
 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

PUC-SP 

 

 

Irineu Lopes Trigo 

 

 

 

 

 

MARKETING DE RELACIONAMENTO E O PAPEL DA 

EMPATIA NA RETENÇÃO DE CLIENTES 

 

 

 

 

DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2017 



 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

PUC-SP 

 

 

Irineu Lopes Trigo 

 

 

MARKETING DE RELACIONAMENTO E O PAPEL DA 

EMPATIA NA RETENÇÃO DE CLIENTES 

 

 

DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

como exigência parcial para obtenção do título de 

DOUTOR em Administração, área de Gestão 

Integrada das Organizações, sob a orientação do 

Prof. Dr. Belmiro do Nascimento João. 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2017 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. 

Quando se vê, já são 6 horas: há tempo… 

Quando se vê, já é 6ª-feira… 

Quando se vê, passaram 60 anos… 

Agora, é tarde demais para ser reprovado… 

E se me dessem – um dia – uma outra oportunidade, 

eu nem olhava o relógio 

seguia sempre, sempre em frente… 

 

(Mario Quintana) 

 

  



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Belmiro do Nascimento João, pelo acolhimento acadêmico 

e por tornar esta travessia possível. 

 

À minha esposa, Ruth, parceira e incentivadora de todas as horas. 

 

Aos meus filhos, Gabi e Tiago, e meu genro Rafael pelo carinho e incentivo. 

 

Às famílias, Yamada, Wakamatsu e Sakurai pelo acompanhamento e torcida. 

 

Aos amigos Weslyeh e Dinha Mohriak pelo apoio constante. 

 

Aos amigos, Safatle, João, Helgo, Célio, Tuzzolo e Carmino, os “conselheiros solidários”. 

 

Aos meus pais e irmã in memorian. 

 

A todos os amigos que estiveram ao meu lado nesta jornada. 

 

 

 

  



 

 

 

 

RESUMO 

O marketing de relacionamento tem sido foco de estudos e de aplicações em diversas 

áreas de negócios e de convergência teórica com outras referências do marketing. Todavia, a 

competitividade, a quantidade de ofertas e o nível de informação dos clientes tornaram a troca 

não contínua insuficiente a muitos mercados. Nesse contexto, relacionamentos mais estreitos 

com clientes e parceiros de negócios assumem o papel de direcionadores da rentabilidade 

sustentável das relações de negócios, com a retenção de clientes passando a ser um conceito-

chave que demanda a identificação de elementos que contribuam para seu aprimoramento 

teórico e prático. Dessa forma, por meio de pesquisa exploratória e processo estatístico 

adequado à modelos que congreguem variáveis não mensuráveis, esta tese propôs a abordagem 

da empatia como construto preditor da qualidade do relacionamento e do comprometimento e 

suas influências na retenção de cliente. Destaque--se que o modelo proposto procura cobrir 

lacuna nos estudos do marketing relacional que não foram detectadas, até a presente data, junto 

às bases acadêmicas. A pesquisa abrangeu a revisão da literatura do marketing de 

relacionamento e dos construtos empatia, qualidade do relacionamento, comprometimento e 

retenção de clientes, com o tratamento dos dados sendo feito por meio da modelagem de 

equações estruturais com o emprego do software SmartPLS. Os resultados das análises 

demonstraram a qualidade e acurácia do modelo, sugerindo que habilidades empáticas se 

mostram úteis à ação gerencial no contexto apresentado. 

 

Palavras-Chave: Marketing de Relacionamento. Empatia. Retenção de Cliente. Modelagem 

de Equações Estruturais.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

Relationship marketing has been the focus of studies and applications in several areas of 

business and theoretical convergence with others marketing references. However, the 

competitiveness, amount of offers and customer information level transformed exchange not 

continued insufficient for many markets. In this way, narrower relationships with customers 

and business partners have become drivers for the sustainable profitability of business 

relationships, and customer retention becoming a key concept that demands the identification 

of ingredients that contribute to its theoretical and practical improvement. Thus, through an 

exploratory research and statistical process to models that bring together non-measurable 

variables, this research proposed the empathy construct as relationship quality and commitment 

predictor and analyze its influences on customer retention. It should be emphasized that the 

proposed model seeks to fill a gap in relational marketing theory that has not been detected until 

nowadays in the academic bases. The research covered the relationship marketing literature 

review as well empathy, relationship quality, commitment and customer retention and the data 

treatment was done through the structural equation modeling by SmartPLS software. The 

results from analysis has shown model quality and accuracy suggesting that empathic abilities 

prove to be useful for managerial action in the presented context. 

