2001). Caso contrário, se o consumidor 

se sentir encurralado (Fullerton, 2005b), as emoções negativas associadas 

podem compensar outras emoções positivas existentes, gerando uma 

dissonância (Hansen e outros, 2003) o que aumenta a motivação baseada 

numa análise custo-benefício (Wetzels e outros, 1998), e um ciclo vicioso tende 

a desenvolver-se, enfraquecendo a relação (Holmlund-Rytkönen e Strandvik, 

2005). 

 

O comprometimento, ao traduzir-se na intenção ou motivação deliberada de 

seguir um determinado curso de acção, tem consequências comportamentais. 

Consequências do comprometimento são a intenção de permanecer na 

relação, “share of business” e passa palavra positivo, os quais revelam a 

“força” da relação (Barnes, 1997; p.774). Morgan e Hunt (1994) referem um 

efeito positivo sobre o grau de tolerância (tal como suportar um aumento de 

preços de forma a impedir que a relação termine) e de cooperação (acções 

proactivas e voluntárias em benefício da relação com a empresa), e negativo 

sobre a propensão a mudar (e procura activa por novos parceiros, promovendo 

a estabilidade da relação). Esta classificação está também próxima da 

apresentada por Gruen (1995), Berry (1994) e Scholl (1981). 

 

Os comportamentos têm também um efeito reverso sobre o próprio 

comprometimento, fortalecendo-o e criando um “ciclo virtuoso” (Morgan e Hunt; 

1994; Gundlach e outros, 1995; Gruen, 1995; Johnson e Grayson, 2005). Ou 

seja, ao transmitir/sinalizar uma sensação de estabilidade e de “boas 

intenções”, são instituidos alicerces de mutualidade e cooperação cada vez 

mais fortes (deRuyter e outros, 2001), levando à lealdade “incondicional” para 

além da “mera” satisfação” (Barnes; 1997; Ranaweera e outros, 2003; 

Gustafsson e outros, 2005). O comprometimento reflecte a “força” (“stickness”) 

da relação, mesmo perante situações de insatisfação (Gruen, 1995; Gustafsson 

e outros, 2005; Johnson e outros, 2008). Tal como a lealdade (Oliver, 1999), o 
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comprometimento é, então, (em certa medida ou em grande parte) também 

irracional (Gundlach e outros, 1995). 
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5. Formulação do problema 
 

5.1. Objectivos e questões da investigação 

O marketing relacional afirmou-se de forma alienável como um dos tópicos de 

pesquisa mais abordados pela disciplina de marketing durante os anos 90 

(Moller e Halinen, 2000). Em contextos industriais e de serviços (duas das 

correntes em que teve origem), a importância dada ao desenvolvimento de 

relações é genericamente aceite. Apesar de inicialmente a adopção desta 

perspectiva relacional em mercados B2C tenha sido considerada problemática, 

tem sido sugerido que tal é possível via tecnologias e sistemas de informação, 

que facultariam a mesma função desempenhada por interações pessoais. Mas 

se a utilidade associada ao desenvolvimento de relações nos meios industrial e 

de distribuição tem vindo a ser sucessivamente comprovada, pouco se tem 

avançado em termos de desenvolvimento de uma teoria de marketing 

relacional em contextos B2C (Shristava e Kale, 2002). Sheth e Parvatyar 

(1995) notam que o limitado número de trabalhos existentes opõe teoria a 

prática como se de realidades opostas se tratasse, ao que Fournier e outros 

(1998) acrescentam que, surpreendentemente e mesmo paradoxalmente, 

apesar de o marketing relacional em mercados B2C se ter tornado prática 

comum a nível empresarial, poucos são os estudos empíricos realizados sobre 

o tema. 

 

Motivo para esta evolução pode ser a aplicação generalizada de conceitos 

relacionais a todos os contextos de mercado (Shristava e Kale, 2003; O´Malley 

e Tynan, 2000). Conceitos como confiança, reciprocidade, cooperação e 

compromisso associados a contextos B2B são aplicados em contextos B2C 

apesar dos poucos estudos empíricos e da fraca justificação conceptual 

(Shrivastava e Kale, 2003). Esta “pesada bagagem” é transportada para este 

domínio no pressuposto de que as relações num e noutro contexto são 

semelhantes, só que esse pressuposto pode subestimar importantes diferenças 

estruturais (O’Malley e Tynan, 2000). As diferenças entre os dois mercados 

incluem, como referido atrás, custos de mudança, disponibilidade de 
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alternativas, tipo e frequência das interacções, nível de interdependência, 

motivações implícitas, tamanho e poder relativo das partes envolvidas e 

importância dada pelas partes ao estabelecimento de relações. Estas 

diferenças podem ter consequências sobre os padrões de relacionamento 

existentes nos dois mercados. A “teoria social das trocas” tem um papel 

importante a desempenhar em situações onde as relações são reconhecidas 

por ambos os intervenientes, onde o nível de envolvimento é elevado, a 

procura tende a ser menos elástica e as interacções frequentes (O’Malley e 

Tynan, 2000). No entanto, tal não é comum em contextos B2C, onde muitas 

relações não são próximas nem de longo prazo, mas antes pontuais e 

distantes. Paa os consumidores o valor de desenvolver uma relação pode não 

ser óbvio, pelo que nem todas as transacções com os consumidores têm o 

potencial de evoluir para uma relação. Para as empresas, não é exequível ou 

rentável manter as ditas relações próximas, pessoais e de longo prazo com 

todos os clientes. Este poderá ser um dos motivos que explica porque razão a 

aplicação da teoria relacional a contextos B2C tem demonstrado ser 

problemática. A procura por uma “verdade irrefutável, única e quantificável” 

pode estar a minar o desenvolvimento teórico deste campo e não reconhece 

que a realidade tem base social (Shristava e Kale, 2002).  

 

As relações devem ser vistas como ricas, complexas e diversas (Iacobucci e 

Hibbard, 1999), e não como obedecendo a um padrão, formato ou trajectória 

comum. Por isso, nesta investigação pretende-se perceber e clarificar o que 

são relações em mercados B2C. Consideramos que esta temática se encontra 

num estágio inicial de investigação, pelo que a abordagem relacional aplicada a 

mercados de bens de consumo pode abrir novas perspectivas para o 

entendimento do marketing nestes contextos. A investigação vai destacar 

alguns aspectos, nomeadamente: 

 

- “Como” se caracterizam as relações entre clientes e empresas em 

contextos B2C? Existem diferentes tipos de relações ou apenas o 

formato monolítico de uma relação próxima e de longo prazo? 
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Esta pesquisa tem como objectivo discutir as relações entre clientes e 

empresas em mercados B2C, considerando que ambas as partes 

envolvidas e as suas percepções mútuas e do contexto em que decorrem 

afectam a sua natureza. Logo, é importante reconsiderar “como” se 

caracterizam os diferentes tipos de relações que é possível estabelecer 

entre clientes e empresas em contextos B2C. Claro que é possível 

argumentar que os mercados B2C não constituem um cenário muito 

apropriado para o estabelecimento de relações de longo prazo, tendo em 

consideração as características discriminadas atrás. No entanto, o que aqui 

se procura explorar é que não existe um tipo de relação ideal, próxima e de 

longo prazo, mas sim diferentes tipos ou níveis de relação e, logo, 

diferentes abordagens relacionais serão aplicáveis às diferentes 

combinações que constituem os mercados de consumo. Estes formatos não 

se limitiriam (embora pudessem incluir) ao protótipo de relação próxima e 

de longo prazo normalmente associado a mercados B2B, mas poderiam 

ainda ser classificadas nalguma medida como “relacionais”, desde que a 

percepção dos actores envolvidos assim o determine. De acordo com o que 

foi discutido anteriormente, a percepção dos consumidores seria 

determinante, devido à existência de uma assimetria nestes mercados, pelo 

que a análise será realizada do ponto de vista do consumidor. Apesar da 

grande importância dada pela literatura ao conceito de marketing relacional, 

o ponto de vista do consumidor tem recebido menos atenção, sendo que 

pouco se sabe sobre a natureza das relações e a relevância destas para os 

consumidores. 

 

- “Porque” é que as relações nestes contextos se caracterizam assim? Qual 

a influência dos agentes envolvidos (nomeadamente dos consumidores) e 

da sua percepção do contexto na relação? 

O objectivo consiste em perceber o que motiva diferentes níveis de relação 

do ponto de vista do consumidor e se é possível discriminar relações de 

acordo com as razões pelas quais os clientes as encetaram. Concretamente, 

pretende-se analisar as motivações na base da disposição relacional dos 
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consumidores. Esta pesquisa aponta para uma nova direcção de 

investigação ao analisar a formação de diferentes tipos de relações de 

acordo com desejos ou motivações dos consumidores que estiveram na sua 

base. Compreender as motivações dos consumidores para encetarem 

relações em mercados B2C é importante, já que será de esperar que estas 

sejam qualitativamente diferentes consoante as razões porque o consumidor 

as mantém. Concretamente, pretende-se verificar se mais do que motivações 

de natureza cognitiva, são motivações de natureza emocional que potenciam 

a evolução de uma transacção para o “estatuto especial“ de “relação” do 

ponto de vista do consumidor.  

 

 

5.2. O modelo de investigação proposto 

Esta pesquisa tem como objectivo desenvolver um modelo conceptual que 

explique qual o tipo de relações que se desenvolvem entre empresas e clientes 

em mercados B2C. O modelo considera que o tipo de relação desenvolvida 

depende do contexto e das percepções que ambas as partes envolvidas têm 

deste (Barnes, 1997; Bendapudi e Berry, 1997; Campbell, 1997; Pels, 1999; 

Lindgreen e Pels, 2002; Hadjikhani e Bengston, 2004). Para além dos esforços 

relacionais desenvolvidos pelas empresas, o estabelecimento de relações em 

mercados B2C depende também das características do contexto serem 

conducentes e da vontade dos consumidores em participar (Christy e outros, 

1996; Sheth e Parvatiyar, 1995). Em algumas situações, uma relação não pode 

ser formada pela simples razão de que os consumidores não o desejam ou 

porque as circunstâncias envolventes não são propensas (Barnes, 1997).  

 

O modelo proposto considera quatro dimensões de análise: (i) características 

do produto/mercado; (ii) características e estratégias desenvolvidas pelas 

empresas; (iii) características e disposição relacional dos consumidores; e (iv) 

resultado final da interacção, ou seja, tipo de “relação” resultante (fig. 5.1a). 
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a) Relações B2C: Quatro Dimensões de Análise 
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b) Dimensão “Consumidor”: Emoção, Cognição e Disposição Relacional dos Consumidores 

 

Fig. 5.1: Modelo de investigação 

 
A natureza do produto/mercado (i) é representado no modelo como um 

elemento contextual que intermedeia a relação estabelecida entre a empresa e 

o consumidor. Factores importantes são o nível de transparência e 

concorrência (que afecta o número de actores, as alternativas disponíveis e os 

custos de mudança), a distância (física) entre os actores (existência ou não de 

contacto directo, nível de interactividade) e (des) equilíbrio de poderes (papéis 

activos ou passivos desempenhados pelos actores). 

Também a natureza da oferta é importante. Categorias de produtos 

caracterizadas por uma elevada componente de serviço e forte potencial de 

customização favorecem a formação de relações (Grönroos, 2000). 
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Estes factores contextuais podem afectar o comportamento dos actores 

envolvidos, já que as relações são simultaneamente condicionadoras e 

condicionadas pelo contexto onde têm lugar. A natureza da relação (iv) está, à 

partida, limitada pelas características do produto/mercado e a sua definição 

resulta do mútuo acordo entre as partes envolvidas (Palmer, 2007). Uma vez 

que as relações funcionam em dois sentidos (Rust e outros, 2005), não só as 

empresas pretendem derivar valor dos seus clientes, mas também os clientes 

procuram benefícios na oferta das empresas. A motivação para encetar uma 

relação pode variar de reduzida a elevada quer para empresas quer para 

clientes (Voss e Voss, 1997).  

De acordo com a percepção que têm do contexto, as empresas podem 

enveredar ou não por uma estratégia relacional (ii). Do ponto de vista das 

empresas, uma abordagem relacional pode revelar-se muito dispendiosa. O 

nível de concorrência exige o controlo dos custos em detrimento de variáveis 

como a customização, nível de serviço e atendimento personalizado. Caso os 

consumidores representem uma reduzida fracção do negócio, o custo de 

aquisição de novos clientes é marginal e o custo de fidelização pode, 

potencialmente, excedê-lo (Egan, 2000). As empresas tendem a a gerir o seu 

portfolio de relações, procurando investir mais naqueles clientes que se 

traduzem em maior valor para a empresa. 

Da mesma forma, os consumidores desenvolvem frequentemente um portfolio 

de marcas (Barnard e Ehrenberg, 1997), escolhendo ser mais relacionais em 

algumas situações e mais transaccionais noutras (Benamour e Prim, 2000; 

Pels, 1999), exibindo diferentes propensões ao estabelecimento de relações 

(iii). Do ponto de vista do consumidor, produtos indiferenciados, com uma 

reduzida componente de serviço, facilmente disponíveis e reduzidos custos de 

mudança tornam dispensável e pouco valorizada a formação de relações de 

longo prazo. Mas os consumidores podem escolher uma orientação 

transaccional em alguns casos e relacional noutros (O’Loughlin e Szmigin, 

2006; Laing e Lian, 2005; Pillai e Sharma, 2003; Pels, 1999). Compras 

complexas, percebidas como sendo importantes e de elevado risco pelo 

consumidor contam-se entre as situações em que o consumidor pode assumir 
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uma orientação relacional (Cumby e Barnes, 1998; Burnham e outros, 2003). 

Compras de elevado conteúdo emocional podem também estar associadas à 

disposição de desenvolver uma relação (Egan, 2000; Coulter e Ligas, 2004). 

 

 

A relação entre as percepções dos actores envolvidos e as variáveis de 

contexto que caracterizam o produto/mercado determina então a existência (ou 

não) de disposição ou intenção relacional. Conforme defende a teoria das 

atitudes (Fishbein e Ajzen, 1975), as intenções medeiam a relação entre 

atitudes e comportamentos. As intenções vão para além do conceito de atitude 

e incluem já uma componente comportamental ou “estado de prontidão”. 

 

Quando se discute o desenvolvimento de relações e tomando o ponto de vista 

do consumidor, a disposição relacional corresponde à motivação do 

consumidor favorável ao estabelecimento de uma “relação”, acompanhada da 

vontade deliberada de desenvolver os esforços (comportamentos) necessários 

para o efeito. Assim, a disposição relacional iria para além de uma mera atitude 

favorável ou desfavorável face à relação e incluiria já uma tendência ou 

intenção de agir de forma conducente (“estar disposto ou estar pronto a”). Um 

consumidor que mais do que ter uma atitude favorável, desenvolva a intenção 

de desenvolver uma relação próxima com a empresa, demonstrará vontade de 

não só de permanecer mas também de investir na relação (DeWulf e 

Odekerken-Schroder, 2003; p. 98). Quanto mais a atitude ou motivação tenha 

origem emocional e quanto mais intensas essas emoções forem, mais forte 

será a intenção e maior a vontade de empreender os esforços necessários 

para manter e desenvolver a relação. Caso a atitude ou motivação seja 

baseada em factores mais cognitivos, o consumidor pode ainda estar disposto 

a relacionar-se, mas os investimentos que tenciona realizar nesse sentido terão 

uma natureza mais instrumental. Já atitudes desfavoráveis que resultem de 

emoções (negativas) intensas dão origem à intenção de boicotar o 

estabelecimento de uma relação e mesmo de agir activamente nesse sentido 

(ver fig 5.1b). 
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De acordo com teoria das atitudes (Fishbein e Ajzen, 1975), embora seja 

natural que o consumidor comece por basear as suas decisões (ainda pouco 

elaboradas numa fase inicial), em aspectos mais extrínsecos e atribuições 

quase inconscientes, este pode constituir um primeiro passo para a edificação 

posterior da relação, embora não fosse por si só uma condição suficiente 

(Kumar e outros, 2003). Mas depois de os “alicerces” estarem lançados, com o 

tempo a relação poderá fortalecer-se pelas emoções despertadas (Johnson e 

outros, 2006). As atitudes fortalecem-se, tornam-se mais conscientes, 

persistentes, resistentes à mudança e influenciam com maior probabilidade 

intenções e comportamentos subsequentes (Johnson e outros, 2006, p. 130). 

Caso tal não aconteça, mesmo que a passagem do tempo e o comportamento 

observado (p.e., compras repetidas) pareçam indicar o contrário, a orientação 

transaccional inicial não evoluiria para uma disposição relacional. 

 
Será esta “disposição relacional” a variável que terá interesse analisar. 

Conforme discutido atrás, vários modelos foram propostos para estudar as 

motivações associadas ao desenvolvimento de relações. A psicologia social 

destaca a importância das emoções, as teorias comportamentais referem a 

formação de atitudes e intenções, a escola de serviços coloca a ênfase na 

qualidade e satisfação percepcionadas e a escola relacional considera a 

existência de comprometimento como central. Considerando que todas estas 

correntes de pensamento são importantes para a compreensão do fenómeno 

relacional, o modelo proposto procura integrar estas várias perspectivas 

teóricas. O modelo procura explicar de forma parcimoniosa um fenómeno 

dinâmico e complexo, propondo que o tipo de relação que cada consumidor 

tem (ou não) intenção de desenvolver varia de acordo com as atitudes que 

estiveram na sua base e, nomeadamente, se à formação dessas atitudes 

presidiram motivações mais emocionais ou cognitivas. 
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6. Metodologia de investigação 

6.1 Introdução 

A metodologia desta investigação segue uma abordagem que combina uma 

análise de natureza qualitativa e e outra de natureza quantitativa (Wilk, 2001) 

em fases sequenciais, o que permite beneficiar dos pontos fortes que ambas 

apresentam. Utilizar apenas uma abordagem dedutiva (de natureza quantitativa 

ou positivista) dada a reduzida exploração, definição e estruturação teórica dos 

conceitos, não se revelou, à partida, a opção mais adequada. Além disso, na 

opinião de Shrivastava e Kale (2003), não será esta a que melhor se adapta à 

dimensão temporal e à natureza dinâmica das relações, objecto de estudo. Por 

exemplo, Patton (1990) refere que basear a análise relacional em medidas pré- 

determinadas não faz justiça ao dinamismo do processo. Por isso, combinou-se 

essa abordagem com outra mais indutiva (de natureza qualitativa). Esta 

considera que existe uma realidade externa complexa alcançável através da 

observação do fenómeno em estudo, adoptando uma perspectiva mais 

descritiva (“como é?”) do que prescritiva (“como deve ser?”). Segundo Miles e 

Huberman (1994) e Eisenhardt (1989), indução e dedução são duas formas de 

pesquisa relacionadas e permitem uma visão pluralista do fenómeno 

investigado. Os avanços teóricos requerem o uso alternado e contínuo de 

ambas as abordagens, de forma a não só criar (método indutivo), mas também 

testar (método dedutivo) teoria. 

Optou-se assim por efectuar uma pesquisa em dois tempos sucessivos e 

confirmatórios que combina dedução e indução. Na fase “qualitativa”, o estudo 

explora e aprofunda as questões de investigação, e de seguida, na fase 

“quantitativa”, centra-se em questões de agregação de resultados. 

 

 

6.2 A investigação 

O objectivo do estudo qualitativo foi explorar as relações empresa-cliente em 

mercados B2C centrando a análise no ponto de vista do consumidor. Como 

segundo objectivo, foram analisadas as motivações relacionais dos 

consumidores. A opção por uma abordagem qualitativa deveu-se ao facto de 
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se tratar de um tema ainda pouco explorado por um lado, e esta permitir obter 

uma visão mais aprofundada das componentes do processo, por outro.  

 

Dentro das várias abordagens qualitativas possíveis, a opção escolhida foi o 

estudo de casos (Ragin, 1987). São várias as metodologias possíveis para 

levar a cabo uma investigação empírica, sendo que a escolha depende da 

natureza das questões da pesquisa, do controlo do investigador sobre factores 

comportamentais e da ênfase da investigação em eventos contemporâneos por 

oposição a eventos históricos. Associadas a cada metodologia, existem uma 

série de vantagens e desvantagens que condicionam a sua aplicabilidade. Uma 

vez que a questão em estudo implica a “descoberta” da estrutura e da essência 

do fenómeno de estabelecimento de relações com o consumidor final e é a 

relação com a realidade empírica que permitirá o desenvolvimento de uma 

teoria testável, relevante e válida (Eisenhardt, 1989), o método designado de 

“estudo de casos” parece o mais apropriado, já que permite focalizar o estudo 

na forma como cada consumidor individual vê e experimenta o fenómeno em 

causa (Shrivastava e Kale, 2002).  

 

O método de estudo de casos é também relevante nestas circunstâncias pois 

pretende-se deliberadamente abarcar as condições contextuais através de um 

estudo explanatório (Yin, 2003). No estudo de casos, não é feito qualquer 

esforço no sentido de isolar o fenómeno do seu contexto; pelo contrário, o 

fenómeno tem interesse exactamente pela relação que estabelece com o 

contexto em que está inserido (Johnston e outros, 1999). Tal aplica-se a 

investigações sobre marketing relacional que, como fenómeno contemporâneo 

e recente, deve ser investigado em contexto real. 

 

De acordo com as quatro dimensões previstas no modelo de investigação, 

cada caso consiste numa empresa que desenvolve uma abordagem relacional 

junto dos seus clientes. A pesquisa foi conduzida no contexto dos serviços, 

dada a sua natureza inerentemente relacional (Gronroos, 2000). A análise de 

cada caso envolveu triangulação de dados, reunindo registos documentais, 
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entrevistas individuais de natureza exploratória com responsáveis de empresas 

seleccionadas e grupos de discussão (“focus groups”) com clientes dessas 

mesmas empresas. Conforme já foi referido, face à tendência generalizada na 

literatura de focar a análise das relações em mercados B2C no ponto de vista 

das empresas, este estudo pretende centrar-se no ponto de vista do 

consumidor, de forma a esclarecer qual a percepção que cada consumidor tem 

da “relação” desenvolvida com a empresa. Ao adoptar esta perspectiva, o 

objectivo é identificar algo novo e eventualmente diferente do preconizado 

formato “ideal” de relação próxima e de longo prazo, mas ainda assim 

provavelmente relacional, na natureza das interacções empresa-cliente em 

mercados B2C.  

 

Na segunda fase da pesquisa, foi elaborado um questionário que visa testar e 

desenvolver empiricamente a tipologia de relações sugerida na primeira fase 

do estudo com base nas motivações dos consumidores que estão na sua base. 

Nomeadamente, o questionário teve como objectivo perceber como diferentes 

motivações (emocionais ou cognitivas) estão relacionadas com diferentes 

manifestações relacionais, procurando avaliar se é possível discriminar 

relações de acordo com as razões pelas quais os clientes as encetaram. A tese 

considera que são as emoções despoletadas no cliente, ao invés de avaliações 

racionais, que conduzem a relações próximas. 

 

 

6.2.1 O estudo de casos 

Optou-se por efectuar um estudo de múltiplos casos (Yin, 2003), pois a 

evidência resultante de múltiplos casos é considerada mais “convincente”, 

reforçando a precisão, a validade e a estabilidade das descobertas (Miles e 

Huberman, 1994). Numa lógica de replicação, casos que confirmam relações 

emergentes aumentam a confiança na validação das hipóteses; casos que 

desconfirmam essas relações podem constituir uma oportunidade para refinar 

ou alargar o âmbito da teoria (Eisenhardt, 1989). O estudo efectuado examina 

semelhanças e diferenças entre diferentes circunstâncias, situações e 
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exemplos relevantes, de modo a ilustrar diferentes combinações de condições 

ou causas associadas a um resultado ou processo específico. Isto é, 

comparam-se múltiplas circunstâncias, situações e exemplos da natureza e do 

processo dinâmico dos relacionamentos empresa-cliente e utilizam-se 

diferentes ângulos para visualizar e explicar um fenómeno social complexo em 

diferentes contextos e diferentes pontos de tempo. Deste modo, e de acordo 

com Ragin (1987), têm-se maiores oportunidades de localizar diferentes 

ligações entre os factores causais de determinado fenómeno. De acordo com 

Yin (2003), os casos utilizados não devem ser vistos como uma série de 

inquiridos mas como experiências individualizadas, pelo que é a lógica da 

replicação, e não da representatividade, que impera. A amostra é teórica e tem 

um objectivo em mente, procurando incluir os casos que fornecem maior 

informação (Patton, 1990), e guiada pelo princípio da saturação, isto é, termina 

quando a informação de casos adicionais nada acrescenta à base inicial 

(Gummesson, 2001), ou seja, até ao ponto de redundância (Eisenhardt, 1989; 

Gwinner e outros, 1998). Perry (1998) conclui que o espectro 

generalizadamente aceite vai desde um mínimo de 2 a 4 casos até um máximo 

de 10 a 12 casos. Também segundo Gwinner e outros (1998), tal número seria 

suficiente, já que um número inferior ao mínimo dificultaria a geração de teoria 

e um número superior ao máximo tornaria a análise demasiado complexa 

(Eisenhardt, 1989). 