 

Key-words: Relationship Marketing. Empathy. Customer Retention. Structural Equation 

Modeling. 
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INTRODUÇÃO 

O marketing de relacionamento (RM) tem sido foco de estudos e de aplicações em 

diversas áreas de negócios (canais de marketing, business-to-business, serviços, varejo), de 

convergência com outras referências de marketing (database marketing, comunicação 

integrada de marketing) e com outras teorias (troca social, rede, visão baseada em recurso, 

sociologia econômica) (O’MALLEY; TYNAN, 2005). Cada um desses estudos tem 

impulsionado o domínio do RM contribuindo para sua extensão as diversas áreas do marketing 

e de decisões estratégicas. A proeminência que a teoria assume progressivamente, conforme 

demonstra a prática e a produção acadêmica, decorre tanto dessa convergência das diversas 

referências como do fenômeno da cooperação e colaboração que se configura como central nas 

pesquisas de marketing. 

A dinâmica macroeconômica elevou significativamente a competitividade nos negócios, 

a quantidade de ofertas e o nível de informação dos clientes, fazendo com que a abordagem 

tradicional do marketing, que considera, em sua essência, aspectos individuais da troca 

caracterizada como não contínua, não fosse mais suficiente para muitos mercados. O marketing 

desde seu início foi focado em bens de consumo e fortalecido na prática americana dos anos de 

1950. As questões relacionais surgidas nas arenas industrial e de serviços, abordadas também 

pela gestão de canais, alinhadas, posteriormente, aos avanços da tecnologia computacional, 

juntamente com as críticas a alguns dos conceitos tradicionais apontaram as lacunas no modelo 

transacional do marketing e introduziram consistentemente o relacionamento na agenda do 

marketing (SHETH; PARVATIYAR; SINHA, 2012; EGAN, 2011; GRÖNROOS, 2004; 

GUMMESSON, 1998). 

A criação, construção e preservação de relacionamentos mais estreitos com clientes e 

parceiros de negócios tornaram-se direcionadores do valor real por trás de uma vantagem 

competitiva, implicando na geração, pelas atividades de RM, de benefícios para as partes 
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envolvidas e na continuidade das negociações com os mesmos clientes. Essa dinâmica dos 

relacionamentos prescreve que a valorização da carteira de clientes, isto é, a retenção de clientes 

rentáveis, assume maior preponderância do que a aquisição de novos. A lógica contida nessa 

dinâmica considera que um incremento na retenção de clientes repercute de forma positiva e 

significativa na rentabilidade, é menos dispendiosa quando comparada à aquisição de novos 

clientes e a consequente longevidade ser geradora de lucros superiores (GRÖNROOS, 2004; 

REICHHELD; SASSER, 1990). 

Com a adoção da estratégia relacional o objetivo principal de uma empresa, em última 

análise, passa a ser a obtenção de uma rentabilidade sustentável pela longevidade da sua carteira 

de cliente. Tem-se, portanto, que um dos pilares do RM – a manutenção de clientes – é expresso 

por um conceito-chave, qual seja a retenção de clientes rentáveis. 

A evolução do relacionamento nos negócios, em particular nas relações B2B, impõe, no 

entanto, a necessidade de identificar elementos que sejam significativos em suas contribuições 

para a estratégia relacional em geral e, em particular, para a retenção de clientes. Justifica-se, 

portanto, a busca por ingredientes relacionais que fortaleçam a qualidade dos relacionamentos 

e o comprometimento nas parcerias de negócios uma vez que o alicerçamento consistente 

dessas relações conduzem a relações mais eficazes e duradouras.  