 

Como tal, a metodologia de análise partirá da escolha de múltiplos casos 

extraídos de contextos B2C que ilustrem e permitam caracterizar o tipo de 

relacionamento existente entre as empresas e os consumidores, isto é, que 

permitam entender como se desenvolvem (“como?”) e quais os motivos 

associados a esses desenvolvimentos (“porquê?”). Os casos seleccionados 

correspondem a mercados competitivos, transparentes, maduros e 

relativamente saturados, isto é, onde os produtos comercializados tendem a 

ser relativamente indiferenciados e, logo, onde a perspectiva relacional pode 

fazer mais sentido. Por isso, a análise incide sobre empresas do sector de 

serviços e seus clientes, já que o estabelecimento de relações com os 
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consumidores se torna especialmente importante nestes contextos, dadas as 

suas características (Gronroos, 2000; Czepiel, 1990; Liljander e Roos, 2002). 

Bendapudi e Berry (1997) destacam três razões para tal: em primeiro lugar, os 

serviços, na sua maioria, requerem uma espécie de “parceria” entre empresa e 

cliente devido à característica inseparabilidade entre produção e consumo; 

segundo, mesmo quando esse grau de associação não é estritamente 

necessário, a sua existência reduz a incerteza associada à avaliação que o 

cliente faz antes de experimentar o serviço; e em terceiro lugar, sendo o 

serviço muitas vezes definido como o “produto que não existe”, um pacote de 

diversas componentes onde predomina o factor humano, é mais natural que o 

cliente procure estabelecer relações com prestadores de serviços (com quem 

contactam) do que com fabricantes de bens (que nunca chegam a conhecer). 

 

Os casos seleccionados nesta investigação envolvem três empresas, de 

acordo com a classificação sugerida por Bowen (1990): (i) uma do sector 

bancário (considerado como um serviço de contacto próximo, customizado e 

personalizado); (ii) outra do sector das telecomunicações móveis (considerado 

de contacto moderado, semi-customizado e não-personalizado); e, por fim, (iii) 

uma do sector do retalho (considerado de contacto moderado e serviço 

estandardizados). Por razões de conveniência, foram seleccionadas as 

seguintes empresas para este estudo de casos: (i) o Banco Espírito Santo; (ii) a 

Optimus e (iii) a FNAC. Estes “cenários” foram também escolhidos pela 

facilidade de recolha de dados, já que são serviços de consumo alargado 

(Costabile, 2000). Além disso, estes serviços, pelos seus atributos, diferem em 

termos de grau de risco e importância para o consumidor (Spake e outros, 

2003).  

Conforme já foi referido, a análise de cada caso envolveu triangulação de 

dados, reunindo registos documentais, entrevistas individuais de natureza 

exploratória com responsáveis pela área de Marketing Relacional das 

empresas seleccionadas e grupos de discussão (“focus groups”) com clientes 

dessas mesmas empresas.  
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6.2.2. As entrevistas individuais 

As entrevistas individuais constituem uma forma não-estruturada e directa de 

obtenção de informação. Foi desenvolvido um protocolo ou guião a seguir em 

cada sessão, que se apresenta no anexo 1a. Apesar de o encadeamento dos 

tópicos estar pré-definido, os inquiridos ditaram a sequência com que eram 

colocados, de forma a obter uma visão precisa dos factos e maior riqueza de 

informação. Os inquiridos, responsáveis pela área de Marketing Relacional das 

empresas seleccionadas, foram inicialmente contactados por via teelfónica 

onde foi feita uma breve introdução ao projecto de investigação. Foram 

igualmente informados que o projecto de investigação pretendia recolher dados 

quer junto de empresas quer junto dos seus clientes sobre marketing relacional 

e tipo de relações estabelecidas entre as duas partes. A primeira questão foi 

praticamente “livre de conteúdo”, conforme aconselahdo por Perry (1998) e 

convidava o entrevistado a relatar a experiência da empresa em termos de 

marketing relacional em traços genéricos. No entanto, foram também definidos 

tópicos a ser lançados e pontos a serem focados caso não surgissem 

naturalmente das respostas dos entrevistados. Este protocolo é utilizado para 

definir uma matriz de pesquisa utilizável no cruzamento de informação entre 

casos (Yin, 2003). Os inquiridos foram entrevistados em sessões de cerca de 

duas horas e as entrevistas foram gravadas de forma a facilitar a sua posterior 

transcrição e análise. 

 

6.2.3. Os grupos de discussão 

Os grupos de discussão constituem uma forma não-estruturada e directa de 

obtenção de informação acerca de motivações, crenças, atitudes e 

sentimentos, que estão na base do tópico em estudo (Calder, 1977; Aaker e 

outros, 2004; Krueger e Casey, 2000) que ocorrem em grupo. As discussões 

pretendem captar as percepções do entrevistado (carácter indutivo), sendo que 

a análise posterior da informação será sobretudo dedutiva. Cada grupo de 

discussão é conduzido por um moderador relativamente a um número reduzido 

de participantes. O principal objectivo é ganhar compreensão sobre um dado 
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assunto a partir do fluir natural de ideias, resultante da discussão em grupo, 

factor que constitui a principal vantagem deste método (Greenbaum, 1998; 

Morgan e Krueger, 1993). A vantagem desta opção é que os conceitos partem 

sobretudo da dinâmica das respostas dos intervenientes, e não do investigador. 

Daí que, para avaliar as percepções do lado do consumidor, a escolha recaiu 

em discussões conjuntas e não em entrevistas individuais uma vez que estas 

permitem maior riqueza de informação (Stewart e Shamdasani, 1990).  

 

6.2.3.1 Os participantes 

Apesar de ser de consenso geral que um grupo de discussão deve ser 

composto por 8 a 12 participantes (Carson e outros, 2001; Fern, 2001), não há 

nenhuma obrigatoriedade ou regra rígida quanto à sua dimensão óptima 

(Stewart e Shamdasani, 1990). Grupos demasiado pequenos têm menor 

probabilidade de gerar a dinâmica necessária e grupos demasiado grandes 

podem gerar demasiada confusão e podem ser contraproducentes para a 

condução de uma discussão natural e coerente. Ultimamente, vários 

investigadores têm preferido usar grupos de dimensão mais reduzida, 

nomeadamente 6 a 8 participantes (Carson e outros, 2001). Neste sentido, esta 

investigação optou por grupos de discussão pequenos, cuja dimensão oscilou 

entre os 5 e os 7 partcipantes. No total, a investigação reuniu 18 participantes 

repartidos por 3 grupos de discussão. A utilização de um menor número de 

intervenientes garantiu a oportunidade de todos participarem de forma 

equitativa (Carson e outros, 2001)). Grupos mais pequenos também 

favoreceram um ambiente menos intimidatório (Fern, 2001) e permitiram 

garantir com maior facilidade a homogeneidade já discutida anteriormente. De 

acordo com a expectativa de que não é necessário utilizar mais do que cinco 

grupos (Fern, 2001; Stewart e Shamdasani, 1990), foi constatado que, depois 

da discussão com o terceiro grupo, os participantes repetiam informação já 

referida nos grupos anteriores. Como tal, a discussão com o terceiro grupo 

ocorreu como forma de confirmação. A pesquisa terminou assim que já era 

possível ao moderador prever as respostas que iam ser dadas. 
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Os grupos foram estruturados por conveniência de forma a garantir a 

transversalidade em termos de tipo de cliente (grau de fidelização) e duração 

da relação com a empresa, sem prejuízo da manutenção da homogeneidade 

(nomeadamente em termos de idade e nível sócio-cultural). Conforme 

aconselhado por Carson e outros (2001), o intuito é o de criar uma atmosfera 

positiva e aberta conducente à produtiva troca de informações. A 

homogeneidade do grupo promove a interacção e evita conflitos sobre 

questões colaterais (McDaniel e Gates, 2004). É também aconselhável que os 

participantes possuam alguma experiência sobre o assunto em discussão, que 

lhes permita exprimir opiniões. 

Uma vez que um dos pontos discutidos no modelo de análise é o papel 

(interventivo) dos clientes no resultado final da “relação” estabelecida com a 

empresa, foram seleccionados indivíduos correspondentes ao perfil de clientes 

regulares, exigentes e informados. A experiência permitiu também que a 

maioria tivesse um nível elevado de utilização do serviço em causa e um vasto 

espectro de relações comerciais (O’Loughlin e Szmigin, 2006). Indivíduos que 

já tenham participado noutras sessões não foram considerados, uma vez 

poderia levantar problemas de validação dos grupos de discussão (Aaker e 

outros, 2004). 

 

6.2.3.2 O funcionamento e as discussões do grupo 

Foram conduzidas 4 sessões, cada uma com a duração de 1 hora e meia a 2 

horas. O quadro seguinte (quadro 6.1) sumariza as principais características 

dos grupos envolvidos, nomeadamente em termos de duração das discussões, 

número, sexo e idade dos participantes.  

 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Duração 110 min 90 min 100 min 

Nº de participantes 5 6 7 

Idades 35<45 34<40 34<45 

Mulheres 2 3 3 

Quadro 6.1: Características dos grupos de discussão 
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Os grupos foram semi-estruturados, com os participantes a discutirem 

questões de resposta aberta e pré-determinadas introduzidas pelo moderador. 

As questões foram escolhidas não só para conduzir a discussão, mas também 

para permitir a dedução de alguns tópicos específicos e a sua replicação 

(Krueger e Casey, 2000). Foi preparado um guião (ver anexo 1b) que ajudasse 

a garantir a cobertura de todos os tópicos de interesse e que todas as 

discussões eram conduzidas de forma semelhante. O guião consistiu em notas 

preparatórias escritas sobre as informações a prestar ao grupo pelo 

moderador, a natureza da discussão e as questões a serem endereçadas em 

cada sessão (Carson e outros, 2001). Em cada sessão, os participantes foram 

apenas informados de forma breve quanto aos objectivos gerais do estudo, e 

não quanto aos elementos concretos que se pretendiam extrair da discussão. 

Tal foi feito deliberadamente de forma a garantir o não-enviesamento das 

respostas. O investigador pretendia ver se os participantes enunciariam e 

destacariam elementos normalmente referidos na literatura, mas de forma 

espontânea, sem assistência. Por outras palavras, o objectivo foi identificar 

quais os conceitos mais valorizados na mente dos consumidores. Segundo 

Liljander e Strandvik (1995), uma abordagem onde os inquiridos consideram a 

sua relação enquanto clientes da empresa em retrospectiva parece apropriada, 

já que provavelmente revelará episódios com maior impacto e pode ser visto 

como uma forma de estudar a dinâmica do fenómeno. 

Cada sessão teve início com a discussão de um tópico genérico “Queria que 

começassem por me narrar a vossa experiência como clientes desta empresa” 

(que serviços usam e com que frequência; como, quando e porquê começaram 

a ser clientes; e o que leva a que se mantenham como clientes ou, 

alternativamente, estejam a pensar em mudar). Foi pedido que a narração 

desta “dinâmica” fosse acompanhada pela descrição de eventuais episódios 

positivos e negativos concretos que tivessem ocorrido. Para obter uma visão 

mais ampla da questão, foi também “permitido” incorporar na discussão 

experiências prévias ou paralelas eventualmente mantidas com outras 

empresas do mesmo sector. Em seguida, os participantes foram questionados 

sobre se poderiam denominar essa experiência de “relação” (seguindo 
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recomendações de Gwinner e outros (1998) e Spake e outros (2003), o termo 

não foi definido deliberadamente mas deixado à livre interpretação dos 

inquiridos), explicitando quais os pré-requisitos necessários à sua existência, 

bem como os benefícios eventualmente decorrentes para os consumidores 

(como a avaliam, como condiciona a sua postura e como gostariam que fosse, 

ou não fosse), do seu ponto de vista. Foi ainda analisado se os clientes 

reconheciam na empresa iniciativas “relacionais”, se as valorizam e, se não, o 

que poderia ser melhorado. Para garantir uma conversação fluida e transcrever 

fielmente os comentários dos participantes, as discussões foram gravadas e 

transcritas, após o que se procedeu à análise dos dados. 

 

6.2.4. O questionário 

Nesta secção, são apresentados os procedimentos utilizados na elaboração do 

questionário, nomeadamente (i) a estrutura do questionário; (ii) as variáveis 

relevantes; (iii) o pré-teste e os ajustamentos ao questionário; e (iv) a 

distribuição do questionário e a recolha de dados. 

 

6.2.4.1 Estrutura do questionário 

O questionário é composto por três partes (ver anexo 2). A primeira versa as 

motivações (de natureza cognitiva ou emocional) que estão na base da escolha 

do serviço pelos clientes. A segunda parte destina-se a medir as intenções 

comportamentais dos inquiridos enquanto clientes da empresa. Finalmente, a 

terceira parte caracteriza demograficamente os inquiridos. O questionário 

incluía ainda uma questão de controlo, destinada a medir a “disposição 

relacional”, com o propósito de testar a validade dos resultados. 

Para responder ao questionário, os inquiridos deviam seleccionar e nomear um 

serviço do qual fossem clientes regulares e satisfeitos e que envolvesse 

preferencialmente algum tipo de contacto pessoal. Os serviços nomeados 

podiam referir-se quer a uma organização quer a um prestador individual. O 

objectivo foi o de garantir que a amostra fosse constituída apenas por clientes 

com atitude favorável e, logo, exibindo algum grau (embora variável) de 

disposição relacional. Desta forma, não foi considerado o lado negativo da 
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variável, ou seja, a intenção de não desenvolver uma relação. Mais ainda, o 

facto de todos os clientes da amostra serem clientes regulares e satisfeitos, 

apesar de não impedir a desejada variabilidade nos níveis “relacionais” 

manifestados, acaba por garantir que estes terão sempre uma amplitude 

moderada a forte, assegurando a pretendida observação de diferentes 

intenções comportamentais num vasto espectro. Outro pressuposto desta 

análise foi o de que os clientes têm liberdade de escolha entre prestadores de 

serviço e, logo, podem decidir voluntariamente desenvolver ou não uma 

relação (Gwinner e outros, 1998). 

As questões foram formuladas procurando clareza e evitando redundâncias. 

Utilizou-se uma escala de Likert de 5 Pontos (variando de 1 para “Discordo 

totalmente” a 5 para “Concordo totalmente”). Alguns itens foram colocados de 

forma reversa, visando a obtenção de respostas coerentes, ou seja, visando 

evitar o enviesamento resultante da aquiescência, em que o inquirido tende a 

assinalar sempre a mesma posição de resposta para todos os itens. 

 

6.2.4.2 Variáveis relevantes 

Conforme referido, a variável que se pretende analisar é a “disposição 

relacional”, seus antecedentes e consequentes. Os factores identificados são 

contingentes ao estudo realizado, embora se reconheça a possibilidade de 

existência de outros factores que outros estudos quantificam. Como tal, foram 

estudados neste trabalho dois tipos de conceitos: as motivações (de natureza 

mais cognitiva ou mais emocional) que estariam na base dessa intenção 

(antecedentes); e os diferentes comportamentos (ou intenções 

comportamentais) daí resultantes (consequentes). As questões utilizadas na 

sua medição foram elaboradas de acordo com a revisão de literatura e com as 

conclusões do estudo qualitativo. 

 

a) MOTIVAÇÕES 

Conforme referido atrás, o estudo pressupõe que as motivações podem ter 

natureza mais cognitiva/extrinseca ou mais emocional/intrínseca, gerando 

relações mais instrumentais ou mais dedicadas, respectivamente. Note-se que, 
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uma vez que a amostra é constituída apenas por clientes satisfeitos, neste 

estudo não foram medidas explicitamente relações baseadas em motivações 

negativas (não-satisfação), sendo apenas medido o efeito do grau ou 

intensidade relativa das motivações positivas presentes, nomeadamente das 

motivações emocionais face às motivações cognitivas. No entanto, é de 

esperar que motivações negativas (por exemplo, as suscitadas por barreiras à 

saída) e mesmo algum grau de indiferença, apesar de não constituírem o foco 

da análise, estejam também presentes e influenciem em alguma medida as 

intenções comportamentais manifestadas.  

 

• MOTIVAÇÃO COGNITIVA  

A motivação cognitiva foi medida com base em duas questões 

relacionadas com a existência de confiança cognitiva e três questões 

relacionadas com a percepção de valor, de qualidade e de custos 

reduzidos.  

Em termos cognitivos/racionais, a existência de confiança será um pré-

requisito para o início da relação, tal como a qualidade ou o valor 

(Donney e Cannon, 1997), consituindo um critério que a empresa deve 

cumprir para que seja considerada como elegível pelo consumidor. 

Também de acordo com Morgan e Hunt (1994, p. 24), ao reduzir a 

incerteza na tomada de decisões, a existência de confiança seria uma 

condição base nos serviços (Jevons e Gabbott, 2000). Halliday (2003) 

associa este tipo de confiança a competência, algo que já existe e não 

tem que ser construído e que é importante em fases iniciais da relação. 

No entanto, é possível que este tipo mais básico de confiança evolua 

para formatos mais afectivos caso os comportamentos da empresa 

assim o potenciem.  

Com base nos resultados do estudo qualitativo e nas recomendações de 

Kumar e outros (1995); Crosby e outros (1990), Spake e outros (2003), 

Johnson e Grayson (2005), Bloemer e outros (2002) e Bloemer e 

Odekerden-Schröder (2007), a medição da motivação cognitiva é 

realizada através das seguintes questões: 
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• Q1 (fiabilidade): “Considero que a empresa cumpre as promessas 

que faz” 

• Q2 (valor percebido): “Considero que os beneficios de ser cliente da 

empresa compensam os custos dispendidos” 

• Q3 (reputação): “Face à reputação da empresa, tenho boas razões 

para duvidar da sua competência” (forma reversa) 

• Q4 (qualidade): “Considero que a empresa oferece um serviço de 

qualidade” 

• Q5 (conforto): “Sou cliente da empresa porque me sinto confortável 

com a relação que estabeleci” (forma reversa) 

 

• MOTIVAÇÃO EMOCIONAL 

A motivação afectiva para a satisfação foi medida com base em duas 

questões relacionadas com a existência de confiança afectiva e três 

questões relacionadas com a existência de proximidade na relação. 

Apesar de factores mais cognitivos serem também antecedentes, seriam 

benefícios que os consumidores recebem numa relação de longo prazo 

que vão para além dos associados ao produto em si que criam elos 

emocionais (Johnson e outros, 2006). Para além de atributos básicos, os 

produtos devem possuir algo mais que permita exceder expectativas e 

encantar o consumidor (McNeilly e Barr, 2006), criando laços 

emocionais. Com base nos resultados do estudo qualitativo e nas 

recomendações de Allen e Meyer (1990), Bloemer e outros (2002), 

Bloemer e Odekerden-Schröder (2007) e Johnson e Grayson (2005), a 

medição da motivação emocional é feita através das questões: 

• Q6 (ligação emocional): “Sinto-me emocionalmente ligado à 

empresa” 

• Q7 (identificação): “Identifico-me com os valores e práticas da 

empresa” 

• Q8 (familiaridade): “Sinto-me parte da família” 

• Q9 (reciprocidade): “Sinto que a empresa demonstra preocupação 

pelos meus interesses enquanto cliente” 
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• Q10 (medo de perder a relação): “Se deixasse de poder recorrer a 

esta empresa, teria uma sensação de perda pessoal” 

 

b) INTENÇÕES COMPORTAMENTAIS 

As intenções comportamentais foram medidas com base nas manifestações de 

lealdade sugeridas pela escola de serviços e nas consequências associadas à 

existência de comprometimento sugeridas pela escola relacional. Combinando 

as duas abordagens e os resultados da fase qualitativa do estudo, foram 

consideradas cinco intenções comportamentais: a retenção do consumidor, o 

nível de tolerância demonstrado, a propensão a mudar, o grau de altruísmo e a 

disponibilidade para recomendar. Com base nos resultados do estudo de casos 

e nas recomendações da literatura, a medição destas dimensões é feita 

através das seguintes questões: 

• Retenção: medida através de quatro questões, criadas com base nas 

recomendações de Zeithaml e outros (1996), Jones e Taylor (2007), Jones 

e outros (2000), Bloemer e outros (1999), Gruen (1995), Bettencourt (1997), 

Reynolds e Arnold (2000) e Eisingerich e Bell (2007) 

Q11 (compras repetidas): “Tenciono continuar a recorrer a esta 

empresa nos próximos tempos” 

Q12 (primeira escolha): “A empresa constitui a minha primeira escolha 

para este tipo de serviço” 

Q13 (“share of wallet”): “Quando tenho necessidades nesta área, esta 

é a empresa a que mais recorro” 

Q14 (venda cruzada): “Tenciono utilizar mais e outros serviços da 

empresa no futuro” 

• Disponibilidade para recomendar: medida através de três questões, 

criadas com base nas recomendações de Zeithaml e outros (1996) e 

Bloemer e outros (1999) 

Q23 (recomendação): “Recomendo o serviço da empresa a terceiros” 

Q24 (encorajamento): “Encorajo amigos e conhecidos a tornarem-se 

clientes” 

Q25 (passa-palavra positivo): “Refiro-me à empresa de forma positiva” 
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• Altruísmo: medida através de duas questões, criadas com base nas 

recomendações de Zeithaml e outros (1996), Spake e outros (2003), Kumar 

e outros (2003), Bloemer e outros (1999), deRuyter e outros (1998), Gruen 

(1995) e Morgan e Hunt (1994) 

Q16 (voz activa): “Se surgisse um problema, faria um esforçio para o 

tentar resolver junto da empresa” 

Q18 (disponibilidade para cooperar): “Estaria disponível para 

colaborar se a empresa o solicitasse” 

• Nível de tolerância: medida através de três questões, criadas com base 

nas recomendações de Zeithaml e outros (1996), Bloemer e outros (1999), 

deRuyter e outros (1998), Eisingerich e Bell (2007), Bloemer e Odekerden-

Schröder (2007), Jones e Taylor (2007) e Kumar e outros (2003) 

Q15 (segunda oportunidade face a insatisfação): “Permaneceria 

cliente da empresa mesmo se por vezes a qualidade do serviço ficasse 

abaixo do normal”  

Q17 (saída face a insatisfação): “Se surgisse um problema, 

consideraria mudar para a concorrência” (forma reversa) 

Q19 (insensibilidade ao preço): “Permaneceria cliente da empresa 

mesmo se esta subisse os preços praticados” 

• Propensão a Mudar (Ficar): medida através de três questões, criadas com 

base nas recomendações de Zeithaml e outros (1996), Jones e Taylor 

(2007), Kumar e outros (2003) e Oliver (1999) 

Q20 (procura activa): “Deixaria de ser cliente da empresa se a 

concorrência oferecesse preços mais atractivos” 

Q21 (monitorização): “Faço monitorização constante do nível de 

serviço e preços praticados pela empresa” 

Q22 (receptividade a alternativas): “Mantenho-me alerta, atento e 

receptivo a propostas da concorrência” 

Para terminar, o questionário conteve também uma variável de controlo (a 

disposição relacional, questão 26) e ainda variáveis demográficas e de 

identificação (questões 27 a 29: sexo, idade e nível de escolaridade) e, no total, 

consistiu em 29 questões.  
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6.2.4.3 Pré-testes e ajustes ao questionário 

Para Creswell (2003), um teste piloto, ou pré-teste, é importante para 

estabelecer a validade de conteúdo de um instrumento, bem como para 

melhorar as questões, formato e escalas.  

 

A unidimensionalidade é um dos pressupostos subjacentes e requisito 

essencial para construir uma escala. A unidimensionalidade significa que os 

itens estão fortemente associados uns com os outros, representando um único 

conceito (Antunes e Rita, 2007, p. 119). A técnica mais utilizada para verificar 

esse pressuposto é a análise factorial, realizando uma valorização empírica da 

dimensionalidade do conjunto de itens. 

Segundo Hair e outros (1998), através da análise factorial é possível identificar 

dimensões separadas que expliquem as relações existentes entre um grande 

número de variáveis que descrevem um conjunto de indivíduos, definindo um 

conjunto de dimensões latentes comuns, chamadas factores ou componentes 

principais. Sinteticamente, procura-se simplificar a informação proveniente de 

um quadro com diversas variáveis e indivíduos através da redução do número 

de variáveis necessárias para descrever esses indivíduos. 

O tamanho da amostra para uma análise factorial deve ser de pelo menos 

cinco vezes mais observações do que o número de variáveis a serem 

analisadas (Hair e outros, 1998). Como a Cognição e a Emoção eram os 

constructos com o maior número inicial de variáveis (5), estimou-se em 25 o 

número mínimo de participantes no pré-teste de escalas. Uma análise em 

componentes principais foi então realizada separadamente para cada 

constructo de forma a garantir que todos os itens eram alocados a um único 

factor (Gerbing e Anderson, 1988). Para realizar o pré-teste, foram obtidos 36 

questionários por meio de convite enviado por e-mail no período de 15 dias em 

que a página ficou disponível na internet. Como o preenchimento de todas as 

questões era obrigatório (por defeito, a página indicava o erro e levava o 

inquirido à questão por responder), todos foram considerados válidos e o 

número sugerido por Hair e outros (1998) foi alcançado. 
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De acordo com o teste da unidimensionalidade, os indicadores para cada 

constructo deveriam agrupar-se no factor correspondente, o que foi verificado 

por meio de análise factorial exploratória utilizando o software SPSS 16.0. Após 

esse teste, foi feita a análise da consistência mais amplamente utilizada entre 

as diversas medições das variáveis via Alpha de Cronbach (Hair e outros, 

1998). O Alpha de Cronbach, ou coeficiente alpha, é uma função directa tanto 

do número de itens quanto da magnitude da sua correlação e, como regra 

geral, para demonstrar consistência interna, aceita-se um coeficiente Alpha 

mínimo de 0,7 ou 0,6 (Bearden e Netemeyer, 1999; Robinson e outros, 1991).  

Em termos de motivação, foram considerados 2 factores, referentes a 

motivações cognitivas e emocionais. Assim, na escala da Cognição (COG), os 

5 indicadores previstos agruparam-se num único factor, com um Alpha de 

Cronbach de 0,836, o que é considerado excelente. Para o constructo Emoção 

(EMO), também os 5 indicadores previstos se agruparam num só factor com 

Alpha de 0,891. 

 

COGNIÇÃO 

COG1 ,848 

COG2 ,704 

COG3 ,772 

COG4 ,782 

COG5 ,781 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

EMOÇÃO 

EMO1 ,868 

EMO2 ,798 

EMO3 ,918 

EMO4 ,684 

EMO5 ,888 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

Quadro 6.2: Factores Cognição (COG) e Emoção (EMO) identificados no pré-teste 

 

 

Em termos de intenções comportamentais, na escala Propensão a Mudar 

(PROP) os três itens (codificados de forma reversa) agruparam-se num único 

factor, com um Alpha de Cronbach de 0,797, na escala Tolerância (TOL) ou 

“aquiescence”, os três itens previstos se agruparam num só factor com Alpha 

de Cronbach de 0,818. e na escala Passa-Palavra Positivo (WOM), os três 

itens agruparam-se no mesmo factor com Alpha de Cronbach de 0,888. 

 



PROPENSÃO A MUDAR 

PROP1 ,881 

PROP2 ,737 

PROP3 ,906 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

TOLERÂNCIA 

TOL1 ,909 

TOL2 ,856 

TOL3 ,824 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

RETENÇÃO 

RET1 ,837 

RET2 ,766 

RET3 ,880 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

ALTRUÍSMO 

ALT1 ,924 

ALT2 ,837 

ALT3(RET4) ,793 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 

WOM 

WOM1 ,918 

WOM2 ,938 

WOM3 ,856 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

Quadro 6.3: Factores Retenção (RET), Altruísmo (ALT), Propensão a Mudar (PROP), 
Tolerância (TOL) e Passa-palavra (WOM) identificados no pré-teste 

 

Na escala Retenção (RET), a Q14, apesar de se agrupar no mesmo factor com 

Q11-Q13, apresentava comunalidade muito reduzida (0,198), o que pode 

indicar que está pouco relacionada com as restantes três componentes. O 

loading ou peso da variável (indicador que mede a sua correlação com o factor) 

estava também abaixo do mínimo recomendável e muito abaixo das restantes 

3 variáveis, com loadings entre 0,7 e 0,9 (ou seja, comparativamente e em 

termos absolutos, o item não contribua significativamente para explicar este 

factor). A inclusão da Q14 contribuia para a redução da consistência interna do 

factor de 0,76 para 0,674, pelo que o item Q14 foi retirado desta escala. 

Embora tais resultados pareçam conduzir à eliminação definitiva da Q14, a 

interpretação utilizada foi de que, ao não ser considerado algo estritamente 

necessário à manutenção da relação com a empresa, estes factores poderão 

constituir uma manifestação de lealdade de nível superior (Eisingerich e Bell, 

2007), apontando no sentido de “disponibilidade para dar mais do que o 

necesssário”, ou “desenvolver” a relação para além do “obrigatório” (Jones e 

Taylor, 2007) associada a “altruísmo”. Este parece ser o caso da amostra, tal 

como foi comprovado estatisticamente. Optou-se assim por considerar na 

escala Altruísmo (ALT) não só os dois itens inicialmente previstos (Q16 e Q18), 

mas acrescentar também um item adicional (Q14), tal como indicado pela 

Análise Factorial Exploratória. A estes três itens assim agrupados 
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correspondeu um Alpha de Cronbach de 0,785. O quadro 6.2 resume os 

resultados do pré-teste. 

 
Motiv.Cognitiva (COG) Questões 

Fiabilidade Q1: “Considero que a empresa cumpre as promessas que faz” (COG1) 

Valor Percebido Q2: “Considero que os beneficios de ser cliente da empresa compensam os 
custos dispendidos” (COG2) 

Reputação Q3: “Face à reputação da empresa, tenho boas razões para duvidar da sua 
competência” (COG3; forma reversa) 

Qualidade Q4: “Considero que a empresa oferece um serviço de qualidade” (COG4) 

Conforto Q5: “Sou cliente da empresa porque me sinto confortável com a relação que 
estabeleci” (COG5; forma reversa) 

Motiv.Emocional (EMO)  

Ligação emocional Q6: “Sinto-me emocionalmente ligado à empresa” (EMO1) 

Identificação Q7: “Identifico-me com os valores e práticas da empresa” (EMO2) 

Familiaridade Q8: “Sinto-me parte da família” (EMO3) 

Reciprocidade Q9: “Sinto que a empresa demonstra preocupação pelos meus interesses 
enquanto cliente” (EMO4) 

Medo Perda Relação Q10: “Se deixasse de poder recorrer a esta empresa, 
teria uma sensação de perda pessoal” (EMO5) 

Retenção (RET)  

Compras Repetidas  Q11: “Tenciono continuar a recorrer à empresa nos próximos tempos” (RET1) 

Primeira Escolha Q12: “A empresa constitui a minha primeira escolha 
para este tipo de serviço” (RET2) 

Share of Wallet Q13: “Quando tenho necessidades nesta área, esta é a empresa a que mais 
recorro” (RET3) 

Disp.Recomendar (WOM)  

Recomendação Q23: “Recomendo o serviço da empresa a terceiros” (WOM1) 

Encorajamento Q24: “Encorajo amigos e conhecidos a tornarem-se clientes” (WOM2) 

Passa-palavra Q25: “Refiro-me à empresa de forma positiva” (WOM3) 

Altruísmo (ALT)  

Venda Cruzada Q14: “Tenciono utilizar mais e outros serviços da empresa no futuro” (RET4) 

Voz activa  Q16: “Se surgisse um problema, faria um esforço para o tentar resolver junto 
da empresa” (ALT1) 

Disponibilidade para 
cooperar Q18: “Estaria disponível para colaborar se a empresa o solicitasse” (ALT2) 

Nível Tolerância (TOL)  

Segunda oportunidade  Q15: “Permaneceria cliente da empresa mesmo se por vezes 
a qualidade do serviço ficasse abaixo do normal” (TOL1) 

Saída face a insatisfação Q17: “Se surgisse um problema, consideraria  
mudar para a concorrência” (TOL2; forma reversa)  

Insensibilidade preço Q19: “Permaneceria cliente da empresa mesmo 
se esta subisse os preços praticados” (TOL3) 

Prop. a Mudar (PROP)  

Procura activa Q20: “Deixaria de ser cliente da empresa se a concorrência oferecesse 
preços mais atractivos” (PROP1) 

Monitorização Q21: “Faço monitorização constante do nível de serviço e preços praticados 
pela empresa” (PROP2) 

Receptividade a 
alternativas 

Q22: “Mantenho-me alerta, atento e receptivo a propostas da concorrência” 
(PROP3) 

Quadro 6.4: Resultados do pré-teste 
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6.2.4.4 Distribuição do questionário e recolha de dados 

O questionário final foi distribuído por e-mail com convite à participação foi 

junto de uma amostra de conveniência de 384 consumidores e apontava para 

uma página web, com um questionário estruturado que ficou disponível na 

internet por um período de 40 dias. 

Segundo a sugestão de Hair e outros (1998) de 5 a 10 respostas por questão, 

o total de 222 respostas obtido foi considerado satisfatório. O resultado está 

também de acordo com o que é sugerido por Bryant e Yarnold (1995), que 

subscrevem que o número de respostas não deve ser inferior a 5 por questão, 

e que tal deve garantir sempre, no mínimo, pelo menos 200 respostas e nunca 

estar abaixo de 50.  
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7. Análise e Discussão dos Dados 

O estudo qualitativo realizado na primeira fase visou identificar quais as 

motivações dos consumidores ao estabelecerem relações com as empresas de 

que são clientes e sugerir diferentes tipos de relações. Na segunda fase da 

pesquisa, recorreu-se a um questionário que visa testar e desenvolver 

empiricamente a tipologia de relações sugerida na primeira fase do estudo. 

Neste capítulo irão ser apresentados os resultados associados (i) à análise dos 

casos; (ii) à análise dos grupos de discussão; e (iii) à análise dos resultados do 

questionário. 

 

7.1 Análise dos casos 

O processo de análise dos casos decorreu em três fases: descrição (com base 

na transcrição dos depoimentos), redução (com base na identificação de 

factores, temas e correlações importantes) e interpretação (contextualizando os 

significados encontrados). Tal como sugerido por Carson e outros (2001), a 

análise teve por base a generalização analítica por oposição à estatística, com 

ênfase na criação de teoria.  

A análise dos dados decorreu de acordo com as quatro dimensões (empresa, 

cliente, produto/mercado e relação) previstas no modelo inicial. As citações 

referentes aos depoimentos dos responsáveis das empresas estudadas e dos 

consumidores foram sujeitas a codificação. As primeiras duas letras 

correspondem à identificação da empresa (BA para Banco Espírito Santo, OP 

para Optimus e FN para FNAC, correspondentes respectivamente ao primeiro, 

segundo e terceiro casos) e a seguinte ao sexo (M ou F). No caso dos 

consumidores, consta ainda uma terceira referência, respeitante à idade. 

 

7.1.1 Caso 1: Relação entre um banco e os seus clientes 

a) O PRODUTO/MERCADO 

O primeiro caso a ser estudado incluiu uma empresa do sector bancário e 

investigou as relações que os clientes particulares estabelecem com os 

bancos. Este serviço foi escolhido para a categoria “contacto próximo, 

customizado e personalizado”. Assim, de acordo com Haaff (1989), os serviços 
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financeiros, para além das características inerentes a qualquer serviço, tratam-

se de um exemplo de um “black box service”, isto é, um exemplo que reúne as 

condições necessárias à existência de relações interpessoais, a saber 

importância, qualidade variável, complexidade e elevado envolvimento, e com o 

qual os clientes desejam ser “relacionais”. A intangibilidade das ofertas 

bancárias favorece a importância para o banco da criação de relacionamentos 

com os seus clientes, assim como os benefícios económicos daí resultantes 

(Dibb e Meadows, 2001). Por outro lado, em termos de procura, trata-se 

também de um caso que implica uma certa percepção de incerteza por parte 

do consumidor, não só por ser uma área técnica, mas também por existir 

assimetria de informação (favorável ao banco), o que torna o cliente vulnerável 

a comportamentos oportunistas. É também um caso que pode gerar (inter) 

dependência, derivada da relativa escassez de alternativas (pelo menos, de 

alternativas percepcionadas como melhores). É em situações como esta que o 

papel da confiança e do comprometimento pode ser determinante para o 

desenvolvimento da relação, o que interessa a ambas as partes. 

 

b) A EMPRESA 

Com o objectivo de uma abordagem comercial segmentada, o Grupo BES está 

estruturado em diferentes unidades de negócio (banca comercial, banca de 

investimento, crédito especializado, gestão de activos, seguros e outros), que 

determinam a sua maior especialização.  

A qualidade de serviço e a excelência no atendimento, enquanto factores 

estratégicos de diferenciação face à concorrência, são uma preocupação 

permanente na actividade comercial do Grupo. A estratégia de comunicação 

tem sido um pilar importante na abordagem comercial prosseguida, 

constituindo-se como um precioso auxiliar da rede na colocação de produtos e 

serviços, bem como na promoção/divulgação dos canais alternativos. A 

imagem de marca do banco é vista como uma vantagem competitiva. 

O Banco acredita que, para a implementação de uma estratégia relacional bem 

sucedida, dois atributos são vitais: a sua reputação e o valor dos produtos e 

serviços que oferece. A denominada “abordagem comercial” do banco com o 
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cliente visa ser entendida por este como personalizada e todos os contactos 

devem permitir acrescentar valor à relação. O marketing relacional é aqui muito 

associado a, por um lado, uma função de comunicação proactiva sobre o 

cliente e, por outro, a uma função de amplitude, para maximizar a cobertura da 

base de clientes: 

“O grande objectivo com o marketing relacional, e sobretudo utilizando o 
suporte de mailing, reside no sentido de criar negócio (...) num modelo, que 
aqui nós chamamos de “Modelo de Abordagem Comercial”, onde temos que 
de certa forma ter montado uma estrutura de apresentação de proposta 
comercial, que na prática está centralizada num produto ou num serviço, 
num fluxo inbound (isto é, clientes que se dirigem ao balcão), e em acções 
de outbound (isto é, é o banco que contacta o cliente). No mailing, aqui por 
exemplo temos telefonemas do balcão gestor, temos acções de 
telemarketing, acções de mailing ou marketing relacional, isto num esquema 
um pouco simplificado. (…) O marketing relacional é aqui utilizado em 
termos de uma função de amplitude, para maximizar a cobertura (...) 
Porquê? Porque nós temos interesse que o cliente novo continue vinculado, 
e continue a comprar serviços, a subscrever novos produtos.“ [BA/M] 

 

No mercado de particulares, a principal atenção é posta no valor de cada 

cliente, quer presente quer potencial. De acordo com o banco, esse valor de 

cliente evolui ao longo do ciclo de vida da relação bancária. O banco analisa 

eventos e “triggers” ao longo do ciclo de vida dos clientes e ajusta as suas 

acções de marketing e propostas à medida. O banco acredita que a 

rentabilidade e o valor dos diferentes clientes devem ser constantemente 

monitorados, idealmente de forma transversal ao seu portfolio de produtos, 

permitindo assim uma adaptação das utilizações feitas ao longo do tempo. 

 

Não há práticas de “venda forçada”, mas de comunicação com o cliente. O 

banco quer que os seus clientes se sintam valorizados e bem tratados, pelo 

que a prática de programas de fidelização tradicionais não consta dos seus 

planos actuais. Esta elaboração das “propostas de valor” só é possível graças 

à variada informação que é possível recolher sobre os clientes, especialmente 

no sector bancário. O banco utiliza essas informações para customizar a sua 

oferta à medida das necessidades dos seus clientes. Ou seja, tal 

acompanhamento permite ao banco apresentar não só propostas de valor 

como diferenciá-las de cliente para cliente, de acordo com as suas preferências 

e o seu valor para o banco (propostas de valor personalizadas). Essa 
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diferenciação faz-se sentir não só no conteúdo da proposta, mas também na 

forma como o cliente é tratado e contactado. Aliás, o lado “humano” ou “social” 

da relação é considerado especialmente importante pelo banco, uma vez que 

reconhece que a relação bancária é sobretudo uma relação de confiança que 

passa muito pelo contacto pessoal. Infelizmente, nem sempre os meios e a 

rentabilidade tornam uma abordagem totalmente personalizada possível. 

 

Foi a este nível que surgiu uma das citações mais curiosas da entrevista, onde 

o responsável do banco distingue expressamente “marketing relacional” 

(associado sobretudo a acções de mailing realizadas em massa para o 

mercado de particulares, numa opção relativamente barata e que não implica, 

por si só, contacto directo pessoal) daquilo que é designado por “marketing 

pessoal” (reservado a uma fatia restrita de clientes, os afluentes, cujo valor 

para o banco torna rentáveis acções mais personalizadas, como a existência 

de um gestor de conta), criador, esse sim, de verdadeiras “relações”: 

“No 360º (serviço dedicado a clientes que normalmente se chamam de 
afluentes (advogados, médicos...); são pessoas que têm uma grande 
capacidade de receitas, têm um conjunto de património significativo, uma 
muito maior capacidade de endividamento para um crédito à habitação, mas 
que não são private, porque os private são pessoas com muito património e 
baixo crédito). A relação é totalmente pessoal, aí o mailing não contribui 
muito, eles têm um gestor. O marketing relacional aí não é, aí é um 
marketing pessoal, é uma relação personalizada que está instituída num 
gestor, e a relação é pessoal. Portanto é a lógica de aconselhamento 
financeiro, mas numa relação muito da pessoa. No mass market, não há 
gestores dedicados e aqui é que o marketing relacional é muito mais 
utilizado, é gerar fluxo, é despertar interesse.” [BA/M] 

 

c) OS CLIENTES 

Os clientes escolhidos para o grupo de discussão têm idades compreendidas 

entre os 35 e os 45 anos, são predominantemente do sexo masculino, com 

nível de instrução superior e são clientes do banco, em média, há cerca de 8 

anos. Como já referido, para obter uma visão mais ampla, foi “permitido” 

incorporar na discussão experiências prévias ou paralelas eventualmente 

mantidas com outros bancos. Assim, de facto, todos os clientes seleccionados 

mantêm relações com mais do que um banco, tendo dois deles o Banco 

Espírito Santo (BES) como banco “principal” (clientes rotulados como “BA”) e 

outros dois outro banco concorrente (rotulados como “BX”). Alguns clientes 
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chegam mesmo a declarar terem conta aberta em 4 ou 5 bancos diferentes e, 

por vezes, são titulares de mais do que uma conta em alguns.  

Foi possível encontrar nos clientes inquiridos algumas diferenças relativamente 

àquilo que se pode chamar de “apetência ou disposição relacional”. Assim, 

alguns clientes mostraram uma certa reserva generalizada em relação aos 

serviços bancários, se não mesmo desconfiança, demonstrando por isso um 

comportamento defensivo e calculista face às iniciativas das instituições, pouca 

receptividade e recusa de contactos próximos, preferindo contar apenas 

consigo próprios e com o auxílio de canais virtuais. Aliás, estes clientes 

apresentam forte apetência para a utilização de novas tecnologias, sendo a 

sofisticação dos bancos a esse nível utilizada como um dos critérios de 

avaliação. A estes clientes corresponde também um perfil mais promíscuo em 

termos do número de “relações” bancárias que são capazes de manter 

simultaneamente e um maior grau de informação relativamente às alternativas 

disponíveis no mercado. São também clientes mais “revoltados” face àquilo 

que dizem ser a pouca importância com que são tratados pelos bancos e os 

que se sentem mais injustiçados. Algumas iniciativas promocionais agressivas 

de que são alvo são vistas como intrusivas, não-personalizadas e mesmo 

contraproducentes. Estes clientes sentem-se forçados a manter a relação com 

o banco através de uma rede cruzada de incentivos e obrigações. Criticam 

genericamente a banca e os bancos em particular, mesmo quando se referem 

ao que consideram ser o seu banco principal. 

Um outro conjunto de clientes, pelo contrário, demonstra um maior grau de 

abertura e uma avaliação menos exigente dos serviços bancários. São menos 

desconfiados e apreciam mais o contacto directo com funcionários, em quem 

confiam e com quem costumam lidar. Estes clientes consideram ter uma 

relação satisfatória com o seu banco, que recomendam. Geralmente, clientes 

com este perfil têm um menor número de contas abertas em simultâneo (no 

máximo, duas) e só são clientes de outro banco para além do principal por 

motivos específicos (por exemplo, pela recusa do seu banco em acompanhar 

melhores condições propostas pela concorrência para um dado projecto em 

particular) ou por uma questão de “segunda opção”. São clientes que, regra 
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geral e excepto pelos tais motivos específicos, não investigam as alternativas 

do mercado, não têm em mente mudar de banco e se encontram 

razoavelmente satisfeitos com os serviços que usufruem (apesar de admitirem 

que essa postura pode dever-se à reduzida sofisticação das operações que 

desenvolvem). Apresentam também um maior grau de tolerância face a falhas 

dos bancos, sendo que incidentes negativos não são suficientes para os fazer 

mudar ou procurara alternativas, e tendem mesmo a culpabilizar o seu reduzido 

potencial pela pouca atenção que os bancos por vezes lhes concedem. 

Tendem a aprofundar a relação ao longo do tempo (abrir novas contas, 

experimentar novos produtos), a confrontar o seu banco principal antes de 

mudarem para outro (quase “lamentando” se a tal são levados) e a defenderem 

a imagem do seu banco.  

Como será analisado de seguida, os dois perfis parecem condicionar a atitude 

e o tipo de relacionamento mantido com as instituições bancárias. 

 

Nos relatos efectuados quanto à sua experiência como clientes do banco, é de 

realçar que, de uma forma geral, as narrativas citaram a importância dos 

funcionários. Nalguns casos, os clientes considerariam inclusivamente mudar 

de banco se o funcionário o fizesse: 

“…quando fui viver para Lisboa, deveria ter aberto uma conta num balcão lá 
em Lisboa, mas a verdade é que tive uma senhora, que era a A., nome a 
sublinhar na história do BES, que me tratava de tudo pelo telefone do Porto 
(…) Se ela fosse embora para outro banco, tenho a certeza que se a A. me 
tivesse convidado, teria ido.” [BA/M/36] 

 

Entre os factores importantes enunciados na relação com o banco e os seus 

colaboradores contam-se a eficiência na resolução de problemas, a 

acessibilidade demonstrada (facilidade e frequência de contactos), um 

tratamento diferenciado para clientes de longa data, os contactos 

personalizados e a confiança baseada no conhecimento mútuo. Aliás, a 

confiança personificada no colaborar do Banco é mesmo considerada por 

alguns clientes como suplementando a confiança na própria instituição em si. 

 

Clientes com um perfil mais relacional referem a confiança (sobretudo no 

funcionário), a maior prestreza na resolução de problemas e uma flexibilidade e 
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disponibilidade acrescidas. Clientes menos relacionais apontam o hábito e a 

conveniência e não reconhecem, ressentidos, que o banco faça qualquer 

esforço em direccionar-lhes propostas de valor personalizadas. A prática de 

envio de propostas estandardizadas (que parece ser comum à generalidade da 

banca comercial e que foi inclusivamente referido na entrevista com a 

instituição) é vista como “contraproducente” e como prova da reduzida 

importância que lhes é atribuída. Aliás, mesmo quando aparentemente essas 

iniciativas “altruístas” ocorrem, os clientes tendem a desconfiar com alguma 

dose de cinismo à mistura: 

“Nós (…) recebemos de vez e quando umas coisas tipo um cheque 
"Parabéns! Acabou de receber um crédito ao consumo de 1000 € ou...", quer 
dizer, que a mim incomoda-me um bocado, mas eu compreendo, é como se 
dissessem "Parabéns! Agora, se comprar um fundo de investimento leva 
uma máquina de lavar...", pronto, é uma daquelas coisas que se amassa e 
se deita ao lixo. Mas que demonstra que eu realmente sou um cliente 
indiferenciado.” [BX/M/35] 

  

Face à atitude pouco proactiva, ou mesmo receptiva dos bancos, uma certa 

sensação de desalento e descrédito apodera-se destes clientes, que 

consideram escusada qualquer tentativa de (re) aproximação (mesmo sendo 

clientes “interessantes”, regulares e de há longa data) e que não vêem outra 

alternativa senão serem eles próprios defenderem os seus interesses, pois 

concerteza não será o banco a fazê-lo:  

“Agora, eu acho que sou uma cliente como milhões de outros, e sendo 
indiferenciada, tenho que ser eu, cabe-me a mim a responsabilidade de 
andar a procurar o melhor, pelo menos nas tais decisões grandes.” [BX/F/35] 

 

Assim, existe a percepção de que a maior parte das iniciativas dos bancos são 

meramente calculistas, destinadas a prender “à força” os clientes ao banco 

através de constrangimentos vários que só beneficiam o próprio banco, numa 

óptica quase de chantagem, onde a negociação dificilmente existe: São 

sobretudo estes constrangimentos e contrapartidas exigidas que motivam a 

permanência dos clientes no banco. Aliás, a sua importância é de tal forma que 

por vezes suplanta percepções negativas associadas ao banco, como se os 

clientes estivessem dispostos a “vender a alma ao diabo” se isso for necessário 

para ter acesso a certas condições. No entanto, numa espécie de acção de 

“retaliação” face a tanta “chantagem” a que são sujeitos, os clientes reagem 
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mantendo contas em vários bancos (ou o que alguns designam por “segundas 

opções”) e recusando qualquer sentimento de “lealdade”. 

 

Apesar de serem capazes de identificar o que foi descrito como o seu “banco 

de eleição”, o “banco histórico”, o “banco de afinidade” ou o “banco tradicional” 

dentro do autêntico portfolio ou rede de relações que mantêm com diversas 

instituições (como sendo aquele de quem são clientes há mais tempo, de que 

mais gostam, com quem simpatizam, em que depositam maior confiança e 

onde detêm uma carteira de produtos mais diversificada), não têm qualquer 

problema em afirmar que não se trata de uma relação exclusiva, muito menos 

fiel. Por vezes não é no “banco principal” que estão centradas a maior parte 

das operações e a duração da relação existente não justifica qualquer tipo de 

primazia ou preferência na escolha (excepto em “condições de indiferença”). 

Isto é, os clientes respondem ao calculismo com calculismo. 