Tendo em vista esse contexto, esta tese aborda a empatia como construto preditor da 

qualidade do relacionamento e do comprometimento, mesmo tendo, até este momento, escassas 

evidências empíricas que corroborem a aplicação desse construto na estrutura proposta pelo 

marketing de relacionamento. Para esse propósito foi conduzida pesquisa de caráter 

exploratória cujo levantamento foi submetido à processo estatístico adequado ao estudo de 

modelos que envolvam, simultaneamente, diversas variáveis não mensuráveis. 

Dessa forma estruturou-se esta pesquisa da seguinte forma: revisão da literatura 

abrangendo a teoria relacional do marketing, os construtos empatia, qualidade do 
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relacionamento e comprometimento, seus respectivos subconstrutos – empatia afetiva e 

cognitiva, cooperação, orientação de longo prazo, satisfação econômica e social, 

comprometimento calculista e afetivo, além do construto-fim a retenção de clientes. Em seguida 

os dados foram preparados e modelados sob a técnica de equações estruturais, por meio do 

software SmartPLS® cujos resultados das análises de mensuração e estrutural foram ao final 

discutidas gerando sugestões para o desenvolvimento de novas pesquisas. 

Cabe mencionar que estudos na área do marketing tradicional envolvendo o construto 

empatia não é algo novo, particularmente no campo da comunicação de marketing. Todavia, na 

arena do marketing de relacionamento, até onde foi possível verificar junto às bases de dados 

acadêmicas, o construto em referência não é empregado, ressalva feita ao trabalho de Weißhaar 

e Huber (2016) cujo emprego da empatia foi o de contribuir para a construção do 

relacionamento. 

Portanto, o construto empatia, central a esta tese se reveste de relevância aos estudos do 

marketing de relacionamento seja pelo aspecto inovador quanto seu posicionamento em relação 

aos construtos Qualidade do Relacionamento e Comprometimento quanto pela sua aplicação 

com foco na retenção de clientes. 

OBJETIVOS 

A ausência de atenção significativa na literatura acadêmica do Marketing de 

Relacionamento acerca do construto empatia sugere uma lacuna em termos de compreensão 

desse conceito no contexto dos relacionamentos de negócios, mais especificamente no que 

tange à retenção de clientes. Nesse sentido, a abordagem desse tópico por esta tese, busca cobrir 

uma lacuna de pesquisa que estende o corpo do conhecimento na área, contribuindo para a 

compreensão do referido construto nas relações B2B. Para isso é proposto um Modelo Teórico, 

representando a prática relacional, com suas respectivas hipóteses com o intuito de “verificar 
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empiricamente o papel da empatia, em conjunto com a qualidade do relacionamento e do 

comprometimento, na retenção de clientes”. 

Como objetivos específicos serão analisadas as relações entre os construtos: 

 Empatia e a Qualidade do Relacionamento 

 Empatia e o Comprometimento 

 Qualidade do relacionamento e a Retenção de Clientes 

 Comprometimento e a Retenção de Cliente 

JUSTIFICATIVA 

 A prática dos negócios em diversos segmentos de mercado não se limita mais à produção 

de bens e serviços que atendam às necessidades dos clientes, mas indo além, buscando na 

longevidade das relações o diferencial para a lucratividade e a competitividade. Desta forma, o 

deslocamento do foco da transação para a relação demanda identificar e melhor compreender 

os ciclos de vida dessas relações e os construtos que podem positivamente influenciar os 

estágios mais promissores. 

Relacionamentos interorganizacionais bem-sucedidos obedecem às etapas que vão da 

consciência ao comprometimento sendo que pesquisas empíricas sugerem que os 

relacionamentos diferem qualitativamente ao longo de seu percurso, onde vínculos empíricos 

entre construtos relacionais e desempenho variam nas diferentes fases do relacionamento 

(PALMATIER, 2008; HIBBARD et al 2001; JAP; GANESAN 2000). 