 

d) AS RELAÇÕES 

Ainda que o banco esteja convencido do sucesso da sua abordagem comercial 

“relacional”, não é claro que todos os clientes pensem da mesma maneira. 

Assim, o banco parece apenas estar interessado em desenvolver uma relação 

quando percebe que resultará para ele algum benefício óbvio com essa 

estratégia. Nesta situação, parece que, apesar do produto/mercado ser 

conducente à formação de relações, existe uma assimetria de poder entre o 

banco e os clientes, que o primeiro utiliza de forma oportunista, seleccionando 

apenas aqueles clientes que mais lhe convém para estabelecer relações e 

votando os restantes a iniciativas mais estandardizadas. Assim, apesar do 

natural envolvimento do cliente com questões financeiras (é o seu dinheiro que 

está em jogo e a tomada de decisões é complexa) e, logo, a apreciação dada a 

um acompanhamento personalizado, o banco responde à maioria dos seus 

clientes com constrangimentos e barreiras à mudança, explorando as suas 

vulnerabilidades, conseguindo apenas desenvolver relações “forçadas”. Já 

consumidores considerados pelo banco como “compensadores” em termos do 

valor que geram recebem tratamento personalizado, sendo estes os clientes 
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que demonstram mais manifestações de lealdade. Assim, estes clientes 

acreditam manter uma “relação” recíproca com o banco através da qual 

beneficiam de recompensas difíceis de reproduzir junto de outro banco, 

depositando confiança no banco e acreditando que tal é recíproco. No entanto, 

não deixam de reconhecer a lealdade como uma oportunidade que deve 

funcionar nos dois sentidos por oposição a uma relação passiva unilateral. 

Assim, embora exibam um certo grau de tolerância, estes consumidores não 

são indiferentes a falhas de serviço e ficam mesmo ressentidos quando o 

banco não corresponde às suas expectativas, tratando-os com desconfiança ou 

fazendo exigências despropositadas, ou quando sentem que este não 

demonstra apreciação pela sua lealdade, não se desviando do seu trajecto 

normal para satisfazer os seus pedidos ou necessidades específicas. Assim, 

apesar destes clientes demonstrarem reduzida intenção de deixarem o seu 

banco ou de sequer pesquisar alternativas, e de estarem empenhados em 

desenvolver a sua relação com este e demonstrando preferência prévia, 

consideram que, caso o banco não retribua, abrirão conta noutro banco, até 

mesmo por uma questão de manter as opções em aberto. 

 

 

7.1.2 Caso 2: Relação entre uma empresa de telecomunicações e os seus 

clientes 

a) O PRODUTO/MERCADO 

O segundo caso inclui uma empresa do sector de telecomunicações móveis e 

as relações que os clientes particulares (quer pré-pagos, quer pós-pagos) 

estabelecem com os operadores móveis. Este caso foi escolhido para a 

categoria “contacto moderado, semi-customizado e não-personalizado”. De 

acordo com Liljander e Roos (2002), as empresas de telecomunicações são 

tipicamente caracterizadas por pseudo-relações, mas descobriram que 

combinando a gestão de dados sobre de consumo (hábitos, gastos, etc) com 

comunicação pessoal (serviço de atendimento, serviço pós-venda, assistência 

técnica, tratamento de falhas e reclamações) poderiam reduzir a volatilidade da 

sua base de clientes, questão importante num mercado especialmente 
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saturado na Europa e onde o produto se tornou praticamente uma commodity. 

Além disso, o sector das telecomunicações pode ser descrito como altamente 

competitivo e dinâmico, embora com algumas dificuldades de (maior) 

crescimento. Este cenário impõe dificuldades na captação de novos clientes, 

pelo que se torna de especial importância para o negócio a manutenção dos já 

existentes. Um dos principais desafios das empresas de telecomunicações é 

perceber quais os factores que motivam os consumidores a alternar entre 

diferentes operadores, algo que fazem com relativa facilidade devido às 

reduzidas diferenças percepcionadas e a barreiras à saída praticamente nulas.  

Como já foi referido, este é um serviço contacto moderado e não-

personalizado, ou seja, não é verdadeiramente interactivo: os clientes 

procuram e fornecem informações (e daí a importância geralmente atribuída 

aos serviços de apoio ao cliente e ao call center), mas raramente desenvolvem 

algum tipo de “diálogo” activo com o operador. O comportamento volátil 

tipicamente demonstrado por estes clientes prende-se sobretudo com a troca 

de opiniões entre eles, pelo que alguns autores defendem que serviços mais 

customizados (e logo, não tão fácil e directamente comparáveis) seriam 

aconselháveis (Liljander e outros, 2004). Os aspectos extrínsecos (como a rede 

de contactos) são muitas vezes mais valorizados do que aspectos intrínsecos 

relacionados com os atributos do produto. Aspectos tangíveis, como a 

qualidade dos equipamentos e outros factores tecnológicos são também 

considerados importantes, além do aspecto simbólico, relacionado com moda e 

estatuto social, que é também em si um aspecto extrínseco, indissociável do 

efeito rede. 

 

b) A EMPRESA 

A empresa escolhida foi a Optimus, terceira operadora de telecomunicações 

móveis nacionais. Apoiar o desenvolvimento tecnológico de forma a criar 

produtos e serviços inovadores é, desde sempre, umas das apostas da 

empresa. A satisfação do cliente é a principal preocupação dentro da empresa. 

Factores como a marca, a imagem transmitida ao consumidor são usados 

como factores de distinção e diferenciação que permitem à Optimus manter a 
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base dos clientes actuais e atrair clientes da concorrência. Os seus esforços 

foram reconhecidos a nível nacional por diversas entidades de renome e 

internacionalmente, tendo sido a única empresa de comunicações móveis a ser 

contemplada com três GSM Awards. 

 

O facto de Portugal integrar um mercado bastante desenvolvido e competitivo 

faz com que este seja um dos países europeus com mais sucesso no que toca 

as telecomunicações móveis. O mercado tem evoluído e mudaram com ele 

também as regras do jogo. O crescimento industrial e a inovação tecnológica 

sofreram um abrandamento, o número de empresas que vingou num mercado 

competitivo baixou, havendo neste momento uma grande segmentação de 

produtos disponíveis. A saturação do mercado faz também com que a 

fidelização de clientes assuma cada vez maior relevância, tal como foi referido 

na entrevista: 

“Nós, em termos da equipa de fidelização, queremos trabalhar no fundo em 
3 eixos: na satisfação; na relação, e aqui estamos a falar de todas estas 
acções de relacionamento, de surpreender o cliente, de alguma forma mimá-
lo também com as acções de Natal ou o que seja; e depois toda a parte de 
retenção, quer reactiva quer proactiva. Portanto, em termos da área de 
fidelização toca estes pontos todos. Neste momento, é uma área que 
apostamos em desenvolver.” [OP/F] 

 

Tendo em conta estes três eixos de actuação, em termos de satisfação, a 

Optimus afirma que o principal factor crítico de sucesso é o nível de serviço 

(desde o atendimento, o tratamento de reclamações, a resolução de 

problemas, o programa de pontos, a coerência das propostas apresentadas, a 

importância dada ao cliente). Não só o nível de serviço é considerado 

importante, mas também a diferenciação do nível de serviço, o tratamento 

diferenciado dos clientes impacta na satisfação do cliente. Essa diferenciação é 

feita em função dos diferentes níveis de valor que cada cliente representa para 

a empresa. O valor que cada cliente representa para a empresa (e que permite 

praticar ainda assim e apesar de todas as restrições algum nível de 

diferenciação) é aferido a partir da informação reunida ao longo da relação 

estabelecida. Para isso, a empresa tem realizado investimentos específicos em 

tecnologias de informação. 
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Tendo em conta o segundo eixo de actuação, a relação (ou seja “acções de 

relacionamento, de surpreender o cliente, de alguma forma mimá-lo”), a 

Optimus afirma que o principal objectivo é estabelecer um elo mais emocional 

do que meramente transaccional com o cliente. De acordo com a empresa, 

esse elo emocional é construído ao longo do tempo e advém da identificação 

do cliente com os benefícios e valores da marca. Para a empresa, os 

resultados esperados desses esforços relacionais são um maior grau de 

fidelização, uma menor sensibilidade ao preço, maior receptividade e uma 

tendência a serem prescritores da marca. 

Tal objectivo – a criação de um elo emocional – reflecte-se por exemplo no 

estilo de comunicação utilizado, não tão orientado para questões funcionais 

(estilo definido como “materialista”, “transaccional” ou “oportunista”), mas 

sobretudo mais personalizado e interactivo (ou “desinteressado”, “relacional”, 

“didáctico”), mostrando-se disponível para auxiliar o cliente, recordando a bem 

sucedida “história” vivida até aí, reforçando percepções positivas, elevando 

expectativas e fazendo o cliente sentir-se especial: 

“...eu de facto estou-lhe a dar algo material, estou-lhe a dar um desconto, 
mas a forma como comunico isso ao cliente pode fazer a diferença – por 
isso é que nós temos agências especializadas em marketing directo e 
marketing relacional. Por isso, a forma como nós comunicamos acredito 
que tenha impacto do ponto de vista de como é que o cliente vê e portanto é 
um bocadinho essa a ideia (...) no caso do desconto por antiguidade ou da 
atribuição de pontos ao fim de não sei quantos anos, eu não lhe vou pedir 
“tome lá estes pontos e troque-os”; eu vou-lhe dizer “obrigada por ser 
nosso cliente, por estar connosco há não sei quanto tempo damos-lhe um 
bónus de x pontos, ou damos-lhe um desconto…” e eu acho que o cliente 
não vê isto como totalmente transaccional, depende também da forma como 
eu estou a comunicar com ele. Portanto, eu acho que a forma como nós 
comunicamos em marketing directo... Quer dizer, estou a criar-lhe ali um 
vínculo emocional...” [OP/F] 

 

Ou seja, há um declarado esforço da Optimus em tratar a relação com o cliente 

como se de uma relação interpessoal se tratasse. Tal passa também, como já 

foi referido por tentar surpreender e “mimar” o cliente. Ainda assim, há a 

consciência de que as próprias características de um mercado de massas 

impedem um tratamento tão personalizado como se desejaria: 

“Claro que quando se fala em milhões de clientes, a relação comum 
operador ou com um banco é sempre um bocadinho abstracta. (…) Eu acho 
que os clientes vêem o operador como uma coisa um bocado distante, 
muito intangível, e portanto eu acho que é difícil...” [OP/F] 
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Finalmente, tendo em conta o terceiro eixo de actuação, a retenção, a Optimus 

aposta em premiar a antiguidade através de vários tipos de bónus “de 

permanência” (pontos, ofertas de chamadas, descontos), de cariz 

essencialmente monetário. De acordo com a Optimus, estes esquemas de 

recompensa da fidelidade não só impedem que o cliente mude de operador 

como “estimulam” a relação existente, potenciando contactos, despertando 

interesse no cliente e aproveitando mais uma vez para o “mimar” (com 

prémios). No entanto, a Optimus está consciente do carácter essencialmente 

transaccional deste tipo de iniciativas e que a manutenção da relação não 

passará só por aí. Concretamente, a Optimus entende que, apesar de todos os 

esforços realizados no sentido de investir na satisfação, desenvolver uma 

relação emocional com o cliente e de a manter (principais eixos de actuação), 

tal pode não impedir, ainda assim, que o cliente mude de operador. Assim, 

entre as justificações para tal facto, são apontadas algumas especificidades do 

sector (nomeadamente o efeito rede associado ao factor custo) às quais os 

clientes são particularmente sensíveis. De entre outras especificidades do 

sector apontadas como justificações para o comportamento algo volátil dos 

clientes constam ainda algum carácter aspiracional (fashion) do produto (e as 

modas são passageiras); a inexistência de custos elevados à mudança 

(principalmente banalizando-se o uso de telemóvel e sem compromisso de 

carregamentos obrigatórios) para além de um eventual “apego ao número” e da 

perda da “rede”; o comportamento racional e calculista de consumidores bem 

informados e exigentes (quanto a tarifários, equipamentos, comparação de 

alternativas); e um certo grau de distorção nas avaliações realizadas atribuído 

ao factor preço. Com o intuito de contrariar esta tendência, a Optimus tenta 

criar deliberada e artificialmente algumas barreiras à saída ou vínculos ao 

operador: 

“Aqui era um bocadinho criar barreiras à saída do cliente e aqui no fundo 
nós sabemos que no caso dos pré-pagos temos ali um problema de 
desactivação, de abandono (…) portanto é uma tentativa, uma forma de 
tentar “amarrar” assim os clientes (…) Por isso, queríamos criar aqui 
algumas barreiras, de alguma forma fictícias, mas que o prendessem a nós.” 
[OP/F] 
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c) OS CLIENTES 

Tal como no caso anterior, os clientes escolhidos para o grupo de discussão 

têm idades compreendidas entre os 35 e os 45 anos, são predominantemente 

do sexo feminino, com nível de instrução superior e eram clientes do operador, 

em média, há cerca de 6 anos. 

Foi possível encontrar nos clientes inquiridos algumas diferenças relativamente 

àquilo que se pode chamar de “apetência relacional”. Assim, um primeiro grupo 

de clientes mostrou algum grau de “lealdade” (no sentido de escolha e 

manutenção fundamentadas), mais racional do que afectiva, ao seu operador. 

Ou seja, este grupo de clientes demonstra ser relativamente esclarecido quanto 

às alternativas de mercado (em termos de tarifários, equipamentos, etc) e faz a 

sua escolha de operador com algum grau de razoabilidade e racionalidade, 

(i.e., por uma questão de preferência e consistência cognitiva), sendo que o 

principal factor determinante na escolha é o efeito rede, em termos de preço e 

conveniência. As suas eventuais mudanças de operador acontecem quando, 

por esse facto, as diferenças em termos de preço o justificam, mas, em alguns 

casos, confrontam o seu operador actual antes de efectivarem a mudança. No 

entanto, sendo as suas principais vulnerabilidades o preço e a conveniência, tal 

abre oportunidade à análise de propostas persuasivas da concorrência 

eventualmente mais compensadoras, ou seja, não é uma lealdade 

incondicional. Um outro conjunto de clientes, pelo contrário, permanece no 

mesmo operador por aquilo que os próprios afirmam ser “comodismo” ou 

“inércia”. Não estão a par das ofertas de mercado (nem procuram estar, pois 

“dá muito trabalho”) e apenas lhes interessa que o operador se limite àquele 

nível de serviço básico associado às telecomunicações, sem qualquer 

envolvimento adicional. Consideram não existir grandes obstáculos à mudança, 

nem tão pouco grandes incentivos, pelo que preferem manter o “status quo”. A 

sua escolha não envolveu qualquer estudo prévio ou razões objectivas para 

além de “alguém lhes pagar a conta”. No entanto, e apesar destas diferenças, 

ambos os grupos refutam qualquer nível de “comprometimento afectivo”: a 

existir alguma “preferência” (quando existe) ela é baseada em critérios 

economicistas e nada mais. O que não impede que apreciem algumas ofertas e 
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“simpatias” por parte do operador (pontos, bónus ou outros), apesar de não as 

verem como um “reconhecimento” (nem tão pouco como um “suborno”), nada 

retribuírem em troca e de apenas as aproveitarem oportunisticamente. 

Nos relatos efectuados quanto à sua experiência como clientes do operador, o 

factor mais saliente é que, de facto, tal como já tinha sido afirmado pela 

Optimus, a escolha realizada prende-se sobretudo com a rede de 

relacionamentos que mantêm, associada ao factor custo. Outros factores tais 

como o apego à marca, o programa de pontos ou mesmo a satisfação com o 

serviço estão em segundo plano. 

O grau de envolvimento é de natureza essencialmente calculista e pouco 

emotiva. Ou seja, desde que as condições mínimas de serviço se mantenham, 

desde que “as coisas sejam resolvidas com normalidade” e de forma “discreta” 

e eficiente, o cliente vai-se mantendo na relação (quanto mais não seja por 

inércia) até que eventualmente surja ou encontre uma proposta mais 

compensadora em termos de preço (isto apesar de a busca de alternativas não 

ser muito activa, até porque existe alguma percepção de que as ofertas são 

indiferenciadas) ou mude a rede dominante dos seus contactos preferenciais.  

 

Os clientes entrevistados procuram uma relação “fácil” ou “discreta”, sem 

demasiadas pressões ou intrusões. Mais ainda, os clientes rejeitam 

inclusivamente ir para além deste ponto de envolvimento, isto é, não vêem com 

bons olhos acções demasiado “push” e impõem limites à intensidade da sua 

relação com a operadora: 

“Não gostaria que a relação fosse chata, não queria ser bombardeado com 
telefonemas, com e-mails, com mensagens...mensagens por acaso não me 
importo, porque eu apago-as nem as leio, mas quer dizer, calma, 
bombardear, se receber 7 por dia vou-me chatear. Obviamente, se receber 1 
por semana...” [OP/M/37] 

 

No entanto, caso se verifiquem as ditas “condições mínimas” de segurança e 

de eficiência, o cliente procura estabelecer uma relação duradoura com o seu 

operador, apesar dos custos de mudança serem percepcionados como muito 

reduzidos e se resumirem essencialmente ao risco de extravio de alguns 

contactos e à perda de um número a que já estão apegados.  
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Este comportamento de permanência na mesma rede apesar dos baixos custos 

à mudança é classificado por alguns clientes como “lealdade” e por outros 

como “comodismo”. A “verdadeira” lealdade foi vista como o acto de 

permanecer com a mesma empresa independentemente do preço. Mais ainda, 

quando não se dá a pemanência por mera inércia, mas por “lealdade”, a 

eventual mudança não acontece de forma tão rápida, é mais ponderada, ou tal 

como foi referido na entrevista à Optimus, o cliente dá “mais tempo” à empresa, 

solicitando, por exemplo, uma contra-proposta face a uma oferta concorrente, 

participando activamente na relação. Esta postura foi associada à noção de 

lealdade, mas puramente cognitiva, i.e., não foi vista como uma forma de 

comprometimento, associado a uma noção de “dedicação” ou de “vestir a 

camisola”. 

O “comodismo” ou lealdade espúria (por defeito) foi associada por alguns 

clientes a situações onde estes eram demasiado “preguiçosos para mudar”. Ao 

conjugar esta questão com o facto de não ter aparecido uma oportunidade 

melhor que justificasse a mudança, os clientes “vão ficando”. A situação mais 

comum de lealdade espúria ocorria quando, apesar de os clientes estarem 

dispostos a permanecer na empresa, não sentiriam o menor complexo de culpa 

em abandoná-la se uma melhor alternativa surgisse, isto é, este tipo de clientes 

tende a apresentar comportamentos e atitudes mais oportunistas. 

 

Os consumidores não são ingénuos ou passivos, e as reais motivações por trás 

dos ditos “esforços relacionais” das empresas são por vezes encaradas com 

alguma dose de saudável cinismo: 

“Enquanto nós andamos no tarifário que menos nos convém estamos-lhes a 
dar a eles rentabilidade, portanto também acho complicado fazerem isso.” 
[OP/F/36] 

 

Mas apesar de algum cinismo, os clientes consideram perfeitamente aceitável 

e normal que algumas acções não sejam rentáveis para a empresa e estão 

dispostos a “jogar o jogo”, especialmente se daí puderem retirar algum 

benefício, replicando assim aquilo que pensam das reais intenções da 

empresa. De facto, parece que os consumidores estão a beneficiar mais dos 

programas de fidelização do que a empresa, apesar dos crescentes recursos 
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que esta confessou disponibilizar a estas iniciativas. Ou seja, os clientes, ao 

contrário da versão instituída e politicamente correcta, não parecem ser 

elementos passivos da relação. O estudo realizado parece demonstrar que os 

clientes não deixam de apreciar recompensas (monetárias ou outras) e de, 

sobretudo, serem surpreendidos com estas (se forem vistas como “extras”, algo 

que não estava “contratado” ou que não fosse “exigível”), não achando que 

estão a ser “subornados”. 

 

d) AS RELAÇÕES 

Ao contrário do que se passa no caso anterior, a percepção de incerteza ou a 

escassez de alternativas não se encontram entre as preocupações dos 

clientes. A necessidade de segurança tem pouca importância e o nível de 

serviço é visto como um dado adquirido. Logo, aqui é a empresa que pretende 

desenvolver uma relação próxima, enquanto os clientes apenas têm interesse 

em garantir que calculisticamente a melhor escolha face a propostas 

alternativas, demonstrando reduzida lealdade, muito baseada no hábito ou 

inércia ou, no melhor dos casos, com forte vertente cognitiva, permeável a 

melhores alternativas em termos de preço ou conveniência. 

Assim, o nível de envolvimento é em geral baixo, o grau de complexidade é 

reduzido e os atributos extrínsecos (efeito rede, moda) parecem ser 

considerados os mais importantes pelos consumidores. À parte o efeito rede, 

os custos de mudança não são considerados elevados ou constrangedores de 

uma eventual mudança, as propostas da concorrência são vistas como 

indiferenciadas e fáceis de comparar, os contactos pessoais são mínimos e o 

balanço de poder favorece os consumidores, que apresentam reduzida 

disponibilidade para desenvolverem uma “relação”. A empresa combina 

técnicas de “data mining” com comunicação personalizada e incentivos como 

forma de chegar até aos clientes e fidelizá-los, embora a interactividade seja 

reduzida e apesar de estes não terem qualquer obrigação de se dar a conhecer 

ou de se registar e de não existir nenhuma barreira tradicional que os impeça 

de mudar. 
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7.1.3 Caso 3: Relação entre uma empresa de retalho e os seus clientes 

a) O PRODUTO/MERCADO 

O terceiro caso envolve uma empresa do sector de retalho, a FNAC, e as 

relações que os consumidores da loja estabelecem com esta. O caso foi 

escolhido para a categoria “contacto moderado, serviços estandardizados”.  

De todos os mercados B2C, o retalho foi aquele que atraiu maior interesse em 

termos do desenvolvimento de estratégias relacionais. Muitos autores relatam o 

uso generalizado de cartões de fidelização no sector como indicador da 

presença de marketing relacional (Pressey e Mathews 1998; Egan 1999). A 

lógica parece imbatível: a maior proximidade com o consumidor 

comparativamente a outras actividades mais recuadas na cadeia de 

distribuição sugere, de forma intuitiva, que quanto mais a empresa se 

conseguir aproximar do cliente, melhores serão as condições para oferecer o 

tipo de serviço que este procura. Muitas empresas neste sector dependem de 

algum tipo de programa de fidelização para oferecer “valor acrescentado” aos 

seus clientes mais “fiéis”, procurando assim construir relações de longo prazo. 

O problema é que esta é uma prática generalizada entre concorrentes, uma 

vez que estes programas são relativamente fáceis de imitar. Ou seja, num 

sector em que a oferta é relativamente indiferenciada, mesmo em termos dos 

próprios programas de fidelização, torna-se difícil que estas estratégias 

constituam vantagens competitivas de longo prazo (Egan 1999).  

Os produtos e serviços comercializados no retalho têm normalmente 

associados um baixo custo e um reduzido nível de risco e, logo, são aquisições 

repetitivas, rotineiras, pouco importantes e que normalmente não gozam da 

intensidade emocional de compras mais avultadas. Ou como referem 

Alexander e Colgate (2000), mesmo quando a compra é importante para o 

consumidor e exige um processo de tomada de decisão mais complexo e maior 

envolvimento, tratam-se geralmente de compras pouco frequentes que tornam 

pouco provável a continuidade das interacções e, logo, o estabelecimento de 

relações mais profundas. O comprometimento do cliente raramente está 

presente dada a liberdade e variedade de opções num mercado relativamente 

indiferenciado. Não existem barreiras à saída e os custos de mudança são 
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baixos. A percepção do cliente é que, face a ofertas relativamente 

indiferenciadas, deve procurar a cada momento a “melhor” alternativa, sem se 

sentir obrigado a permanecer com a sua escolha numa transacção posterior, 

mesmo que tenha ficado satisfeito. Dado não existir qualquer necessidade de 

se comprometerem com uma dada empresa ou marca, os consumidores 

adoptam frequentemente um “portfolio” de opções que de onde escolhem 

alternadamente, adoptando um comportamento promíscuo onde o conceito de 

“sedução” contínua e não de “casamento” é o que melhor se aplica.  

No entanto, alguma inércia poderá levar alguns consumidores a não 

procurarem alternativas existentes por estarem pouco envolvidos com um 

produto (bem ou serviço) que os deixa minimamente satisfeitos, desenvolvendo 

não-relações que se podem eternizar por simples hábito. Assim, no retalho em 

particular, estratégias concebidas para encorajar esse comportamento 

repetitivo ou minimizar o desejo de mudança podem ser consideravelmente 

mais eficazes do que dispendiosas estratégias relacionais (Egan, 1999). 

 

b) A EMPRESA 

A empresa de retalho escolhida, a FNAC, nasceu em 1954 e é o líder europeu 

na distribuição de bens culturais e de lazer, estando presente em 9 países. A 

cultura é a sua fonte de inspiração, tendo sido criada com o intuito de praticar 

um acesso mais livre a esta e um tipo de comércio diferente, que se dirigisse 

ao maior número de pessoas e não apenas para as elites. É a única marca que 

propõe, num único espaço, uma selecção de produtos que inclui livros, discos e 

filmes, som e imagem, micro-informática e telecomunicações. Mas na 

realidade, a sua montra de serviços é mais alargada abrangendo a venda de 

bilhetes para espectáculos e, através das suas filiações, a revelação de 

fotografias, as viagens, etc. Paralelamente à sua actividade como distribuidora, 

desempenha também um papel de prescritor e de agente cultural em cada um 

dos seus espaços. A empresa dispõe de uma vasta oferta em produtos 

culturais e tecnológicos. Além da escolha de produtos, oferece inúmeros 

serviços como a encomenda de livros e discos, as entregas ao domicílio ou o 

serviço pós-venda. 
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Mesmo ao melhor preço, a mera aquisição já não é suficiente para satisfazer o 

consumidor, que procura outras mais-valias. Nesta empresa, essa mais valia 

reside acima de tudo na sua liberdade da sua prescrição. Os colaboradores 

não são remunerados através de percentagens sobre vendas de produtos 

específicos garantindo assim a sua independência. Assim, podem aconselhar 

livre e objectivamente o produto que melhor se adequa às necessidades do 

cliente. A qualidade do aconselhamento é garantida pela formação e 

competência dos colaboradores. O serviço pós-venda garante ainda 

assistência técnica e envio ao domicílio gratuitos e micro-clínica para 

reparações. Possui ainda amenidades como café e aparcamento gratuito. 

A empresa promove também a diversidade cultural e apoia a criação artística, 

organizando eventos culturais diários, de livre acesso, nos seus espaços. 

Apresentações de livros, música ao vivo, colóquios e debates sobre temas da 

vida política, económica e cultural, ciclos de filmes ou demonstrações de novas 

tecnologias são alguns exemplos.  

Como principal meio de fidelização tradicional, a empresa disponibiliza um 

cartão de acumulação de pontos (que também funciona como cartão de 

crédito), pago e válido por três anos. Aos detentores do cartão, são 

proporcionados descontos exclusivos (de boas vindas, de renovação, de 

serviços, em espectáculos e produtos selccionados) para além de isenção de 

comissões e custos de entrega, e pagamentos facilitados.  

O serviço prestado é genericamente não personalizado, com uma dotação de 

pessoal de atendimento relativamente reduzida e com elevado grau de 

influência sobre o consumidor. No entanto, apesar de o serviço não ser 

personalizado, procura ser eficiente, oferecendo conselhos especializados e 

gestão de pedidos e reclamações. A loja aposta numa faceta social, que passa 

pela organização de eventos e diversas amenidades, de forma a potenciar a 

ligação emocional dos consumidores. Além disso, possui um programa de 

fidelização, corporizado num cartão de pontos que permite o acesso a 

promoções, descontos, crédito, informação privilegiada e outros incentivos. No 

entanto, com excepção do primeiro ano de actividade, o cartão cliente não é 

gratuito, implicando o pagamento de uma quantia simbólica. O cartão foi o 
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elemento referido pela directora de marketing e serviço ao cliente da empresa 

em Portugal quando questionada sobre os esforços relacionais da empresa: 

“Bom, em relação aos clientes, nós temos efectivamente uma base de dados 
que é constituída por todos os possuidores do cartão (…) quando uma 
pessoa adere ao cartão vai ser contactada para fins comerciais, portanto é 
este universo. Hoje são cerca de 150 mil pessoas. E portanto, para que 
serve esta base de dados? Para várias coisas. Primeiro para fazer estudos, 
para perceber como é que funciona o nosso consumidor, o que é que ele 
compra, pelo menos esse universo do cartão, depois poderemos extrapolar 
ou não, mas em princípio sim, portanto poderemos explicar algumas coisas 
(…) Portanto, principalmente para fazer estudos de mercado. E depois, é o 
chamado CRM, por isso aqui entramos num círculo, portanto vamos 
analisar, e vamos segmentar e preparar acções de marketing directo que 
vamos analisar e etc.” [FN/F] 

 

Neste esforço de segmentação são avaliados critérios como a frequência da 

compra, a diversidade e o montante, ou seja, procura-se avaliar o valor que 

cada cliente representa para a organização e direccionar propostas de acordo 

com esse perfil, seleccionado aqueles que representam maior valor para a 

empresa. Há também consciência de que esta se trata de uma estratégia de 

longo prazo. 

A questão da opção pelo cartão pago é explicada como sendo uma espécie de 

comprometimento que se exige do cliente, isto é, ao pretender-se que o cliente 

valorize a sua posse, exige-se algum “esforço” da parte do cliente. Até porque 

há também consciência de que o cartão pode ser utilizado por alguns clientes 

com fins oportunistas: 

“Eu acho que eles utilizam o cartão. É como lhe digo, a maior parte utiliza o 
cartão, apresenta o cartão para fazer as suas compras, a grande maioria. Até 
porque em parte também tem que rentabilizar a compra do cartão, mas lá 
está, nós também temos pessoas que, lá está, são calculistas, no bom 
sentido da palavra, e vão fazer o cartão, portanto vão gastar 15 euros, mas 
vão beneficiar de um desconto de 6% sobre 1000 euros, e portanto o cartão 
já está mais que pago.” [FN/F] 

 

Aliás, a questão da valorização e da pertença a um grupo mais ou menos 

exclusivo está também bem patente no facto de a qualidade do nível de serviço 

não ser vista como um mecanismo de fidelização, uma vez que é facultado a 

todos os clientes, de forma homogénea e sem distinção. 

O factor emocional é muitas vezes mais valorizado do que aspectos 

transaccionais: 
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“Por isso nós tentamos efectivamente que, primeiro, o acto de compra em si 
seja um prazer para o cliente; e ele também possa ir lá informar-se, ficar a 
par das últimas novidades, sem comprar. Que é o que nós queremos, que 
ele venha à loja.“ [FN/F] 

 

 

c) OS CLIENTES 

Os clientes seleccionados para a recolha de dados têm idades compreendidas 

entre os 35 e os 45 anos, são predominantemente do sexo feminino, com nível 

de instrução superior e são clientes da loja desde que esta abriu, há quase 12 

anos. Como já foi referido, para obter uma visão mais ampla, foi “permitido” 

incorporar na discussão experiências prévias ou paralelas eventualmente 

mantidas com outras empresas.  

Genericamente, os clientes entrevistados apreciam ter liberdade de escolha 

entre diferentes lojas em busca do melhor preço ou das melhores ofertas 

promocionais. Apesar de a maioria assumir a sua preferência pela loja em 

questão e reconhecerem a sua superioridade, isso não impede que por vezes 

recorram a outras sem restrições. O conceito de lealdade foi associado ao de 

“primeira escolha” entre lojas concorrentes, mas não a comprometimento. De 

acordo com a opinião destes clientes, os cartões de pontos não produzem 

lealdade (ou seja, no seu conceito de lealdade, não é esse facto que os faz 

manifestar preferência por dada loja), pois usualmente mantêm cartões de 

vários prestadores em simultâneo, valorizando a manutenção de um repertório 

de onde podem escolher livremente. Alguns clientes demonstraram mesmo 

uma postura calculista em relação a este tipo de esquemas de fidelização, 

dizendo fazer uma utilização oportunista destes, retirando apenas o benefício 

sem nunca deixar de comparar alternativas. Nenhum dos clientes entrevistados 

conhece pessoalmente algum dos funcionários da loja, considerando que tal 

não só não é estimulado, como também não lhe é reconhecido qualquer 

interesse, embora apreciem a vasta gama de produtos e serviços disponíveis 

na loja e o profissionalismo demonstrado. Nas sessões, os clientes hesitaram 

em reconhecer a existência de uma “relação” entre eles e a loja em questão, 

pelo que muitas vezes recorreram a exemplos retirados de outros sectores 

para explicar qual o seu significado para eles. Nestes exemplos alternativos, 
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um dos factores maioritariamente apontados foi a existência de um lado 

emocional (por oposição a meramente transaccional), consubstanciado na 

frequência assídua e exclusiva, no aconselhamento imediato e recorrente e na 

participação voluntária. Outro dos factores referidos foi o conhecimento e a 

familiaridade com a empresa e seus funcionários, consubstanciados na 

confiança, na satisfação, na necessidade de aconselhamento personalizado e 

no tratamento diferenciado. 

No entanto, foi possível detectar que a presença de emoção, familiaridade e 

contacto pessoal nem sempre é desejada em todo o tipo de serviço. Assim, os 

clientes parecem estar mais receptivos ao estabelecimento de relações quando 

ou o processo de decisão é complexo para eles e exige aconselhamento e 

conhecimento mútuo, ou quando a compra representa grande relevância (pelo 

montante, pelo risco envolvido ou por ser pouco frequente, por exemplo). 

Caso contrário, os consumidores preferem tomar individualmente a sua decisão 

e de preferência com o mínimo de contacto: 

“…na FNAC eu acho que exactamente o que não gostaria era de ter uns 
melgas ali sempre atrás de nós (…) eu não quero que ande lá um melga 
atrás de mim, não gosto que ele saiba quem eu sou, isso não me interessa 
nada (…) não precisa de conhecer especificamente a pessoa. Se as pessoas 
forem sempre simpáticas, educadas, etc, isso é fundamental.” [FN/F/41] 

 

Apesar de os clientes entrevistados não admitirem ter uma relação com a loja 

em causa, alguns reconhecem algum tipo de preferência e lealdade, 

associados sobretudo a factores comportamentais: 

“É comprar lá, não ir comprar à concorrência...” [FN/F/37] 
“É a gente gostar, é a primeira escolha, é onde a gente vai... (...) É comprar 
sempre no mesmo sítio...mas eu se calhar vou quase sempre lá (…) por isso 
é que eu acho que também tenho um bocadinho de relação com a loja X, 
apesar de não ser o tal cliente não sei o quê, hiper-fiel.” [FN/F/41] 
“Quando queres comprar qualquer coisa, a primeira loja que nos vem à 
cabeça é a loja X, é ou não é?” [FN/F/40] 

 

Os motivos apontados para esta lealdade são bem identificados, e resultam 

sobretudo dos preços, conveniência, localização, variedade e nível de serviço 

prestado. A existência do cartão de fidelização da loja também é referido como 

um possível estímulo a essa lealdade, embora a demora na obtenção dos 

benefícos derivados da acumulação de pontos e a opção por cartão pago seja 

bastante criticada. Alguns clientes adoptam uma postura mais racional, 
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considerando que a questão não é de lealdade, mas de falta de alternativas ou 

de compras por impulso. Assumem ainda que “usam” a FNAC, a variedade e a 

acessibilidade que oferece como factor de comparação e experimentação, mas 

que esta não merece sempre a sua preferência, sobretudo devido ao factor 

preço, mais elevado dada a inexistência de concorrência. Esta postura 

“oportunista” está presente também na utilização / adesão ao cartão: 

 

d) AS RELAÇÕES 

Conforme já foi referido, os clientes hesitaram em reconhecer a existência de 

uma “relação” entre eles e a loja em questão. 

Assim, os clientes não gostam de se sentir “amarrados” a uma dada escolha, 

embora estejam disponíveis para aceitar eventuais benefícios transaccionais 

que a empresa lhes ofereça (como os previstos no cartão de pontos), desde 

que não lhes seja pedido nada em troca (como o seu pagamento ou outra 

forma de compromisso). Assim, a busca de variedade é mais importante e a 

abordagem é sobretudo transaccional, já que o nível de complexidade do 

serviço é reduzido, os custos de mudança são reduzidos, as alternativas são 

muitas e fáceis de comparar e o nível de contacto é mais profissional do que 

pessoal. Novamente, o balanço de poder parece favorecer os clientes, que 

obtêm benefícios provenientes de diferentes programas de fidelização sem se 

comprometer, enquanto os retalhistas apenas conseguem, na melhor das 

hipóteses, perfis incompletos dos seus clientes. No caso em estudo, a 

abordagem da empresa foi a de cobrar uma quantia simbólica pelo cartão, de 

forma a garantir algum comprometimento, pelo menos transaccional, por parte 

do consumidor; ou seja, de forma a equlibrar o balanço de poderes, adoptando 

também esta uma postura transaccional. Ao garantir que o cliente volta como 

forma de amortizar a quantia dispendida, a empresa pretende que a decisão de 

adesão seja reflectida (o consumidor só se disporá a comprometer os seus 

recursos se tal de facto compensar em termos de volume de compras 

efectuadas), garantindo tratamento diferenciado apenas a clientes que 

expressem alguma preferência (e assim recompensando-a) e potenciando que, 

eventualmente, as visitas repetidas acabem por desenvolver outro tipo de 
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motivações menos transaccionais do que aquelas que, à partida, justificaram a 

adesão (algo incrementado pelo próprio conceito de serviço abrangente 

implementado), alargando o relacionamento com o cliente e fidelizando-o. 

Assim, em vez da mera oferta de benefícios, a empresa opta por fazer uma 

proposta de valor destinada apenas a clientes que a valorizem e que 

pretendam aderir voluntariamente. 

 

 

7.2. Análise dos grupos de discussão 

As discussões realizadas foram analisadas de forma a descobrir temas que 

permitissem explicar a formação de relações empresa-cliente do ponto de vista 

do consumidor (Lincoln e Guba, 1985). Uma análise comparativa permitiu 

identificar pensamentos, ideias e percepções recorrentes. Depois de diversas 

iterações, cada “bloco” de ideias “relacionadas” foi categorizado em “tipos de 

relações”.  

As discussões realizadas com os consumidores permitiram sugerir uma 

tipologia de relações (ver fig. 7.1), baseada nas percepções e sentimentos dos 

consumidores que explicaram porque apenas alguns e não todos valorizam 

uma abordagem relacional, contradizendo por vezes o que as condições de 

contexto ou a postura das empresas parecem indicar.  

 

 Existência de Intencionalidade / Vontade 
(quer ou não desenvolver uma relação?)  

Intensidade emocional 
(porque é que (não) quer?) 

Sim 
(decisão associada a 

vontade própria)  

Não 
(decisão associada a 

falta ou contra vontade) 

Elevada 
(razões mais emocionais do 
que cognitivas) 

RELAÇÃO 
DEDICADA 

RELAÇÃO 
FORÇADA 

Reduzida 
(razões mais cognitivas do 
que emocionais) 

RELAÇÃO 
FUNCIONAL 

RELAÇÃO 
INDIFERENTE 

Fig. 7.1: Tipologia de relações 
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Alguns consumidores entrevistados querem desenvolver relações próximas e 

mostram-se receptivos aos esforços das empresas nesse sentido. Segundo um 

destes entrevistados 

“…tenho uma relação com o banco personalizada (…) é absoluta confiança, 
total confiança. E empatia. E flexibilidade. E disponibilidade.” [BA/M/36] 
 

No entanto, outros não demonstram qualquer desejo em iniciar uma relação, 

sendo que se sentem “encurralados” ou forçados como se fossem “reféns”: 

“…para ter as condições melhores que o banco pode oferecer (…) sou 
obrigado a aderir a um conjunto de…a aderir a um pacote (…) o banco 
procede assim para me (…) fidelizar à força.” [BX/M/35] 
 

ou se vão mantendo como clientes por inércia ou indiferença, à falta de melhor 

alternativa, mas recusando qualquer tipo de envolvimento. Conforme referido 

por um dos entrevistados: 

“Para mim, é-me indiferente (…) pode ser uma questão de preguiça ou 
inércia da minha parte. (…) Não, eu não sou nada leal (…) Acho que só não 
mudo pelo trabalho que dá (…) depois de estar, deixo-me estar.” [OP/M/37] 

 
Outros ainda admitem ser consumidores deliberada e conscientemente leais 

“Não, é lealdade, é diferente. Comodismo seria eu nem sequer analisar a 
situação, não me dar ao trabalho (…) eu analiso (…) e não vou mudar. 
Porquê? Por achar que se calhar a diferença de preço não é 
compensadora.” [OP/F/36] 
 

mas não consideram ter propriamente uma “relação” com a empresa, dada a 

sua natureza meramente funcional: 

“É a primeira escolha (…) mas eu se calhar vou quase sempre lá (…) por 
isso é que eu acho que tenho um bocadinho de relação com a FNAC, apesar 
de não ser o tal cliente não sei o quê, hiper-fiel.” [FN/F/37] 
 

Um dos consumidores quando instado a responder o que entendia por relação 

respondeu: 

“Relação é a pessoa ter vontade de ir mesmo que não precise (senão) é uma 
relação de compra e venda.” [FN/F/37] 

 
Ou seja, segundo esta cliente, mais do que uma necessidade (ter de), os 

consumidores que mantêm uma relação com a empresa são clientes porque 

querem ou têm vontade. 

 

Na distinção entre estas várias “relações”, a existência ou não de disposição 

relacional (se pretende ou não relacionar-se), por um lado, e as motivações 
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(emocionais ou cognitivas) subjacentes à relação, por outro, parecem ser 

determinantes, o que se discute de seguida. 

 

7.2.1 Disposição relacional 

O carácter voluntário ou intencional da decisão parece constituir um factor 

crítico e mesmo um pré-requisito para o estabelecimento de uma relação, pelo 

menos no sentido de ser reconhecida como tal pelo consumidor. Tal como 

discutido atrás, segundo Mathwick (2002), Soderlund (1999) e Bloemer e 

Odekerden-Schröder (2007) tal ficará a dever-se ao facto de existir disposição 

ou “vontade”, o que faz com que os indivíduos atribuam significado à sua 

decisão e, logo, se comprometam com ela, em maior (relações dedicadas) ou 

menor grau (relações funcionais). Ou seja, trata-se de uma atitude voluntária e 

positiva, o que é consistente com os argumentos de vários autores (e.g. 

Barnes, 1997; Bendapudi e Berry, 1997; deRuyter e outros, 2001; Kumar e 

outros, 2003; Odekerken-Schröder e Bloemer, 2004), segundo os quais os 

consumidores desenvolvem relações porque querem ou porque precisam 

devido a algum tipo de constrangimento mais ou menos explicíto (tais como 

vínculos contratuais ou a perecpção de inexistência de alternativas). Tal é 

também confirmado pelas referências da psicologia a motivações positivas e 

negativas, e também a formas de comprometimento mais ou menos calculistas 

geradas a partir de atitudes ou disposições mais ou menos favoráveis 

relativamente à relação com a empresa. Tal parece também estar próximo do 

conceito de atracção utilizado em relações interpessoais (Ellegard e Ritter, 

2006).  

 

Caso a relação não seja iniciada por uma questão de escolha conscenciosa, 

mas apenas por dificuldade ou falta de escolha, conduziria a uma decisão 

forçada ou indiferente. Ou seja, a disposição relacional ou não existe ou é 

contrariada porque “tem de ser”. As decisões são tomadas por falta ou contra 

vontade e as relações resultantes são temporárias, uma vez que se manterão 

apenas enquanto os constrangimentos que estiveram na sua base se 

mantiverem (Kumar e outros, 2003; Costabile, 2000). Assim, caso sejam 
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percepcionados (de forma mais ou menos consciente) elementos contra-

vontade na tomada de decisão, o consumidor não reconhece a existência de 

uma relação, mesmo que os comportamentos demonstrados (frequência de 

uso, manutenção com o mesmo fornecedor, duração e mesmo relativa 

satisfação) apontem para o contrário, uma vez que na sua base não houve real 

intencionalidade e as relações são mantidas porque tem de ser. Tal geraria 

relações indiferentes (“tanto faz”), onde a decisão inconsequente conjugada 

com baixos custos de mudança levaria a comportamentos voláteis; ou relações 

forçadas (obrigação), onde a decisão contra vontade conjugada com elevados 

custos de mudança levaria a uma situação onde clientes aparentemente leais 

se sentem, de facto, reféns (Egan, 2000).  

 

7.2.2 Motivações 

A existência (ou não) de uma disposição favorável ao estabelecimento de uma 

relação pode ter na sua base motivos cognitivos ou emocionais. Os dados 

sugerem que o grau em que os clientes estão interessados (ou não) em 

encetar a relação depende do tipo (positivo ou negativo) e da intensidade (forte 

ou fraca) das emoções despoletadas comparativamente a factores mais 

cognitivos. As emoções condicionam os comportamentos dos actores 

envolvidos e desempenham um importante papel no desenvolvimento de 

relações qualitativamente diferentes (Fournier, 1998; Johnson et al., 2006, 

Andersen e Kumar, 2006). Em relações desenvolvidas com intencionalidade, o 

que distinguiria relações dedicadas de relações funcionais seria a 

preponderância de emoções (positivas e fortes) sobre critérios de decisão mais 

cognitivos. No caso de “relações” desenvolvidas por falta de (ou contra) 

vontade, seriam também as emoções (no caso mais ou menos fortemente 

negativas) que distinguiriam relações indiferentes de relações forçadas. Tal 

está de acordo com o que é defendido por alguns autores (Liljander e 

Strandvik, 1997; Spake e outros, 2003; Hansen, 2005; Lee e Murphy, 2005; 

McNeilly e Barr, 2006) segundo os quais os consumidores apresentam uma 

zona de tolerância para as emoções. Dentro dessa zona, a reduzida 

intensidade das emoções (latentes ou adormecidas) não estimula os 
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comportamentos, que seriam mais orientados por factores cognitivos ou 

racionais. Se a intensidade das emoções (positivas ou negativas) for 

suficientemente forte para sair da “zona de tolerância”, o seu impacto será 

preponderante na determinação do comportamento, podendo traduzir-se em 

acções que vão para além do racionalmente aceitável (ver fig.7.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.2: Tipo e intensidade de emoções associadas a diferentes tipos de relação 
 

Caso a disposição favorável ao estabelecimento de uma relação tenha por 

base motivos sobretudo emocionais, tal dará origem à intenção de desenvolver 

uma relação dedicada, tanto mais quanto maior a intensidade das emoções. 

Estes clientes, embora raros e em pequeno número (Kumar e outros, 2003; 

p.669), mais do que meramente satisfeitos, estão ligados afectivamente à 

empresa e valorizam mais o aspecto emocional do que o instrumental. Estes 

clientes tendem a ter uma “emolduração” positiva da relação, o que se reflecte 

em percepções mais favoráveis relativamente à empresa. 

Já se a disposição favorável ao estabelecimento de uma relação tiver por base 

motivos sobretudo cognitivos, tal dará origem à intenção de desenvolver uma 

relação funcional, onde os clientes apenas investirão na relação na medida em 

que isso contribua para uma melhoria da qualidade e eficiência do serviço 

prestado. Estes clientes não requerem uma relação particularmente próxima 

para se sentirem satisfeitos (Barnes, 1997; Price e Arnould, 1995) e, na 

realidade, preferem até uma relação mais distante que os mantenha na sua 

zona de conforto emocional.  

Igualmente marcadas por emoções pouco intensas são relações indiferentes 

ou mantidas por inércia. Estas relações são desenvolvidas sem qualquer 

disposição prévia. São casos em que a motivação se baseia em critérios de 
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conveniência ou oportunidade, sem qualquer esforço prévio para escolher a 

melhor opção ou comparar alternativas, consideradas indiferenciadas. Este 

nível de indiferença permite, apesar de tudo, que a relação se mantenha (por 

hábito, por preguiça ou por a mudança, apesar de fácil, não ser vista como 

compensadora), mas não possibilitaria que evoluísse para além deste nível. 

Relações forçadas são o reverso da medalha de relações dedicadas, pois 

ambas se referem a emoções intensas (despertas), mas em pólos opostos. Em 

relações forçadas, existe uma disposição favorável ao não estabelecimento de 

uma relação. Isto é, estes consumidores agem contrariados. Ao querer mas 

não poder terminar a relação (porque precisam mas não têm alternativa), estes 

consumidores sentem-se “prisioneiros” e desenvolvem emoções negativas 

intensas. A “emolduração” negativa que fazem da relação leva-os a encarar 

com desconfiança as abordagens relacionais das empresas. Assim, embora 

por razões diferentes, ambos os extremos estão “retidos”. Apesar de os 

resultados produzirem um certo nível de fidelidade e retenção aparentes, a 

relação só persistirá enquanto a sensação de dependência e a dificuldade de 

mudança perdurarem. 

 

7.2.3 Factores que condicionam o conteúdo emocional das relações 

Os dados sugerem que existência de uma relação próxima deriva da presença 

de uma componente emocional. Assim, os consumidores parecem apenas 

admitir a existência de uma relação quando reconhecem nesta conteúdo 

emocional. Por exemplo, um dos consumidores quando instado a responder se 

tinha uma relação com a empresa de que é cliente satisfeita e regular 

respondeu, entre risos, 

“Tipo amor-ódio?” [FN/F/41] 

 

enquanto outro entrevistado respondeu 

“…também não posso dizer que tenha uma relação de amor com eles, quer 
dizer...” [BA/M/40] 

 

Consistente com o que é afirmado em psicologia social (e.g., Berscheid e 

outros, 1989), o estatuto especial que caracteriza uma relação (Czepiel, 1990) 

só pode ser atingido se existir conteúdo emocional, uma vez que as relações 
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não podem ser construídas apenas com uma base comportamental (Barnes e 

Howlett, 1998; deWulf e Odekerken-Schröder, 2003). Como tal, um serviço tem 

que ser extensivo, emotivo e íntimo de forma a alcançar o estatuto de relação 

(Price e outros, 1995). Os entrevistados dizem ser possível observar relações 

deste tipo em mercados B2C. Conforme outro dos entrevistados referiu: 

“Há pessoas que têm uma relação com a FNAC. Por exemplo, acho que o 
meu marido tem. Adora lá ir, e vai sempre lá, e está sempre lá.” [FN/F/37] 

 

Das discussões efectuadas, foi possível concluir que existm vários factores que 

contribuem para o desenvolvimento de emoções. A frequência de contactos, a 

confiança, sentimentos de identificação e de pertença e o risco percepcionado 

pelo consumidor favorecem a criação deste conteúdo emocional. 