Construtos relacionais, como por exemplo, confiança, comprometimento, entre outros, 

evoluem em sintonia com as etapas do ciclo de vida do relacionamento, gerando resultados 

relacionais positivos à medida que as relações prosseguem. Todavia, um deslocamento em 

direção à dissolução, como por exemplo, insatisfação, traição oportunista, entre outros, faz com 

que esses construtos declinem. Nesse sentido a relação do desempenho com os construtos 
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relacionais tende a diminuir ao longo do tempo, sugerindo que estes reduzem seu poder 

preditivo à medida que a relação se move em suas fases posteriores. Relacionamento é 

dependente da trajetória e do progresso nos diferentes estágios do seu ciclo de vida, sendo que 

a etapa da maturidade é, com frequência, marginalmente inferior à do desenvolvimento 

(PALMATIER, 2008; JAP; ANDERSON, 2007, RING; VAN de VEN, 1994).  

Nesse contexto justifica-se a proposição de construtos relacionais que possam contribuir 

para ampliação e maior consistência à manutenção de relacionamentos durante o processo de 

retenção de cliente. 
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1) REVISÃO TEÓRICA 

1.1) A EVOLUÇÃO DO MARKETING 

O marketing de relacionamento (RM) não pode ser apresentado sem as referências que 

serão apresentadas nesta etapa, sob pena de sacrificá-lo da perspectiva histórica e, portanto, da 

sua influência no pensamento do marketing. Nesse sentido, o processo de evolução do 

marketing se faz necessário como forma contextual do surgimento da teoria relacional no 

marketing. 

Muito do que se conhece hoje como prática do marketing existiu muito antes de seu início 

como um campo formal de estudo. Isso pode ser constatado desde a Idade Média, no 

pensamento de São Tomás de Aquino, considerada a primeira análise formal sobre motivação 

do comprador, aos economistas dos séculos XVIII e XIX como Smith, Malthus, Marshall, entre 

outros, abordando conceitos de mercado, análise marginal, valor, homem como ser social e 

econômico, competição (AMBLER, 2004; WILKIE; MOORE, 2003) 

At the dawn of the Renaissance, St Thomas Aquinas, and his followers known as the 

“Scholastics”, developed what was probably the first formal analysis of buyer 

motivation. They did not call it “marketing” not least because they were writing, as St 

Augustine did a millennium earlier, in Latin. One Scholastic, St Bernardino of Siena 

(1380-1444), distinguished between virtuositas (function), raritas (scarcity or market 

price, i.e. economic benefits) and complacibilitas (psychological benefits). Merchants 

were entitled to take all three into account in determining the justum pretium (just 

price) of goods… (AMBLER, 2004, p. 3) 

O marketing moderno tem como ponto de partida o princípio do século XX, iniciando 

com conclusões e simples questionamentos e evoluindo para o status de disciplina, com a área 

de distribuição se tornando proeminente e ganhando as atenções acadêmicas. 

O século XX, para Egan (2011) trouxe o reconhecimento do marketing como disciplina 

independente e sugere que o marketing moderno aconteceu e se desenvolveu em grande parte 

na América do Norte onde foi reconhecido como assunto válido de esforço acadêmico em 
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função de características como empreendedorismo, competitividade e individualismo, 

justificando, ainda hoje, o domínio americano sobre a disciplina. Para o autor, a Revolução 

Industrial, no final do século anterior, reconfigurou a natureza do mercado americano – de 

comprador para vendedor - dada a quantidade de produtos disponíveis com significativa 

redução de preços, além de desenvolverem uma classe média com capacidade de absorver tal 

produção a preços moderados. 

A capacidade de produção em massa demandou consumo na mesma proporção, o que por 

sua vez exigia sistemas de distribuição variados e complexos e compreensão mais sofisticada 

das ferramentas para influenciar a demanda dessa nova forma de consumo. A sugestão era que 

o desejo poderia ser incrementado e manipulado por fatores outros (distribuição, propaganda, 

etc.), além da mera existência do fornecedor e do valor adicionado além da produção. O 

conceito de elasticidade da demanda começou a ser usado como base para a evolução das 

vendas, publicidade e promoções, e a teoria do valor, outra área do pensamento econômico, foi 

construída pelos primeiros praticantes do marketing. Já a pesquisa de marketing surge como 

resultado da crescente pressão para produzir e aplicar conhecimento acurado para o campo e 

trazer os métodos da ciência para o marketing (EGAN, 2011; BARTELS, 1951;). Para Ajzental 