Seguidamente, são apresentados estes factores. 

 

7.2.3.1 Contactos frequentes e regulares 

Um nível (mínimo) de contacto constitui um factor chave (Iacobucci e Hibbard, 

1999; Bhattacharya e Bolton, 2000; Pressey e Mathews, 2000; Barnes, 2003), 

naquilo que Hansen (2005) designa de “efeito de exposição”. Este considera 

existir uma relação positiva entre repetição e afecto pela exposição simples a 

um estímulo. A proximidade física é um potencial catalisador da atracção, pois 

gera maior acessibilidade a menor custo (Vaughan e Hogg, 2005) criando 

familiaridade (Breckler e outros, 2006) e gerando maior exposição ao estímulo 

(Myers, 2004). Quando os indivíduos esperam interacções repetidas, dão-lhes 

maior importância e procuram conhecer-se mutuamente melhor (Gremler e 

outros, 2001; Bendapudi e Berry, 1997; Butcher e outros, 2002), o que, ao 

diminuir o nível de incerteza, favorece a atracção. 

A maioria das “relações” reconhecidas como tal pelos consumidores parece 

estar associada a funcionários com quem lidam de forma habitual, repetitiva e 

frequente. Mesmo quando os contactos não têm uma base pessoal, os clientes 

referem algum sentimento de familiaridade como atractivo: 

“Eu já disse que tenho um relacionamento com a loja (mesmo sem conhecer 
ninguém?) mas conheço os preços e as prateleiras, por isso é que tenho um 
relacionamento com a loja (risos) sei onde é que as coisas estão. E gosto da 
maneira como as coisas estão…” [FN/F/41] 
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No entanto, este factor teria um papel sobretudo instrumental e despoletador, 

(Laing e Lian, 2005). Uma definição meramente comportamental de 

proximidade (interacções frequentes e prolongadas) ou mesmo cognitiva 

(familiaridade) não é suficiente para o estabelecimento de uma relação com 

aquele “estatuto especial” de que fala Czepiel (1990).  

 

7.2.3.2 Confiança 

A reciprocidade demonstrada pela empresa funciona como mecanismo de 

partida na formação de relações face à incerteza e vulnerabilidade do 

consumidor (Mathwick, 2002; Johnson e Grayson, 2005; Andersen e Kumar, 

2006), isto é, gera confiança. De origem afectiva, a confiança com base na 

reciprocidade dispensa avaliações mais cognitivas e cria uma atmosfera 

positiva na relação (deRuyter e outros, 2001; Ennew e Sekhon, 2004; Johnson 

e Grayson, 2005; Andersen e Kumar, 2006deRuyter e outros, 2001, p. 282). 

Assim: 

“Claro, mas isso lá está: quem vai ao balcão e tem um gestor de conta que o 
conhece, é claro que há uma relação, e aí uma relação de confiança pessoal, 
se o gestor de conta diz que é assim, as pessoas confiam, e provavelmente 
até conseguem, ou o banco consegue, colocar mais produtos e vender mais 
serviços porque há ali uma relação de confiança, e se alguém nos está a 
aconselhar é porque isso é bom...” [BX/F/35] 

  
De acordo com vários autores (e.g. Barnes e Howlett (1998), Cumby e Barnes, 

1997; Iacobucci e Hibbard, 1999; Price e Arnould, 1995; Bendapudi e Berry, 

1997; Gwinner e outros, 1998; Bloemer e outros, 2003; Coulter e Ligas, 2004) 

os colaboradores da empresa teriam um papel importante a desempenhar na 

criação deste conteúdo emocional dentro ou fora do contexto de negócio, o que 

comprova os resultados da análise já apresentados. Tal foi referido nas 

entrevistas, como por exemplo 

“O senhor não ia ao hipermercado porque ninguém o conhecia. Na 
mercearia da esquina, ele era cliente e era conhecido. E se algum dia ele 
precisasse, no hipermercado ninguém lhe ia fiar (…) se ele passasse alguma 
necessidade, sabia que o indivíduo o conhecia e confiava nele (…) por isso 
eu acho que aqui demonstra bem o relacionamento” [FN/F/40] 

 

Ao sinalizar aos consumidores que as empresas os amam de volta (Oliver, 

1999), estes esforços, se entendidos como autênticos, sinceros e espontâneos, 

reforçariam a atracção ao demonstrarem um genuíno interesse pelo 



 123 

consumidor para além do estabelecido (Price e Arnould, 1999; Fournier e 

outros, 1998; Gremler e outros, 2001). No entanto, caso sejam vistos como 

comportamentos meramente normativos, embora pudessem não deixar de 

despoletar emoções intensas, seria no sentido inverso, i.e, negativas. Assim: 

”Quando é "Como está, senhor não sei quê...Estamos aqui para lhe oferecer 
um novo produto do ano que não sei quê (…) não tem nada a ver comigo, 
estão a telefonar para mim como estão a telefonar para todos os clientes (...) 
estes contactos standard são contraproducentes no sentido que a mim 
irrita-me.” [BX/M/35]  

 
 
7.2.3.3 Sentimentos de identificação e pertença 

Os dados apontam para a presença de emoções positivas e intensas em 

situações associadas a sentimentos de identificação: 

“…eu tenho um colega que acho, que tenho sempre ideia que ele gosta 
muito da FNAC…eu acho que também é uma questão de filosofia. Eu tenho 
sempre a ideia que ele adora a FNAC, não sei…há assim um grupo de 
pessoas que anda ali pelo café, a ler, e a parte cultural…” [FN/F/40] 

 

Tal parece encontrar paralelo no princípio da atracção-similitude descrito ao 

nível de relações interpessoais (e.g. Byrne, 1971), segundo o qual aqueles com 

que nos identificamos são mais atractivos e inspiradores de confiança 

(Bendapudi e Berry, 1997; Gremler e outros, 2001; Barnes, 2003; Montoya e 

Horton, 2004). Esta “identificação” (traduzido por expressões como “o meu 

cabeleireiro” ou “o meu mecânico” (Gabbott e Hogg, 1994, p. 320) pode ser 

ilustrada em mercados B2C por situações associadas a laços culturais, 

ideológicos ou psicológicos (Liljander e Strandvik, 1995; Bhattacharya e outros, 

1995; Iacobucci e Hibbard, 1999) que estimulam a proximidade (de interesses, 

de valores, de atitudes, de cultura, de gostos). Apesar de poderem ser de baixo 

custo, compra repetitiva e reduzido nível de risco associado (ou seja, 

racionalmente pouco envolventes), estes produtos e serviços produzem um 

forte envolvimento emocional em certos consumidores. Ou seja, as 

considerações mais racionais seriam suplantadas por outras mais emocionais. 

Perceber quais são esses interesses, valores e gostos, ou seja, no fundo, 

perceber o que é importante para o consumidor (o que “impacta”) pode ajudar a 

empresa a aproximar-se do cliente e gerar conteúdo emocional. 
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7.2.3.4 Risco percebido 

Emoções importantes e intensas podem também ser despoletadas por 

situações percepcionadas como representando um elevado nível de risco e 

importância para o consumidor (Cumby e Barnes, 1998; Coulter e Ligas, 2004; 

Eisingerich e Bell, 2007) e, como tal, normalmente associadas a elevadas 

expectativas e envolvimento (Egan, 2000; Spake e outros, 2003). Assim, de 

acordo com um dos entrevistados: 

“…agora, se eu quisesse perder um bocado de tempo com aquilo (…) 
depende do valor…se fosse uma coisa de 10 euros, o risco não é muito 
grande (…) aquilo não há muita diferença, podes poupar 2 euros aqui ou 3 
euros ali, e nesse caso eu não tenho paciência (…) não vou perder tempo 
com isso (…) só quando é a questão da comodidade (…) mas coisas mais 
caras (…) que não se compram todos os dias (…) nem pensar (…) porque é 
uma estupidez” [FN/M/34] 

 
Estas situações estariam associadas a produtos vistos como dispendiosos, 

símbolos de estatuto social ou estendidos no tempo (Egan, 2000; Harker, 

1999). Assim: 

“Quando eu vou procurar um crédito à habitação, e aí sim, aí é uma valor 
bastante avultado e tenho de estudar (…) o mercado. Pronto, é aquela 
circunstância em que eu quero ter uma relação mais especial com o banco.” 
[BA/M/40] 

 
No entanto, tudo dependeria da percepção de “risco” e “complexidade” do 

consumidor. Assim, relativamente à arena financeira, um cliente declarou: 

“Portanto, eu disse logo que não precisava de acompanhamento porque eu 
sabia tomar as minhas decisões, quando muito tinha interesse em 
ter informação, mas que essa informação devia ser enviada por e-mail. 
Portanto, que não queria contactos, de facto.” [BX/M/35] 
 

Já por outro lado, mesmo em contextos aparentemente “simples”, há quem 

ainda assim valorize o estabelecimento de uma relação. Assim: 

“Na peixeira a gente aprecia (…) às vezes precisas da peixeira porque 
chegas lá e não percebes nada daquilo, e confias na peixeira e dizes, olhe 
quero…já me conhece, não é?” [FN/F/41] 

 
Logo, a receptividade ao estabelecimento de relações seria não só função do 

produto/mercado per si mas antes da percepção que o cliente faz deste. 

 

7.2.4 Tipos de relações 

As motivações (mais emocionais ou mais cognitivas) desempenham um papel 

importante no desenvolvimento de relações com características diferentes ao 



 125 

originarem várias intenções comportamentais. Nomeadamente, motivações 

emocionais tendem a favorecer a qualidade e crescimento da relação, 

enquanto motivções cognitivas condicionam a sua permanência e manutenção. 

Apesar de todas as relações se caracterizarem por compras repetidas 

(conceito associado ao de lealdade comportamental), as discussões 

efectuadas sugerem quatro variáveis que permitem distinguir os tipos de 

relações identificados atrás: o nível de tolerância demonstrado, a propensão a 

mudar, o grau de altruísmo e a disponibilidade para recomendar.  

 

7.2.4.1 Relações dedicadas 

Para consumidores com relações dedicadas, os “benefícios relacionais” são 

muito valorizados. Assim, por exemplo 

“…eu sei que às vezes o meu marido diz "ai, se eu fosse ali (…) ou coisa 
assim, na volta trazias peixe fresco, mais barato, percebes? Mas eu sei que 
se fôr aquela peixeira, ela me vende o peixe e o peixe é de qualidade. E é 
sempre assim, nem sequer ponho em causa algum dia a mulher vender um 
peixe que não seja fresco (…) pode a diferença de preço ser um bocadinho, 
mas (…) a senhora conhece os meus gostos, conhece-me, sabe que tipo de 
peixe é que eu gosto, essas coisas todas…acho que isso aí é um 
relacionamento.” [FN/F/40] 

 
Ao valorizarem mais o aspecto emocional do que o instrumental, estes clientes 

ultrapassam possíveis obstáculos à manutenção da relação numa óptica 

proactiva e de cooperação. Ou dito de outra forma, seria preciso que os 

problemas fossem muito graves e repetidos para levar ao fim da relação 

(Liljander e Roos, 2002; Kumar e outros, 2003; Johnson e Grayson, 2005) já 

que a sua importância justifica desenvolver todos os esforços para a manter 

(Morgan e Hunt, 1994). A ocorrência de um episódio menos satisfatório é 

encarada com maior tolerância (Kumar e outros, 2003). Assim, nas discussões 

efectuadas, 

“Curiosamente, tenho uma birra com o banco A, que acho que em qualquer 
outra circunstância já me deveria ter feito mudar de banco, que eu não 
consigo receber os extractos em casa (…) já insisti várias vezes (…) Mas 
pronto…” [BA/M/36] 

 

Consumidores com relações dedicadas demonstrarão também menos 

interesse por parceiros alternativos (Bendapudi e Berry, 1997). Assim: 

“Eu sou cliente conservador do banco e não tenho tentação nenhuma para 
mudar de banco. Não procuro mudar de banco, ver se algum me dá 
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melhores condições, não sei quê, não sei que mais (…) tudo o que faço 
ligado à banca normalmente é com o banco A (…) é um banco com o qual eu 
simpatizo (…) dou preferência” [BA/M/41] 

 
Estes consumidores investem na relação para além do estritamente 

necessário, comprando mais e outros produtos, participando em eventos da 

empresa e publicitando a empresa. Assim: 

“…porque relação relação é como aquele nosso colega (…) um DVD, ele tá 
lá; um CD, ele tá lá. Eu pergunto "sabes onde é que eu consigo arranjar..." e 
ele "vais à loja X e tens" é a primeira resposta que ele dá (…) E aconselha, 
quer dizer, não põe em causa, e aconselha a ir logo lá.” [FN/F/41] 
“e sabem sempre, e acompanham a agenda e essas coisas...” [FN/F/40]  

 
Andersen e Kumar (2006) referem a componente afectiva como condição “sine 

qua non” para atingir esta atitude “desarmada”, a qual leva a crescente 

intimidade (Spake e outros, 2003). Esta intimidade (ou proximidade emocional, 

mais do que comportamental ou cognitiva) contribuiria ainda mais para a 

criação de emoções positivas, gerando-se um ciclo virtuoso, o que permitiria a 

criação de uma relação genuína (Fournier e outros, 1998, p. 45). 

 

7.2.4.2 Relações funcionais 

Estes consumidores, apesar de satisfeitos, pretendem ter relações pouco 

próximas e meramente funcionais. Assim segundo um dos entrevistados, 

“A minha palavra-chave é: eficiência. Portanto, para me relacionar com um 
banco, é preciso que ele seja eficiente (…) eu não me relaciono 
pessoalmente com bancos excepto em último recurso. Portanto, eu não 
conheço ninguém, nem quero conhecer, eu relaciono-me com os bancos 
pela Internet.” [BX/M/35] 
 

Também noutra declaração: 

“E portanto aquilo que eu espero de uma relação comercial, contínua e não 
pontual, é que seja eficiente e que esta relação seja o mais discreto para eu 
não me chatear muito e tudo o que eu preciso tenha sempre um canal aberto 
para resolver.” [OP/M/37] 

 

A satisfação inerente cria um certo tipo de “lealdade“. Mas se esta satisfação 

não evoluir para estágios mais emocionais, terá uma sustentação menos sólida 

(Costabile, 2000). Existirá, por exemplo, uma monitorização mais ou menos 

assídua da relação e um estado de vigilância permanente e o cumprimento de 

expectativas será mais relevantes. Por exemplo, 

“Há pessoas que não vão andar à procura porque sempre tiveram um 
relacionamento com este banco (…) ora eu entendo isso como pouco 
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racional porque só por coincidência é que o nosso banco de afinidade é o 
que oferece melhores condições. E quando se está a falar de muito dinheiro, 
é evidente que isso é muito relevante” [BX/M/35] 

 
No entanto, estes consumidores apresentam algum nível de tolerância e estão 

dispostos a conceder uma segunda oportunidade antes de mudar. Assim, 

“Eu faço essa opção (e) cheguei à conclusão que estão com um tarifário 
mais barato, ok. Mas mesmo assim tenho-me mantido. Se calhar, vou-me 
dar ao trabalho de questionar o meu tarifário na Optimus (…) antes de 
pensar em mudar.” [OP/F/36] 

 

Embora dispostos a recomendar a empresa, a ausência de uma componente 

afectiva (ou pelo menos de uma componente afectiva forte) impede-os de 

assumir a sua vulnerabilidade. Ennew e Sekhon (2004) apontam para o 

exemplo de clientes em serviços financeiros, onde os níveis de confiança 

cognitiva são razoáveis, mas não existe confiança emocional. Assim, 

“Eu acho que ninguém em Portugal questiona a viabilidade económica de 
uma instituição financeira (…) porque é um dado adquirido (…) é confiança 
de que vão cumprir com o que está estabelecido (…) agora é óbvio que o 
banco tem todo o interesse em domiciliar a conta” [BA/M/40]. 

Ou seja, 

“Vamos lá ver, é evidente que eu sei o que é que está por trás, eles querem 
pôr o meu dinheiro a render (…) O dinheiro está ali, eles estão-mo a 
remunerar e eu não dou nada em troca. Logo, acho normalíssimo que me 
queiram convencer a dar-lhes alguma coisa em troca.” [BX/M/35] 

 
Como tal, estes clientes não investirão na relação para além do status quo, 

embora, como já referido, não deixem de estar satisfeitos. 

 

7.2.4.3 Relações indiferentes 

Em relações deste tipo, dado o grau de indiferenciação entre alternativas e os 

baixos custos de mudança, os consumidores não sentem necessidade nem 

vontade de se comprometerem e de sacrificarem a sua liberdade de escolha. O 

objectivo é apenas regularizar ou facilitar o processo de compra (Sheth e 

Parvatiyar, 1995). Assim, 

“Não, não sou nada leal. É só por uma questão de…Eu honestamente não 
mudo por inércia (…) para mim é-me indiferente (…) acho que só não mudo 
pelo trabalho que dá (…) não comparo preços por preguiça e por haver uma 
certa percepção que são iguais (…) pode ser uma questão de preguiça ou 
inércia da minha parte (…) é-me completamente indiferente ter pontos ou 
não (…) o meu medo é essencialmente mudar ou perder o contacto (…) mas 
para mim (…) mudar é extremamente simples.” [OP/M/37] 
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Não existe qualquer tipo de exclusividade nem se investe na relação, sendo 

que estes consumidores desenvolvem frequentemente um portfolio de marcas 

(Barnard e Ehrenberg, 1997) entre as quais vão alternando as suas escolhas. 

Assim, 

“Não sou fiel, mas gosto de cartões de pontos...Tenho das bombas de 
gasolina todas, (…) da boutique e mais não sei quê, eu gosto de cartões, 
tenho o cartão do supermercado (então o cartão torna as pessoas leais ou 
não?...) Não, acho que não...” [FN/F/41] 

 
Estes consumidores são atraídos pela “melhor oferta” independentemente de 

quem a oferece e por mais de curto prazo que seja, adoptando uma postura 

oportunista de quem possui “literacia promocional” (Tynan, 1997). Assim, 

“…uma vez (…) eles ofereceram por 1 ano o cartão. Que eu saiba, o cartão 
normalmente é válido por três anos e pagas não sei quanto (…) E eu, pronto, 
levo. Ainda por cima, abriu perto do Natal, e aquilo há o dia do aderente que 
é um dia em que se vai lá e se pode escolher qualquer coisa (…) E eu, 
porreiro!, vou aderir, aderi e vou comprar as prendas de Natal (…) Bem, 
então, comprei, aproveitei, fiz as compras, 10% e não sei quê. E (…) houve 
uma promoção qualquer, que se comprasse não sei o quê, depois (…) tinha 
um cheque oferta. E eu (…) fui comprar, de propósito, uma coisinha, 
completei a minha compra para atingir a promoção e passado 1 mês ou não 
sei quê ter o cheque (…) se não fosse pago eu tinha, porque mal ou bem…” 
[FN/M/34] 
 

Tratam-se de clientes que, não pretendendo desenvolver qualquer relação, 

aproveitam o benefício, que não recusam e do qual vão tirando partido. Um 

exemplo seria: 

“Não vou lá comprar (…) eu vou lá muito estar” [FN/F/41] 
“Sou capaz de ir lá ver os preços, ir lá ver o aspecto das coisas e comparar 
com outros sítios e depois comprar no sítio mais barato” [FN/M/34] 
 

Assim, estes clientes apenas pretendem satisfazer as suas necessidades e 

recusam qualquer tipo de envolvimento ou comprometimento. 

 

7.2.4.4 Relações forçadas 

Neste tipo de relações, o cliente é mantido “refém” de uma relação com base 

em constrangimentos mais ou menos explícitos (escassez de alternativas, 

obrigações normativas ou custos contratuais) que elevam os custos de 

mudança e impedem que este dissolva a relação quando o faria em condições 

normais (Colwell e Hogarth-Scott, 2004). Assim de acordo com um dos 

entrevistados, 
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“Aliás, se recorrer, vai ser a um banco que eu acho que funciona mal e no 
qual eu nem confio (…) o que não inviabiliza que eu vá abrir lá conta, onde 
vou pôr a cair o meu ordenado (…) porque vou ter uma boa taxa (…) 
disseram isto claramente (…) Ah, isso é óbvio, (…) eu faço o que for 
necessário fazer, o que for necessário fazer eu faço para ter melhores 
condições (…) e o banco procede assim para me rentabilizar e também para 
me (…) fidelizar à força” [BX/M/35] 

 
Esta percepção negativa desencadeará a respectiva reacção comportamental. 

As emoções negativas são sentidas mais intensamente e são críticas 

(Holmlund-Rytkonen e Strandvik, 2005). Assim, o nível de tolerância é mínimo: 

“Quer dizer, eles estão-me a subcontratar para eu trabalhar para eles, em 
vez de ser uma pessoa a fazer as transferências, sou eu, e ainda me cobram 
por isso?!” [BX/M/35] 

 
Esta percepcionada escalada dos custos de transacção leva a parte que se 

sente constrangida a considerar se não será preferível procurar um novo 

parceiro. Indivíduos “presos” a uma relação, ou seja, dependentes de uma 

fonte de recursos escassa, tentarão “libertar-se”, ou seja, restaurar a a sua 

liberdade de escolha, procurando parceiros alternativos (Pfeffer e Salancik, 

1978), monitorando continuamente ofertas mais atraentes e mostrando-se 

receptivos a estas (Bendapudi e Berry, 1997). No entanto, se as alternativas 

forem pouco atractivas, tal levará ao emprisionamento dos actores, gerando-se 

um ciclo vicioso e a degradação progressiva da relação (Pillai e Sharma, 2003; 

Holmlund-Rytkonen e Strandvik, 2005) Assim, 

“Se me sinto obrigado a ir à FNAC? Sim (…) A FNAC matou a concorrência 
(…) Hoje em dia, não se consegue comprar (…) sem ser na FNAC ou em 
coisas iguais (…) os preços são completamente estúpidos, não fazem o 
mínimo sentido (mas) eu vou sempre lá porque não há outro sítio (mas, se 
aparecer uma alternativa melhor, mudava?) Logo!” [FN/M/34] 

 

 

7.2.5 Conclusão 

A análise realizada aos grupos de discussão permitiu identificar uma tipologia 

de relações, baseada na existência (ou não) de disposição relacional, por um 

lado, e nas motivações (emocionais ou cognitivas) que estão na sua base, por 

outro. Foram discutidos factores que condicionam o conteúdo emocional das 

relações e caracterizados os diferentes tipos de relações identificados. Foi 

possível concluir que consumidores com percepções diferentes preferem tipos 

de relações diferentes. Nem todos os consumidores querem ou precisam de 
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desenvolver uma relação com a empresa de que são clientes, mesmo quando 

as condições do contexto parecem ser conducentes e a empresa se esforça 

nesse sentido. 

Consumidores sem disposição relacional parecem tender a desenvolver 

“relações” forçadas ou indiferentes, já que a sua decisão é, de forma mais ou 

menos explícita, baseada em constrangimentos. Consumidores com disposição 

favorável ao estabelecimento de uma relação parecem tender a desenvolver 

relações dedicadas ou funcionais, onde permanecem porque querem e 

valorizam os benefícios daí decorrentes. Estes consumidores tendem a ser 

mais tolerantes, altruístas, cooperantes e menos propensos a mudar. 

Os dados sugerem que as emoções condicionam os comportamentos e 

percepções dos actores e desempenham um papel crucial no desenvolvimento 

de relações qualitativamente diferentes consoante o seu tipo e intensidade 

(Fournier, 1998; Johnson et al., 2006, Andersen e Kumar, 2006). Assim, um 

serviço deve ser emotivo e próximo (Price e outros, 1995; Yu e Dean, 2001; 

Barnes, 2003), para atingir o estatuto especial associado à existência de uma 

relação no sentido de Czepiel (1990), uma vez que as relações não podem ser 

construídas apenas com base no comportamento (Barnes e Howlett, 1998; 

deWulf e Odekerken-Schröder, 2003). 

O conteúdo emocional pode resultar de benefícios psicológicos e sociais 

associados à formação de uma relação que vão para além das características 

do produto oferecido por si só (Gwinner e outros, 1998), que não estão 

directamente relacionadas com papéis pré-estabelecidos (Gruen, 1995) e que 

se desenvolvem ao longo do tempo (Lian e Laing, 2007; Sheaves e Barnes, 

1996). O grau de familiaridade gerado por esta postura cria uma sensação de 

proximidade. Pode também estar associado a laços culturais e ideológicos que 

promovem sentimentos de identificação e afinidade (Liljander e Strandvik, 

1995; Barnes, 2003), o que garante que a sua imagem reflecte o estilo de vida 

do consumidor e a sua personalidade em termos de valores e normas (Barnes, 

2003). Por isso, as emoções podem constituir o caminho para desenvolver 

relações próximas e de longo prazo em mercados de consumo (Fournier e 
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outros, 1998; Venetis e Ghauri, 2004), embora esta seja uma perspectiva ainda 

pouco desenvolvida na literatura (Andersen e Kumar, 2006). 