(2010, p. 22-26) 

Na nova escola de negócios, no entroncamento dos mundos agrícola e industrial, 

privado e público, prático e intelectual, teórico e aplicado, os cursos de publicidade, 

de venda e distribuição ou de comercialização se multiplicavam (...). A emergência 

da pesquisa mercadológica ofereceu um impacto nessa área do conhecimento. O 

movimento de concentração industrial pode ter criado as condições favoráveis para a 

emergência de empresas especializadas na realização de pesquisas de mercado, e a 

conjugação da extensão dos mercados e do conhecimento das empresas tornou 

possível o financiamento dos trabalhos realizados por terceiros. 

Nesse período, compreendido pelas décadas de 1910 e 1920, conhecido como período da 

conceitualização, conceitos de marketing são desenvolvidos e classificados; novas 

terminologias são criadas e funções identificadas. Como exemplos pode-se citar a abordagem 
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de commodities, cujo foco do marketing recai sobre uma categoria de produto; a abordagem 

institucional, centrada na descrição das operações de um tipo de agente de marketing e a 

abordagem funcional, concentrada nos fins servidos pelas várias atividades de marketing              

(WILKIE; MOORE, 2003; BARTELS, 1951). 

No chamado período da integração (1920-1930), princípios de marketing são propostos, 

forma-se um corpo genérico do pensamento de marketing e surgem as áreas especializadas de 

marketing. Nessa fase destacam-se autores, entre outros, tais como Converse (Marketing 

Methods and Policies, 1922) que distingue as funções do intermediário e as funções de 

marketing; Clark (Principles of Marketing, 1923) que define marketing como esforços que 

afetam a transferência da titularidade de bens; e Vaughan (Marketing and Advertising, 1928) 

com críticas sobre o valor econômico da publicidade (BARTELS, 1951; WILKIE; MOORE, 

2003). 

No período de 1930-1950 são desenvolvidas novas abordagens para o marketing. 

Hipóteses anteriores são verificadas, conceitos e explicações de marketing são reavaliados e 

novos conhecimentos demandados. Philips com a publicação de Marketing, em 1938, mostrou 

interesse no consumidor, indo além dos estudos sobre os motivos de compra, considerando o 

consumidor como a força motriz da economia. Houve também evolução da teoria que abraçava 

a chamada concorrência oligopolista, onde as empresas operam em condições imperfeitas e 

com a curva de demanda dobrada (kinked demand curve). Seguindo a forte competição de 

preços criada pela curva de demanda inelástica, firmas deixam de utilizar o preço como 

competição de forma a atingir maior receita e participação de mercado. Essa visão teórica levou, 

mais tarde, teóricos de marketing a criarem listas de variáveis de marketing, deduzidas da 

econometria, e equações de otimização do lucro. Journal of Marketing é criado, em 1936, 

atraindo artigos, antes limitados aos periódicos de economia; surgem diferentes abordagens 

com novas ênfases sendo dada ao gerenciamento de marketing, com maiores atenções ao ponto 
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de vista do consumidor; a explosão demográfica decorrente da Segunda Grande Guerra 

estabelece as bases para a moderna demografia e a criação do que veio a ser conhecido como 

‘perfil demográfico’. O papel da teoria de marketing começa a ser seriamente discutido (EGAN, 

2011; BARTELS, 1951;). 

Os anos de 1950 são considerados por Wilkie e Moore (2003) como um período divisor 

de águas no pensamento de marketing, onde se intensificou o debate sobre o status científico 

do marketing. No início dessa década, por exemplo, as Fundações Ford e Carnegie introduziram 

maior rigor científico nas agendas de pesquisa e as escolas de negócios americanas se tornaram 

mais exigentes na admissão de alunos. Nesse período cresceu o interesse no tópico gestão de 

marketing, com os acadêmicos de marketing assumindo o ponto de vista dos profissionais de 

marketing. 