 

 

7.3. Análise dos resultados do questionário 

Nesta secção, iremos proceder (i) à caracterização da amostra que serviu de 

base ao questionário; (ii) ao processo de validação das escalas de medida 

utilizadas; (iii) à caracterização das variáveis de escala; e (iv) à realização da 

análise discriminante.  

 

7.3.1 Caracterização da amostra 

A amostra é constituída por 55% de indivíduos do sexo feminino, 44% dos 

inquiridos possuem bacharelato ou licenciatura e 48% têm mais de 35 anos, o 

que representa um bom cruzamento de dados (ver quadro 7.1). 

 
Variável Categoria Nº de inquiridos Frequência (%) 
Sexo do inquirido Masculino 99 45% 
 Feminino 123 55% 
Idade do inquirido 18-24 37 17% 
 25-34 43 19% 
 35-44 113 35% 
 >45 29 13% 
Nível de escolaridade Ensino Secundário 55 24% 
 Bacharelato/Licenciatura 98 44% 
 Pós-Graduação 69 31% 
Emoção vs Cognição Cognitivas 82 37% 
 Equilibradas 96 43% 
 Emocionais 44 20% 
Tipo de Serviço 1 Tangível dirigido a posses do cliente  29 13% 
 2 Tangível dirigido à pessoa do cliente  77 35% 
 3 Intangível dirigido à pessoa do cliente 15 7% 
 4 Intangível dirigido a posses do cliente 101 45% 

Quadro 7.1: Caracterização da amostra usada no estudo quantitativo 

 

De acordo com o pressuposto da pesquisa de que o nível de emoções 

despoletado pela relação empresa-cliente condiciona o tipo de lealdade 

manifestada (por exemplo, se vai ou não para além de meras compras 

repetidas), as relações nomeadas pelos inquiridos foram classificadas de 

acordo com o rácio emoção/cognição apresentado. A medida foi calculada 

tendo em conta os valores dos factores Cognição (COG) e Emoção (EMO) 

previamente identificados, sendo que foram considerados como relações 
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“emocionais” aquelas que apresentaram um rácio superior a 95% e/ou cujo 

índice EMO apresentasse valores superiores a 4 e como relações “cognitivas” 

aquelas com rácio inferior a 65% e/ou índice EMO inferior a 2, sendo as 

restantes consideradas como “moderadamente emocionais”. 
 

O tipo de serviço nomeado pelos inquiridos foi classificado de acordo com a 

sua natureza, seguindo a classificação de Lovelock (1983). Alguns exemplos 

constantes do inquérito são apresentados na tabela 7.2 abaixo. 
 
 

Quem é o Destinatário do Serviço? Qual é a Natureza do 

Serviço? Pessoas Posses 

Acções Tangíveis 
Serviços de saúde (médicos, 
clínicas, hospitais…) 
Serviços de beleza 
Restaurantes 
Ginásios 
Serviço de transporte 

Retalho alimentar 
Serviços domésticos 
(passagem de roupa, 
lavandaria, limpeza…) 
Livraria 
Ourivesaria 

Acções Intangíveis 
Universidade 
Serviço de lazer/turismo 
Serviço de investigação 
Entretenimento 
Ensino (universidade, 
colégio, infantário…) 

Banca e Seguros 
Serviços de consultoria 
Telecomunicações 
Serviços de Internet 
Serviços de Cabo 
Imobiliária 
Advogado 

Quadro 7.2: Classificação (Lovelock, 1983) dos serviços nomeados pelos inquiridos 

 
 

7.3.2 Validação das escalas de medida 

As escalas foram validadas através das suas propriedades psicométricas 

(Churchill, 1979): dimensionalidade, confiabilidade e validade. 

 

7.3.2.1 Dimensionalidade 

A dimensionalidade foi analisada através de análise factorial exploratória 

(Gerbing e Hamilton, 1996), que simplifica as colunas na matriz de factores e 

que permite extremar os valores dos loadings de modo a que cada variável 

fique associada apenas a um factor. A análise factorial permite analisar as 

comunalidades, ou seja, a proporção da variância de cada variável explicada 

pelos factores comuns (Ford e outros, 1996; Costello e Osborne, 2005). 
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De forma a verificar a viabilidade de realização de uma análise factorial para os 

dados desta amostra, foram utilizados os testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), 

de adequação da amostra, e o de esfericidade de Bartlett, que verifica se 

existem correlações significativas entre, pelo menos, algumas das variáveis. 

Ambos os testes se mostraram adequados para todos os factores considerados 

(Quadro 7.3). O teste de esfericidade de Bartlett é utilizado para testar a 

hipótese da matriz das correlações ser a matriz identidade (e não haver, deste 

modo, correlações entre as variáveis do problema). O teste de Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) compara as correlações simples com as parciais observadas entre 

as variáveis (Kaiser, 1960, 1970). Um valor de KMO próximo de 1 indica 

coeficientes de correlação parciais pequenos, justificando portanto a execução 

de uma Análise Factorial em Componentes Principais, sendo aconselhável um 

valor superior a 0,6. Conforme é possível verificar através do quadro 7.3, o p-

value (Sig.) de 0,000 permite rejeitar a hipótese de a matriz das correlações ser 

a matriz identidade, mostrando assim que existe correlação entre as variáveis. 

Por outro lado, um valor de KMO global próximo de 1 (nomedamente, entre 0,9 

e 1, 0,92) torna fortemente aconselhável a realização de uma análise factorial.  
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,920 

Approx. Chi-Square 3737,453 

df 300,000 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 

Quadro 7.3: Testes de avaliação da dimensionalidade 

 
 

De acordo com as recomendações de Gerbing e Hamilton (1996), foram então 

realizadas análises factoriais exploratórias utilizando o método de extracção em 

componentes principais com rotação Varimax. A determinação do número de 

factores a ser extraído teve em consideração uma combinação de critérios, que 

incluiram o critério de Kaiser (segundo o qual o número de factores a reter 

corresponde ao número de valores próprios (eigenvalues) superiores a 1), o 

critério de Joliffe (segundo o qual o número de factores a reter corresponde ao 

número de valores próprios (eigenvalues) superiores a 0,7) e o teste gráfico 
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Cattell (ou scree plot). Outro critério também sugerido por Bierden e Netemeyer 

(1999) é reter um número de factores que garanta que a variância extraída 

pelos factores considerados seja superior a 0,5, embora Reis (1997) aponte 

para os 60%. Também segundo a mesma autora, a solução adoptada quanto 

ao número de factores a reter torna-se mais credível quando o quociente entre 

o número de factores retidos e o número de variáveis inicialmente 

consideradas é inferior a 0,3. A análise da matriz das correlações reproduzidas 

é outro indicador da qualidade do número de factores retidos. Segundo Maroco 

(2003), se houver muitos pares de variáveis com correlações residuais 

inferiores a 0,05, tal sugere a insuficiência do número de factores retidos, pelo 

que nesse caso se deve ponderar a retenção de um maior número de factores. 

 

7.3.2.2 Confiabilidade 

Um conceito relacionado com a precisão de uma medida é a confiabilidade, 

que mede o grau em que uma medida está livre de erros aleatórios, verificando 

a sua consistência interna (Hair e outros, 1998). A confiabilidade das escalas 

foi verificada pela análise do coeficiente Alpha de Cronbach e também a partir 

de indicadores estatísticos referentes aos atributos, tais a correlação existente 

entre as variáveis e os factores (ou loadings) e as intercorrelações entre itens 

(ou comunalidades). Note-se, no entanto, que a escolha dos limites aceitáveis 

para reter variáveis é um pouco arbitrária e deve ser sempre interpretado à luz 

da teoria, do contexto, do tipo de pesquisa, da escala utilizada, etc. Por 

exemplo, Hair e outros (1998) consideram loadings acima de 0,6 como 

“elevados” e abaixo de 0,4 como “reduzidos” enquanto Bearden e Netemeyer 

(1999) sugerem 0,5 ou mais como nível aceitável e Tabachnick e Fidell (2001) 

apontam para 0,32 como loading mínimo. Itens com peso ou loading reduzido, 

com peso elevado a moderado em mais do que um factor ou isolados poderão 

tornar-se problemáticos e deverão ser retirados da análise (Costello e Osborne, 

2005). Para as comunalidades, Bearden e Netemeyer (1999) e Robinson e 

outros (1991) recomendam níveis nunca inferiores a 0,3, pois poderão indicar 

que o item em questão não está relacionado com os outros e que, logo, ou 

deve ser enriquecido com novos itens ou deve ser deixado de lado (Costello e 
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Osborne, 2005). Os itens redigidos de forma reversa foram codificados de 

modo a que pudessem ser interpretados no mesmo sentido que os demais. 

 

7.3.2.3 Validade 

A validade de uma escala é a medida em que uma escala ou um conjunto de 

itens representa com precisão o conceito em estudo (Bagozzi, 1981; Hair e 

outros, 1998). As formas mais utilizadas para medir a validade de uma escala 

são a validade convergente e a validade discriminante. A validade convergente 

valoriza o grau no qual as medições de um mesmo conceito estão 

suficientemente correlacionadas. Embora Numally (1978) sugira que 

confiabilidades acima de 0,7 indiciam validade convergente, Fornell e Lacker 

(1981) propõem outro método, baseado na Average Variance Extracted (AVE), 

uma estatística referente à variância do constructo que é explicada pelos itens 

que o compõem e não pelo erro, e advogam que esta deve ser superior a 0,5. 

A validade discriminante é o grau no qual dois conceitos conceptualmente 

próximos diferem empiricamente. Para que tal condição seja satisfeita, torna-se 

necessário verificar que a raiz quadrada da variância média extraída (AVE) de 

cada factor é superior às correlações que este apresenta com os outros 

factores (Hulland, 1999; Jones e Taylor, 2007), o que significa que o factor 

partilha mais variância com os respectivos itens do que com outros factores. 

Para além da validade convergente e discriminante, é também possível 

analisar a validade de critério, que examina se a escala de mensuração tem um 

desempenho conforme o esperado em relação a outras variáveis 

seleccionadas como critérios com significado (Gurviez e Korchia, 2002). As 

variáveis de critério podem incluir características demográficas e psicográficas, 

medidas comportamentais e de atitude ou resultados obtidos de outras escalas. 

 

 

7.3.2.4 Validação das medidas relativas à MOTIVAÇÃO 

A nível de motivação, foi possível extrair 2 factores (ver Quadro 7.4), que foram 

denominados de Cognição (COG) e Emoção (EMO), correspondentes a mais 

de 60% (67%) da variância explicada, apresentando eigenvalues superiores a 
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1, o que também estava de acordo com o indicado pelo critério de Joliffe e com 

o “scree test”. O quociente entre o número de factores retidos (2) e o número 

de variáveis iniciais (10) é inferior a 0,3 (0,2). 

 
 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 

COG1RELIAB ,824  

COG2VALOR ,768  

COG3ASSURE ,707  

COG4QUAL ,839  

COG5CONFORT ,690  

EMO1EMOC  ,884 

EMO2IDENTIF  ,632 

EMO3FAMIL  ,888 

EMO4CONF  ,489 

EMO5PERDA  ,805 
Principal Component Analysis.  
Varimax with Kaiser Normalization. 

 
Quadro 7.4: Extracção dos factores referentes às Motivações 
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Todas as comunalidades verificaram ser superiores a 0,3 e todos os loadings 

foram registados acima de 0,6 (logo, elevados). Nenhum dos dois factores 

identificados apresenta menos de três itens (ver Quadro 7.5), os que os 

tornaria mais fracos e instáveis, segundo Costello e Osborne (2005). 

 

 

COGNIÇÃOa 

 Communality Loadings 

COG1 ,713 ,844 

COG2 ,672 ,820 

COG3 ,407 ,638 

COG4 ,731 ,855 

COG5 ,667 ,817 

 

EMOÇÃOa 

 Communality Loadings 

EMO1 ,792 ,890 

EMO2 ,640 ,800 

EMO3 ,794 ,891 

EMO4 ,444 ,666 

EMO5 ,623 ,790 

 
Quadro 7.5: Factores Cognição (COG) e Emoção (EMO) 

 
 

 

Em termos de confiabilidade, na escala da Cognição (COG), os 5 indicadores 

previstos agruparam-se num único factor, com um Alpha de Cronbach de 0,87. 

Para a escala Emoção (EMO), os 5 indicadores agruparam-se num só factor 

com Alpha de 0,88. A eliminação de qualquer uma das 5 variáveis respeitantes 

a cada um dos factores conduziria a uma redução da confiabilidade, pelo que 

todas demonstram ser importantes para a explicação das motivações 

cognitivas e emocionais, consoante o caso (ver Quadro 7.6). 
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FACTOR 1 (COGNIÇÃO) 

 
 
FACTOR 2 (EMOÇÂO) 

 
 

Quadro 7.6: Análise da confiabilidade dos factores Cognição (COG) e Emoção (EMO) 
 

 

A validade convergente é verificada já que AVE1 (COG) = 0,638 e AVE2 

(EMO) = 0,658, ou seja, ambas são superiores a 0,5. Quanto à validade 

discriminante (ver Quadro 7.7), os valores na diagonal representam a raiz 

quadrada da variância média extraída (AVE), sendo que as células exteriores à 

diagonal representam as correlações entre factores. Uma vez que que os 

primeiros são superiores aos segundos para todos os factores, a validade 

discriminante fica assim demonstrada. 

 

AVE Cognição Emoção 

Cognição 0.799  

Emoção 0.624 0.811 
 

Quadro 7.7: Validade discriminante dos factores Cognição (COG) e Emoção (EMO) 

 

Para analisar a validade de critério das duas dimensões referentes à 

motivação, foi analisada a validade preditiva destas (extensão em que a escala 

se correlaciona da forma teoricamente prevista com medidas de constructos 

diferentes mas relacionadas) sobre uma medida da disposição relacional 

(Q26), tendo sido possível demonstrar correlações significativas entre esta e as 



 139 

escalas de mensuração de cada uma das dimensões da motivação 

(nomedamente Cognição (0,609) e Emoção (0,61)). 

 
 

7.3.2.5 Validação das medidas relativas à DISPOSIÇÃO RELACIONAL 

A nível das manifestações comportamentais associadas à existência de 

disposição relacional, foi possível extrair 5 componentes principais. Assim, 

apesar de o critério de Kaiser apontar para a retenção de 3 factores, o critério 

de Joliffe, o “scree test” e a matriz das correlações reproduzidas permitem 

sugerir a retenção de 5 factores, correspondentes a mais de 60% (75%) da 

variância explicada (ver Quadro 7.8). Seguindo as recomendações de Costello 

e Osborne (2005) foram testadas várias estruturas e, após analisados os 

resultados, foi escolhida a estrutura mais simples, isto é, aquela onde o número 

de itens com peso reduzido, com peso elevado a moderado em mais do que 

um factor ou isolados era minimizado, conduzindo a uma melhor 

interpretabilidade dos dados. 

 

 
Quadro 7.8: Extracção dos factores referentes às Intenções Comportamentais 
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Foi assim possível extrair 5 factores (ver Quadro 7.9), sendo que cada variável 

está correlacionada com o factor respectivo (nenhum peso ou loading é inferior 

a 0,4). As questões ALT3 (Q14) e TOL1 (Q15) apresentarem loadings elevados 

a moderados em mais do que factor (concretamente, em dois factores) e, logo, 

levantaram dúvidas quanto à sua alocação mais correcta. Dada a sua 

relevância teórica, antes de ponderar a sua eliminação da análise, foi analisado 

o contributo da sua inclusão para a consistência interna de cada um dos 

factores a que se encontrariam potencialmente adstritas. 

Assim, no caso de ALT3, a sua inclusão no factor 2 contribua para a redução 

da consistência interna (de 0,846 para 0,832), enquanto que a sua inclusão no 

factor 4 contribua para um aumento da sua consistência interna (de 0,679 para 

0,689), pelo que se decidiu pela sua inclusão neste último, o que estava 

também de acordo com os resultados do pré-teste. 

No caso de TOL1, a sua inclusão contribua para um aumento da consistência 

interna quer do factor 4 (de 0,679 para 0,685), quer do factor 5 (de 0,634 para 

0,677). No entanto, uma vez que esse incremento era mais significativo no 

segundo caso e que tal impediria reduzir o factor 5 para apenas 2 itens (não 

aconselhável), foi decidida a sua inclusão neste factor, o que estava também 

de acordo com os resultados do pré-teste. 

Como é possível verificar no Quadro 7.9, o primeiro factor agrega os três itens 

do constructo Retenção (RET), com Alpha de Cronbach de 0,846. O segundo 

factor corresponde ao constructo Passa-palavra (WOM) onde os três 

indicadores (Q23, Q24 e Q25) se agruparam num único factor com Alpha de 

Cronbach de 0,947. O terceiro factor agrega os três indicadores (Q20, Q21 e 

Q22) do factor Propensão a Mudar (PROP) com Alpha de Cronbach de 0,783. 

Note-se que a consistência interna deste factor depende muito do terceiro item 

(“estado de alerta”), já que seria aquele cuja exclusão mais penalizaria o valor 

de Alpha de Cronbach. O quarto factor agrega os três itens do factor Altruísmo 

(ALT) com Alpha de Cronbach de 0.692. Note-se que a consistência interna 

deste factor depende muito do item “disponibilidade para reclamar”, já que seria 

aquele cuja exclusão mais penalizaria o valor de Alpha de Cronbach, para 
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valores abaixo do admissível. No último factor agrupam-se os três itens do 

constructo Tolerância (TOL) com Alpha de Cronbach de 0.682. 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 5 

RET1CONT ,718     

RET2FIRST ,751     

RET3SHARE ,782     

ALT1RECLAM    ,767  

ALT2COLAB    ,860  

ALT3MORE    ,403  

TOL1QUAL     ,454 

TOL2INCOM     ,874 

TOL3PREÇO     ,478 

PROP1PREÇO   ,627   

PROP2MONITOR   ,891   

PROP3ALERTA   ,807   

WOM1RECOM  ,893    

WOM2ENCO  ,851    

WOM3POSIT  ,886    

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

  
RETENÇÃOa 

 Communality Loadings 

RET1 ,767 ,876 

RET2 ,760 ,872 

RET3 ,777 ,882 

ALTRUÍSMOa 

 Communality Loadings 

ALT1 ,716 ,846 

ALT2 ,609 ,780 

ALT3 ,537 ,733 

TOLERÂNCIA a 

 Communality Loadings 

TOL1 ,557 ,746 

TOL2 ,608 ,780 

TOL3 ,670 ,819 

 

 

 

 

WOMa 

 Communality Loadings 

WOM1 ,953 ,976 

WOM2 ,858 ,926 

WOM3 ,905 ,951 

PROPENSÃO A MUDAR a 

 Communality Loadings 

PROP1 ,684 ,827 

PROP2 ,614 ,784 

PROP3 ,799 ,894 

Quadro 7.9: Factores Retenção (RET), Altruísmo (ALT), Propensão a Mudar (PROP), 
Tolerância (TOL) e Passa-palavra (WOM) 
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A unidimensionalidade dos constructos foi também confirmada. Em todas as 

escalas as comunalidades verificaram ser superiores a 0,3 e todos os loadings 

foram registados acima de 0,6 (logo, elevados).  

Em termos de confiabilidade, os valores do Alpha de Cronbach nunca foram 

inferiores a 0,6 e sempre próximos ou superiores a 0,7 (ver Quadro 7.10). 

 
FACTOR 1 (RETENÇÃO) 

 
 
FACTOR 2 (PROPENSÃO) 

 
 

FACTOR 3 (ALTRUÍSMO) 

 
 
FACTOR 4 (WOM) 

 
 
FACTOR 5 (TOLERÂNCIA) 

 
 

Quadro 7.10: Análise da confiabilidade dos factores Retenção (RET), Altruísmo (ALT), Propensão a Mudar (PROP), 
Tolerância (TOL) e Passa-palavra (WOM) 
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Foi verificada também a validade convergente e discriminante das escalas. No 

caso, a validade convergente é verificada através de valores da variância 

média extraída superior a 0,5 para todos os factores - AVE1= 0,768561, AVE2= 

0,699274, AVE3= 0,620468, AVE4= 0,904818 e AVE5= 0,611892 – e a 

validade discriminante é comprovada pelo quadro abaixo (ver Quadro 7.11). 

 

AVE Retenção Propensão Altruísmo Passa palavra Tolerância 

Retenção 0.877     

Propensão 0.39 0.836    

Altruísmo 0.505 0.276 0.787   

Passa palavra 0.653 0.251 0.473 0.951  

Tolerância 0.554 0.543 0.53 0.504 0.782 
 

Quadro 7.11: Validade discriminante dos factores Retenção (RET), Altruísmo (ALT), 
Propensão a Mudar (PROP), Tolerância (TOL) e Passa-palavra (WOM) 

 

Para analisar a validade de critério das 5 dimensões da lealdade do serviço, foi 

possível demonstrar correlações significativas (p<0,01) entre a medida de 

intencionalidade relacional (variável critério) e a escala de mensuração de cada 

uma das dimensões de lealdade (nomedamente Retenção (0,707), WOM 

(0,674), Propensão a Mudar (0,342), Tolerância (0,575) e Altruísmo (0,657)).  

 

Apesar da significância de todas elas, é curioso verificar que a menor 

correlação observada se refere à Propensão a Mudar, o que poderá indicar que 

mesmo um consumidor muito leal manter-se-á atento a alternativas, já que 

apesar da forte componente afectiva existente, esta poderá não ser suficiente 

para desenvolver inércia (Bendapudi e Berry, 1997; Jones e Taylor, 2007; 

McMullan e Gilmore, 2008). 

 

 

7.3.2.6 Caracterização das variáveis de escala 

Depois de validadas as medidas, os 2 factores (Cognição e Emoção) referentes 

às motivações e os 5 factores (Retenção, Passa Palavra, Altruísmo, Tolerância 

e Propensão) referentes às intenções comportamentais, foram gerados a partir 
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da média aritmética das variáveis que os compõem sob a forma de índices 

(Maroco, 2003; Bryman e outros, 2005), constituindo variáveis de escala que 

poderão ser tratadas como quantitativas em aplicações futuras (tal como a 

análise discriminante, de que se falará mais adiante).  

 
O quadro 7.12 mostra as estatísticas básicas para todos os índices criados:  

 
Quadro 7.12: Caracterização dos factores/índices extraídos 

 

As médias obtidas de 4,0928 para o índice Cognição e de 2,9856 para o índice 

Emoção significam que, em média, os inquiridos consideram menos 

importantes as motivações emocionais do que as motivações racionais nas 

suas escolhas enquanto clientes. Também a média de 4,1186 para o índice 

Retenção e de 2,7718 para o índice Tolerância e de 2,982 para o índice 

Propensão indicam que, em média, os inquiridos demonstram a sua lealdade 

mais através de compras repetidas, preferência e “share-of-wallet” do que 

através de reduzida propensão a mudar ou elevada tolerância.  

 

De forma a procurar identificar qual o papel da Emoção e da Cognição nas 

diferentes manifestações de lealdade, foram calculadas as correlações entre as 

5 dimensões comportamentais identificadas e as componentes emocional e 

cognitiva subjacente às motivações (ver Quadro 7.13). De forma consistente 

com suposições anteriores, todas as correlações demonstram ser significativas 

(p <0,01) e são apresentadas no quadro 7.13 abaixo. 

 

Correlações (Pearson) COGNIÇÃO EMOÇÃO 
RETENÇÃO 0,756 0,597 
PASSA PALAVRA 0,648 0,577 
TOLERÂNCIA 0,48 0,584 
ALTRUÍSMO 0,446 0,622 
PROPENSÃO A MUDAR -0,383 -0.468 

 
Quadro 7.13: Correlações entre os factores referentes às Motivações e às Intenções Comportamentais 
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Existe uma correlação mais forte entre as dimensões Tolerância, Altruísmo e 

Propensão a Mudar e a componente emocional do que com a componente 

cognitiva, passando-se o contrário no que respeita às dimensões Retenção e 

Passa-Palavra. 

 

Note-se ainda que a dimensão Propensão a Mudar é a que apresenta menor 

correlação (naturalmente negativa) com ambas as componentes (ainda assim, 

maior com a componente emocional), que o Altruísmo é a dimensão mais 

fortemente associada à componente emocional e que a Retenção é a 

dimensão mais fortemente associada à componente racional. 

Uma das implicações desta análise é que a não consideração da componente 

emocional impede a obtenção de um quadro completo das diferentes intenções 

comportamentais, uma vez que a componente cognitiva tem sobretudo impacto 

em duas dimensões, Retenção e Passa Palavra Positivo. Já a componente 

emocional, embora com menor impacto nestas duas dimensões, está mais 

fortemente correlacionada com manifestações menos convencionais, mas que 

poderão apresentar menor vulnerabilidade a estímulos externos e a 

decréscimos do valor económico recebido e permitir o desenvolvimento da 

relação. Assim, uma extensão óbvia é a de que, na sua procura de retenção e 

fidelização de clientes, as empresas podem explorar e gerir as componentes 

emocionais. 