A new mainstream was formed during this time, a mainstream that was (1) steeped in 

science as the basis for marketing thought development and (2) devoted to viewing 

the field from the perspective of marketing managers in order to help them undertake 

successful marketing programs. In some senses, the turn to a managerial perspective 

was not entirely a radical shift in that marketing thinkers had always been interested 

in the activities undertaken by marketers (WILKIE; MOORE, 2003, p. 124-125). 

Em 1960 foi introduzido o conceito de marketing mix, enfocando a manipulação de 

variáveis para a produção de procedimentos e políticas, com foco na rentabilidade da empresa. 

Embora iniciado por Borden, com base no trabalho de James Culliton (BORDEN, 1964) foi 

sintetizado e sedimentado por Jerome McCarthy (McCARHTY, 1960) como 4Ps – produto, 

preço, praça e promoção - e tornou-se referencial, prático e teórico, para todos os tipos de 

organizações, deslocando, fortemente, a perspectiva do marketing para uma abordagem de 

gestão de marketing. O impacto da mudança de perspectiva do marketing para um enfoque de 

gestão pode ser avaliado pelos significativos conceitos introduzidos nesse período. Como 

pontuam Wilkie e Moore (2003, p. 125): 
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The strength of the shift to the managerial perspective in marketing … is strikingly 

evident in the burst of significant new concepts that were introduced during this time. 

It is startling to realize just how many of these, now almost a half century old, are still 

prominent in the field today: the marketing concept (John McKitterick 1957); market 

segmentation as a managerial strategy (Wendell Smith 1956); the marketing mix (Neil 

Borden 1964); the 4 P’s (E. Jerome McCarthy 1960); brand image (Burleigh Gardner 

and Sidney Levy 1955); marketing management as analysis, planning, and control 

(Philip Kotler 1967); the hierarchy of effects (Robert Lavidge and Gary Steiner 1961); 

marketing myopia (Theodore Levitt 1960); and the wheel of retailing (Stanley 

Hollander 1960; Malcolm McNair 1958). 

As condições econômicas dos anos de 1950 e 1960 exibiram crescimento significativo, 

com a maioria dos mercados apresentando comportamento e estrutura estáveis. A infraestrutura, 

apoiando a distribuição, levou a um maior deslocamento para a vida urbana e, com o surgimento 

da televisão, a oportunidade para propaganda em grande escala. A rápida e grande expansão do 

mercado americano aumentou a demanda por bens de consumo padronizados e o marketing 

passou a ser visto como instrumento pelo qual poderia se buscar um equilíbrio entre produção 

e consumo. Nesse panorama, com consumidores confiantes, prosperidade crescente, demanda 

homogênea e fabricantes dominantes, aliados à simplicidade e comunicabilidade do mix de 

marketing, favoreceram a superioridade percebida do mnemônico de McCarthy. Nesse período, 

a economia europeia iniciava uma recuperação do pós-guerra, e o consumo, embora em 

patamares inferiores, começava a espelhar ao dos norte-americanos e os gastos com publicidade 

tendiam ao crescimento. O maior interesse em marketing criou uma necessidade de educação 

na disciplina que teve como referência a orientação americana, tornando o paradigma do mix 

de marketing dominante (EGAN, 2011; WILKIE; MOORE, 2003; O’DRISCOLL; MURRAY, 

1998; GRÖNROOS, 1996). 

Além do surgimento de novas perspectivas conceituais e metodológicas, na década de 

1960, um fator externo que gerou grande efeito sobre o marketing, não só teórico, mas também 

prático, foi o rápido desenvolvimento da tecnologia computacional. Como afirmam Wilkie e 

Moore (2003, p.126): 
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A second external factor crucial to the success of management science was the rapid 

development of computer technology in both industry and academia, especially during 

the 1960s. This new tool enabled researchers to undertake sophisticated efforts to 

model complex marketing problems, as with optimization models of marketing 

processes in such areas as physical distribution, sales force allocation, and advertising 

budgeting. In addition, new forms of multivariate statistical analyses could now be 

applied to large banks of information on the mass marketplace. 