 
 

7.3.3 Análise discriminante: emoção vs cognição 

O objectivo da análise discriminante consiste em identificar as variáveis que 

melhor discriminam grupos previamente fixados, validar a discriminação 

efectuada por essas variáveis e classificar novos indivíduos (Tabachnick e 

Fidell, 2001). Conforme já foi referido, os dados estão organizados da seguinte 

forma: as relações nomedas pelos inquiridos foram classificadas em 3 grupos 

de acordo com o seu grau de intensidade emocional relativamente à cognição. 

Além do grupo a que pertencem, as relações encontram-se ainda 

caracterizadas através de 15 variáveis (agrupadas em 5 factores) relativas a 

manifestações de lealdade. O objectivo do estudo consiste em determinar a 
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combinação linear de variáveis que maximiza a separação entre grupos e 

determinar as variáveis que da melhor forma caracterizam essas diferenças. 

Na Análise Discriminante, os grupos são as variáveis dependentes (ou 

explicadas) enquanto que as variáveis do problema representam as variáveis 

independentes (ou explicativas). 

 

Os pressupostos da análise discriminante são que (i) cada grupo é uma 

amostra aleatória de uma população normal multivariada, pressuposto cuja 

violação pode levar a decisões incorrectas principalmente quando as amostras 

são pequenas, o que não é o caso (n > 30) e, logo, não necessita de 

verificação; e que (ii) dentro dos grupos a variabilidade é idêntica, isto é, que as 

matrizes de variâncias e covariâncias são iguais para todos os grupos. A 

verificação deste pressuposto é feita através do teste Box’s M. 

 

O teste M de Box verifica se as diferentes dispersões observadas entre grupos 

são ou não estatisticamente significativas (Hair e outros, 1998). É muito 

sensível a afastamentos da normalidade. Uma vez que este teste tem 

associado um nível de significância de 0,094 (> 0,05), pode concluir-se pela 

não significância das diferenças observadas, ou seja, pela igualdade das 

dispersões entre grupos, o que permite prosseguir com a análise discriminante 

(ver Quadro 7.14). 

 
Quadro 7.14: Teste M de Box 

 

O lambda de Wilks dá informação sobre as diferenças entre os grupos, para 

cada variável individualmente (Hair e outros, 1998). Obtém-se pelo rácio de 

variação dentro dos grupos (variação não explicada) sobre a variação total, 

sendo que pequenos valores indicam diferenças significativas nas médias de 

cada variável para os diferentes grupos. O quadro 7.15 comprova-o, 
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conduzindo à rejeição da hipótese de igualdade da média das variáveis nos 

grupos (Sig=0,000<0,05), não ajuizando contudo sobre a sua importância para 

discriminar grupos. 

 
Quadro 7.15: Teste lambda de Wilks 

 

A matriz de estrutura evidencia a contribuição de cada variável para a 

discriminação entre grupos, ao analisar a correlação entre os valores de cada 

variável original com as funções discriminantes, permitindo assim dar-lhes 

significado (Tabachnick e Fidell, 2001). Quanto maiores forem os coeficientes 

em valor absoluto (realçados com um asterisco), mais a função discriminante 

detém a informação contida nessas variáveis. O número de funções 

discriminantes a considerar é sempre igual ao menor número entre o número 

de variáveis independentes (5 neste caso) e o número de grupos subtraído de 

1 (3-1=2 neste caso). Serão assim consideradas duas funções discriminantes 

de acordo com a matriz estrutura (ver Quadro 7.16). 

 

Quadro 7.16: Matriz de estrutura das funções discriminantes 

 

Neste caso, a função 1 encontra-se mais correlacionada sobretudo com as 

variáveis Tolerância, Altruísmo e Propensão a Mudar (codificada 

negativamente, ou seja Propensão a Ficar), enquanto que a função 2 está mais 

fortemente correlacionada com a variável Retenção e Passa-Palavra. 
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No entanto, o valor não significativo (0,124) apresentado pela estatística do 

Quiquadrado para a segunda função discriminante (ver quadro 7.17) revela que 

apenas a primeira função (sig = 0,000 < 0,05) tem importância no contexto do 

problema de distinção dos 3 grupos considerados em função das variáveis.  

 

De facto, de acordo com o teste lambda de Wilk (quadro 7.17), após a remoção 

da primeira função (segunda linha), o lambda de Wilk aumenta, mostrando um 

decréscimo no poder discriminatório da segunda função. Tal é comprovado 

pelo facto de a primeira função discriminante contribuir 94,5% para o total da 

variância entre grupos, sendo efectivamente a que tem, de forma esmagadora, 

maior poder de separação. A segunda função explica apenas 5,5% da 

variância, pelo que se abandona. Assim, apenas a primeira função 

discriminante é relevante para a distinção entre os grupos, ou seja, estes 

distinguem-se pelo seu grau de tolerância, propensão a mudar (ficar) e nível de 

altruísmo, e não apresentam diferenças significativas em termos de retenção e 

passa palavra positivo, que parecem apenas indicar clientes satisfeitos (algo 

invariante na amostra) e não se são ou não genuinamente leais. 

 
 

 
 

Quadro 7.17: Análise das funções discriminantes 

 
Assim, consumidores satisfeitos, independentemente do seu grau emocional, 

parecem manifestar como “denominador comum” aquilo que deRuyter e outros 

(1998) designam de “preferência”, correpondente a compras repetidas e passa-

palavra positivo. Esta “preferência” reflecte uma attitude favorável e é 

entendida como reflexo do grau de satisfação, mesmo se esta tiver uma base 

essencialmente cognitiva. No entanto, tal como referem Jones e Taylor (2007) 
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e Kumar e outros (2003), a componente atitudinal da lealdade irá para além 

desta disposição favorável, incluindo também disponibilidade para investir na 

relação, fazendo “sacrifícios” (como pagar mais) ou comportando-se de forma 

altruísta. Estas manifestações de lealdade mais emocionais seriam melhores 

indicadores da lealdade genuína, já que apesar de a satisfação com a 

qualidade do serviço prestado garantir a dita “preferência”, acaba por conduzir 

por si só a relações mais vulneráveis a uma análise custo-benefício. 

 

 Os grupos identificados de acordo com o rácio emoção/cognição apresentado 

podem ser representados graficamente num sistema de eixos definido pelas 

funções discriminantes (ver Quadro 7.18). As coordenadas para representação 

de cada grupo são as médias dos valores obtidos pelos indivíduos 

pertencentes a esse grupo na função discriminante respectiva. As médias 

desses valores (produzidos pelos indivíduos do mesmo grupo) constituem os 

“group centroids” identificados no quadro seguinte e representados depois 

graficamente. 

 

 
Quadro 7.18: Representação gráfica das funções discriminantes 
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É novamente colocado em relevo o poder discriminante de ambas as funções 

na capacidade de separação destes três grupos. Assim, no eixo definido pela 

segunda função discriminante (vertical), as diferenças são pouco significativas, 

enquanto que no eixo definido pela primeira função discriminante, o grupo 3 

(relações emocionais) está de certo modo afastado dos outros dois grupos. 

Comparando esta análise com a anterior à matriz de estrutura, é possível 

concluir que é possível separar as relações com base no seu grau emocional 

em termos de tolerância demonstrada, propensão a mudar e nível de altruísmo 

(sendo que quanto maior o grau emocional face à cognição, maior é a intenção 

de desenvolver este tipo de comportamentos), podendo estes ser considerados 

níveis de lealdade “superiores”. A estatística F é utilizada para descrever os 

grupos mais parecidos, testando a igualdade das médias dos grupos 

(centróides). Os grupos 1 e 3 são os que apresentam um valor mais elevado de 

F, indicando que estes dois grupos são os que mais diferem. Os grupos 1 e 2 

são os mais próximos. 

 

Por fim, o quadro 7.19 mostra o sucesso da classificação de casos. Em termos 

gerais, é possível avaliar a qualidade da classificação dos casos comparando 

as percentagens de observações correctamente classificados com as 

percentagens das observações erradamente classificados. Neste caso, o 

quadro abaixo informa que na globalidade 62,6% dos casos estão classificados 

correctamente. Assim, foram classificados correctamente 62,2% dos inquiridos 

alocados ao grupo I, 53,1% dos inquiridos alocados ao grupo 2 e 84,1% dos 

inquiridos alocados ao grupo 3. 
 

 
  

Quadro 7.19: Taxas de sucesso na classificação de casos 
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Resta saber a partir de que valores a percentagem de casos correctamente 

classificada é aceitável. Para tal comparam-se as classificações correctas com 

os resultados de uma classificação obtida ao acaso com base nas 

probabilidades a priori. Assim, calcula-se para cada grupo a probabilidade a 

priori (ni/N) e a percentagem de casos classificados correctamente pelo acaso 

(obtida pelo produto das probabilidades a priori pelo número de elementos de 

cada grupo (ni). A soma destas classificações divide-se pelo total de elementos 

(222), obtendo-se a percentagem de classificações correctas dadas pelo 

acaso. Segundo Reis (1997, p. 242), para um resultado aceitável, as 

classificações correctas têm de ser superiores ao maior valor entre a máxima 

probabilidade a priori (no caso, 43%) e a percentagem de classificações 

correctas obtidas pelo acaso (no caso 36%). De facto, como 62,6% > 43%, tal 

evidencia uma classificação aceitável dos dados, e, logo, valida os resultados 

da análise discriminante (quadro 7.20). 

 
 Grupo 1 (COG) Grupo 2 (MOD) Grupo 3 (EMO) Total 
ni 82 96 44 222 
Prob. a priori 37% 43% 20% 1 
Classif. acaso 30,34 41,28 8,8 80,42 
Percentagem de classificações correctas dadas pelo acaso 36% 

 
Quadro 7.20: Validação dos resultados da análise discriminante 

 
 
No entanto, dada a maior proximidade entre os grupos 1 e 2, revelada pela 

estatística F e pela representação gráfica, achou-se por bem verificar se era 

possível produzir uma melhoria de resultados considerando apenas dois níveis 

emocionais. Foi assim reequacionada uma nova classificação entre relações 

emocionais e cognitivas com “cut-off level” em 75% (a classificação anterior 

não podia ser utilizada, pois tornaria as dimensões dos dois grupos demasiado 

díspares; enquanto que com esta nova divisão, os grupos ficam com dimensão 

semelhante de acordo com o critério de Hill (2000, p. 58)).  

Novamente, uma vez que o teste M de Box tem associado um nível de 

significância de 0,131 (> 0,05), pode concluir-se pela não significância das 

diferenças observadas, ou seja, pela igualdade das dispersões entre grupos, o 

que permite prosseguir com a análise discriminante. Mais ainda, o lambda de 
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Wilk conduz à rejeição da hipótese de igualdade da média das variáveis nos 

grupos (Sig<0,05) conforme esperado (ver Quadro 7.21). 

 

 

 
Quadro 7.21: Testes M de Box e Lambda de Wilk 

 

Novamente, uma vez que o teste M de Box tem associado um nível de 

significância de 0,131 (> 0,05), pode concluir-se pela não significância das 

diferenças observadas, ou seja, pela igualdade das dispersões entre grupos, o 

que permite prosseguir com a análise discriminante. Mais ainda, o lambda de 

Wilks conduz à rejeição da hipótese de igualdade da média das variáveis nos 

grupos (Sig<0,05) conforme esperado (ver Quadro 7.22). 

 

 

 
 

Quadro 7.22: Matriz de estutura e análise da função discriminante 

 

Uma vez que se estão a considerar apenas 2 grupos, da matriz de estrutura 

(quadro 7.22) consta apenas uma função discriminante, que distingue 
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significativamente os grupos entre si de acordo com o valor significativo da 

estatística do Quiquadrado. 

 
Novamente, a função encontra-se mais correlacionada sobretudo com as 

variáveis Tolerância, Altruísmo e Propensão a Mudar (codificada 

negativamente, ou seja Propensão a Ficar), e menos correlacionada com as 

variáveis Retenção e Passa Palavra Positivo, que parecem ter menor poder 

discriminante. 

 

Quanto ao sucesso na classificação dos casos, o quadro 7.25 informa que na 

globalidade 72% dos casos estão classificados correctamente, o que 

representa uma melhoria face à classificação anterior e que valida igualmente 

os resultados da análise discriminante (72% > 54%). 

 
  

 Grupo 1 (COG) Grupo 2 (EMO) Total 
ni 120 102 222 
Prob. a priori 54% 46% 1 
Classif. acaso 64,8 46,92 111,72 
Percentagem de classificações correctas dadas pelo acaso                      50% 

 
Quadro 7.23:Taxas de sucesso na classificação de casos e validação da análise discriminante 

 

 

7.3.4 Conclusão 

Este estudo permite concluir que é possível segmentar ou discriminar os 

clientes em função do tipo de relação que procuram estabelecer  (ou seja, em 

termos da sua disposição relacional) com base no nível de emoção vs cognição 

que essa relação consegue gerar. 

O estudo confrontou, por um lado, os diferentes antecedentes dessa disposição 

(tipo de motivações) e, por outro, os seus diferentes consequentes 

(manifestações de lealdade). A análise dos dados demonstrou que clientes cuja 
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disposição relacional tem por base motivações de tipo cognitivo tende a 

desenvolver relações instrumentais com a empresa de que são clientes, 

traduzidas em compras repetidas e passa-palavra favorável. Já clientes cuja 

disposição relacional tem por base motivações emocionais tende a desenvolver 

relações dedicadas com as empresas de que são clientes, traduzidas em 

manifestações mais elaboradas de lealdade do que as já referidas, 

nomedamente um maior nível de tolerância, menor propensão a mudar e maior 

capacidade de cooperação ou mesmo altruísmo. 

Este estudo mostra que as relações estabelecidas são qualitativamente 

diferentes de acordo com as diferentes motivações que presidiram à intenção 

dos consumidores se relacionarem e que, nomeadamente, motivações 

emocionais são uma condição sine qua non para atingir maiores níveis de 

intensidade relacional.  
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8. Conclusões  

O objectivo deste trabalho foi discutir e perceber as relações empresa-cliente 

em mercados B2C. Nomeadamente, a investigação pretendia abordar duas 

questões fundamentais: como se caracterizam as relações entre clientes e 

empresas em contextos B2C e o que explica essa caracterização. O estudo 

considera que o contexto em que as relações decorrem e a percepção dos 

actores envolvidos, em particular o ponto de vista do consumidor, condicionam 

a natureza das relações. A investigação mostrou que as relações em mercados 

B2C não correspondem (nem se resumem) necessariamente ao arquétipo de 

proximidade presente noutros mercados, como os mercados B2B. Foi possível 

mostrar que vários níveis de intensidade relacional podem (co)existir em função 

das motivações e percepções dos consumidores. Os resultados mostram que o 

conceito de relação em mercados B2C não é universal e que não é possível 

desenvolver relações próximas e intensas com todos os clientes. Este trabalho 

apresenta assim várias contribuições para académicos e para gestores. 

 

8.1 Contribuições para a investigação académica 

A nível conceptual, o estudo contribui para colmatar o que é considerado por 

Pels (1999, p. 251) o “lado obscuro” da literatura -  as relações empresa-cliente 

- colocando os clientes e suas motivações “no mapa”. A realidade é que muitos 

estudos sobre relações em mercados B2C têm privilegiado a perspectiva das 

empresas, pelo que este trabalho irá centrar a análise no ponto de vista do 

consumidor. 

 

O estudo explorou também a oportunidade de conjugar diversas áreas de 

pesquisa: a escola relacional mais associada a mercados B2B, a escola de 

serviços mais associada a mercados B2C, alguma literatura da psicologia 

social mais associada ao estudo de relações interpessoais e a teoria das 

atitudes mais relacionada com o comportamento do consumidor. Alguns 

autores (e.g. Liljander e Strandvik, 1995) aplicaram conceitos B2B a relações 

em serviços, outros aplicaram ao estudo da lealdade em serviços conceitos 

provenientes de relações interpessoais (e.g. Jones e Taylor, 2007) e conceitos 
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provenientes da teoria das atitudes (e.g., Oliver, 1999); outros ainda (e.g. 

Halinen, 1996) aplicaram conceitos da área da qualidade em serviços a 

mercados B2B. Mas que seja do nosso conhecimento, até à data nenhum 

estudo tentou conciliar estas áreas. Tal fusão pretendeu demonstrar que muito 

pode ser aprendido sobre as relações entre empresa e cliente em mercados 

B2C estudando a lógica das relações humanas e interpessoais em geral 

(Barnes, 2003; Iacobucci e Ostrom, 1996). 

 

Com base na combinação destas diferentes abordagens, este trabalho 

desenvolveu um modelo conceptual que permite explicar as relações em 

mercados B2C. O modelo foi testado empiricamente, envolvendo uma 

combinação de métodos de natureza qualitativa e quantitativa de forma 

faseada. A investigação empírica permitiu identificar a disposição relacional dos 

consumidores como um conceito importante para o estabelecimento, 

desenvolvimento e manutenção de relações entre empresas e clientes em 

mercados B2C, demonstrando que esta pode, por vezes, contrariar o 

expectável face às condições (mais ou menos conducentes) do contexto e aos 

esforços (mais ou menos relacionais) das empresas. Assim, o reconhecimento 

e vontade de existência de uma relação por parte do consumidor, por um lado, 

e o nível e tipo de emoção e proximidade que esta permite despoletar, por 

outro, constituem factores determinantes. Foi possível concluir que o 

desenvolvimento de relações é qualitativamente diferente em função das 

motivações (emocionais ou cognitivas) dos consumidores para as estabelecer 

e que é possível discriminar relações com base na disposição relacional dos 

consumidores. Criamos escalas de medição dos constructos associados, 

demonstrando que relações próximas não é tudo aquilo que os consumidores 

querem ou precisam e que são as emoções despoletadas no consumidor, mais 

do que avaliações racionais, que conduzem a relações genuínas e leais.  

 

8.2 Contribuições para a gestão 

A nível da gestão, o estudo sugere que, ao ter em consideração a orientação 

relacional dos consumidores, os gestores podem direccionar melhor os seus 
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esforços e ponderar não investir indiscriminadamente em manter relações com 

todos eles. Assim, a identificação de clientes com disposição relacional permite 

às empresas centrar nestes os seus recursos ao invés de os desperdiçar em 

consumidores pouco interessados. Clientes com disposição relacional não só 

garantem com maior probabilidade o retorno desses investimentos, como 

também, dada a sua menor reluctância ou maior receptividade tornarão mais 

fácil a sua aplicação.  

 
 

O estudo sugere também que a disposição relacional pode ser gerida. A 

criação de relações próximas e “significativas” depende muito da capacidade 

da empresa de desenvolver na mente do consumidor uma associação entre 

aquilo que tem significado (intrínseco) para o consumidor e o produto ou 

serviço (atributo extrínseco), gerando elevados níveis de valor emocional para 

além do valor comercial do produto ou serviço.  

 

Relações próximas apenas se desenvolvem se tiverem significado e forem 

valorizadas pelo consumidor. As empresas devem evitar desenvolver relações 

com base em constrangimentos. Forçar os clientes pode mesmo reduzir a 

possibilidade de criar uma relação com base afectiva e dificultar a 

rentabilização dos investimentos realizados. Acresce que alguns clientes, 

apesar de apresentarem disposição relacional, podem apenas desejar 

estabelecer relações funcionais e considerar algumas investidas das empresas 

intrusivas. Logo, o desafio para as empresas consiste em identificar aquelas 

circunstâncias que, do ponto de vista do consumidor, são conducentes ao 

estabelecimento de relações onde o consumidor entra por vontade própria e 

nas quais permanece porque realmente lhes associa um valor significativo. 
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9. Limitações do estudo e sugestões de pesquisa futura 

A investigação permitiu atingir resultados consistentes validados 

empiricamente. Contudo, não deixa de apresentar algumas limitações, que 

podem permitir definir novas linhas de investigação. As limitações prendem-se 

com (i) o estudo empírico e com (ii) as respectivas opções metodológicas. 

 

A primeira limitação refere-se à natureza temporal do estudo empírico. Embora 

nas entrevistas individuais e nos grupos de discussão tivessem sido relatados 

episódios em retrospectiva e no estudo quantitativo tenham sido medidas 

intenções futuras, os conceitos foram medidos num dado ponto no tempo. 

Logo, foi adoptada essencialmente uma perspectiva estática. Uma nova 

pesquisa poderá realizar a análise em vários pontos no tempo (e.g., Johnson e 

outros, 2006) num estudo longitudinal, de forma a compreender melhor a 

dinâmica das relações e a evolução de motivações e intenções.  

Uma segunda limitação refere-se ao modelo conceptual utilizado na 

investigação. O modelo que serviu de base ao estudo empírico procura integrar 

de forma simplificada processos dinâmicos e complexos associados ao 

desenvolvimento de relações, o que constitui uma vantagem. Contudo, dada a 

parcimónia do modelo, algumas variáveis importantes podem não ter sido 

consideradas no estudo. Nomeadamente, é estudado o papel da emoção, 

enquanto outros factores (como a duração da relação ou características 

individuais dos consumidores) não são explicitamente considerados. Os 

factores considerados são, assim, contingentes ao estudo efectuado, pelo que 

trabalhos futuros deverão ponderar o papel de outras variáveis. 

Finalmente, o estudo foca apenas um subsegmento de mercados B2C, os 

serviços. No entanto, seria interessante em investigações futuras alargar a 

análise também a bens de consumo. 

 

Quanto às opções metodológicas, a escolha recaiu sobre a utilização de 

amostras por conveniência. As amostras por conveniência constituem um 

método prático e pouco dispendioso de investigação. No entanto, dado o 

carácter “oportunista” da amostra, os seus elementos podem não ser 
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representativos da população. Embora a análise realizada neste trabalho tenha 

natureza exploratória, sugere-se que trabalhos subsequentes que pretendam 

realizar inferência estatística utilizem outros métodos de amostragem. 

O questionário mediu intenções comportamentais, isto é, julgamentos 

individuais face a situações hipotéticas, o que constitui sempre uma prática de 

investigação imperfeita (Keaveney, 1995). As intenções expressas pelos 

consumidores podem não corresponder aos comportamentos efectivos no 

futuro e, logo, a disposição relacional pode ter sido apenas capturada de forma 

parcial. O recurso a dados reais sobre o historial de consumo dos clientes, 

através da análise de bases de dados das empresas, pode aumentar a 

confiança nos resultados e ajudar a perceber a transição entre intenções 

comportamentais e comportamentos efectivos (Lee e Murphy, 2005). 

Acresce que o inquérito analisou apenas clientes satisfeitos (isto é, com 

predomínio de motivações positivas) e, logo, ter considerado apenas relações 

desenvolvidas com base intencional positiva. No entanto, é de esperar que 

motivações negativas (como as suscitadas por barreiras à saída) e mesmo 

algum grau de indiferença estejam também presentes e influenciem as 

intenções comportamentais manifestadas. Seria interessante medir também o 

lado negativo da disposição relacional (ou a disposição para não desenvolver 

uma relação), o que implicaria incluir no questionário motivações de origem 

negativa (como falta de alternativas e outras barreiras à saída) e 

comportamentos que exprimissem intenções “desleais”, tais como medidas de 

passa-palavra negativo. Este trabalho constitui, assim, um ponto de partida 

para novas pesquisas e a procura de respostas para novas questões. 
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ANEXO 1 
Guiões das Entrevistas Individuais e dos Grupos de Discussão



ANEXO 1a 
Guião das Entrevistas Individuais (Empresas) 

 

Dimensão “Relação” 
O que significa para (empresa) desenvolver relações com os seus clientes 
numa óptica de marketing? Como classificaria/definiria o tipo de relação que 
pretende/está a desenvolver com os seus clientes? 

 
Dimensão “Empresa” 
Qual a importância que tem para (empresa) desenvolver relações com os seus 
clientes numa óptica de marketing (face a outras estratégias possíveis)? 

Quais os objectivos que presidem a uma estratégia de desenvolvimento de 
relações numa óptica de marketing? (porquê?) 

Que iniciativas leva a cabo para prosseguir tais objectivos? Quais os recursos 
utilizados? (o quê e como?) 

Dimensão “Consumidor” 
Que importância considera que os clientes atribuem a essas iniciativas? Quais 
os benefícios associados para clientes e para a empresa? Considera que os 
objectivos estão a ser atingidos? 

 

ANEXO 1b  
Guião dos Grupos de Discussão (Consumidores) 

 

Dimensão “Relação” 
O que é caracteriza uma relação entre empresa e cliente, em traços gerais? 
O que é preciso para que a relação exista ou seja classificada como tal? 
O que está na sua origem? 
O que é que o cliente espera da relação que estabelece com a empresa? 
O que foi dito aplica-se à empresa em questão? 
Porque sim (ou porque não)? 
 
Dimensão “Empresa” 
Reconhecem esforços relacionais por parte da empresa? Quais? 

Dimensão “Consumidor” 
Qual o efeito dos esforços relacionais sobre a relação com os clientes? 
São considerados importantes? Porquê? 
 
Como poderia a empresa melhorar ou agradar mais aos seus clientes? 
O que seria relevante? 
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ANEXO 2 
Questionário
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