Paralelamente ao desenvolvimento da ciência da gestão, melhorada significativamente 

pela inclusão do ensino de matemática e estatística nas escolas de negócios e pelo 

desenvolvimento do computador como ferramenta de pesquisa, os anos de 1960 também 

abrigaram a expansão da ciência comportamental no mainstream do marketing. Durante esse 

período o campo do comportamento do consumidor foi impulsionado pelo surgimento de obras 

como as de Gerald Zaltman (Marketing: Contribuições das Ciências do Comportamento, 1965); 

Engel, Kollat e Blackwell (Comportamento do Consumidor, 1968); Jagdish Sheth (Teoria do 

Comportamento do Comprador, 1969), entre outros. Esses estudos sobre o comportamento do 

consumidor sugerem uma resposta do campo às necessidades de insights sobre o mercado de 

consumo de massa, para uso no planejamento de produtos, na publicidade e no varejo, e em 

outras áreas de decisão de marketing. Todavia, o consumidor, como ponto focal do campo de 

estudo, foi posicionado em lado oposto dentro das operações de negócios e, portanto, nem todas 

as pesquisas na área se ajustaram confortavelmente na abordagem, cada vez mais dominante, 

da gestão de marketing (EGAN, 2011; WILKIE, MOORE, 2003).  

Para Vargo e Lurch (2004), Kotler, um dos principais autores dos anos de 1970, fortaleceu 

o mix de marketing subordinando a gestão do marketing aos 4Ps quando afirmou que 

“marketing management seeks to determine the settings of the company’s marketing decision 

variables that will maximize the company’s objective (s) in the light of the expected behavior 

of noncontrollable demand variables” (KOTLER, 1972, p. 42).  

Ainda nos anos de 1970 houve a ampliação do pensamento de marketing com a aplicação 

das estratégias de marketing às ideias, lugares e pessoas e com o surgimento do marketing 

societal e sem fins lucrativos. Destaque-se, também, as escolas do macromarketing e do 
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planejamento estratégico: aquela, examinando o papel e o impacto das atividades de marketing 

e das instituições na sociedade e vice-versa; e esta, explorando as relações entre ambiente e 

organização (AJZENTAL, 2010). 

Na década de 1980, todavia, posicionamento crítico frente à perspectiva dominante da 

abordagem do mix de marketing, dada sua natureza abrangente, começou a surgir, em grande 

monta por parte daqueles que atuavam em ambientes diferentes dos Estados Unidos, em 

mercados industriais e em atividades de serviços. Por exemplo, na Escandinávia e Finlândia, o 

marketing de serviços era visto como integrante da gestão global. A interação e abordagem de 

rede para o marketing industrial e a moderna abordagem de marketing de serviços eram vistas 

como um processo interativo no contexto social onde a construção e gestão de relacionamentos 

eram vitais (GUMMERUS J; KOSKULL, 2015). 

Nesse sentido, as anomalias evidentes foram, mais tarde, criticadas pela tentativa de 

acomodá-las na base conceitual do marketing transacional, ou seja, expandindo a mesma 

abordagem, abstraindo as relações de mercado em uma lista de variáveis de decisão que 

obedecia ao legado dos 4Ps – people, physical evidence and process (BITNER, 1981); public 

relations and politics (KOTLER, 1986); entre outros. Muito dessas anomalias foram reveladas 

à medida que o ambiente competitivo evoluiu e a concorrência se intensificou, transformando 

mercados de bens de consumo em mercados maduros, saturados com produtos, obrigando as 

empresas a competirem por um número mais estático de clientes, expondo o marketing 

transacional como uma teoria desenvolvida em tempos de crescimento e não estagnação.; 

(O’MALLEY, 2014; BAKER, 2010; BRODIE et al., 1997; ELG; JOHANSSON, 1996; AIJO, 

1997, MORGAN; HUNT, 1994). 

Em análise centrada no mercado americano, Sheth, Parvatiyar e Sinha (2012) sugerem 

que o esgotamento da gestão do marketing transacional se deve principalmente à recessão 

econômica do início dos anos de 1980, gerada no meado dos anos de 1970, que levou o governo 
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norte-americano a permitir, como forma de combater a estagflação gerada pela crise, 

megafusões entre empresas concorrentes. Como impacto desse fenômeno macroeconômico 

houve deslocamento do objetivo de marketing de ganhar participação de mercado, cujo enfoque 

era que o desempenho financeiro de um produto ou empresa estava diretamente relacionado 

com seus planos de marketing, para aquisição de participação de mercado, agora por meio de 

fusões, aquisições e alianças.  

Outro aspecto a ser destacado foi o emprego do computador pelo setor de serviços (linhas 

aéreas, bancos, telefonia, entre outros) que, atendendo diretamente os usuários finais, geraram 

quantidade significativa de dados, proporcionando oportunidade única para pesquisas 

analíticas, incluindo mineração de dados e conhecimento sobre o cliente. Esse panorama 

induziu às indústrias assumirem postura defensiva em relação à suas carteiras de clientes, 

estabelecendo o gerenciamento de contas-chave e, simultaneamente, reduzindo o número de 

fornecedores e realizando parcerias com aqueles considerados estratégicos. Nesse contexto, 

novas referências, dissociadas do mix de marketing começaram a despontar sugerindo uma 

mudança de paradigma no desenvolvimento da teoria de marketing estratégico (SHETH; 

GARDNER; GARRET, 1988).  

Nos anos de 1990, com causas subjacentes no ambiente e ancorado no marketing de 

serviços e no marketing industrial, o Marketing de Relacionamento (RM) tornou-se uma 

abordagem aceita tanto na pesquisa quanto na prática de marketing, mesmo consistindo de 

diferentes perspectivas. A teoria de marketing, desde seu início, já incluía uma perspectiva de 

relacionamento, porém essa perspectiva não apresentava a importância que veio a ganhar, dado 

que fatores ambientais não eram suficientemente fortes para viabilizá-lo (AIJO, 1997; 

ANDERSSON, 1998). Para Baker (2010) o conceito do marketing moderno pode ser divido em 

três fases principais de evolução: o surgimento do mercado de massa, a articulação do conceito 

de marketing moderno e a transição de uma ênfase sobre a transação para o relacionamento. 
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1.2) INFLUENCIADORES DO RELATIONSHIP MARKETING (RM) 

O marketing desde seu início foi centrado no mercado de bens de consumo e fortalecido 

na prática americana dos anos de 1950. Esse modelo, baseado nas corporações manufatureiras 

e em suas marcas de consumo, até o início dos anos de 1990, relegou o marketing de serviços 

e industrial a um segundo plano, apesar das respectivas importâncias no cenário dos negócios. 

Ao invés de se questionar o modelo existente, excludente, muito dos profissionais e acadêmicos 

de marketing abordaram o marketing de serviços e industrial como anomalias, tratadas em 

separados pelas publicações acadêmicas. Essas lacunas, entre teorias e aplicações, começaram 

a ser reconhecidas, incentivando alguns pesquisadores a buscarem uma visão mais holística, 

com ideias mais radicais para o pensamento de marketing (EGAN, 2011; GUMMESSON, 

1998; O’DRISCOLL; MURRAY, 1998). Nesse contexto, uma breve revisão sobre os 

influenciadores do RM se faz necessário. 

1.2.1) Marketing Industrial 

Originalmente formado em meados de 1970 como projeto de pesquisa, o Grupo IMP 

(Industrial Marketing and Purchasing Group), integrado por pesquisadores europeus, teve 

como inspiração a insatisfação com os conceitos acerca da natureza do marketing industrial e 

de compras, até então vigentes, cuja tendência era ver os mercados como atomistas, compostos 

de um grande número de clientes, mais ou menos anônimos, com os quais vendedores tratavam 

a certa distância (Grupo IMP). Nesse contexto esses pesquisadores passaram a realçar a 

importância do relacionamento na troca interorganizacional e da interação entre organizações 

compradoras e vendedoras, para a formação e duração de relacionamentos.  

O foco desse grupo estava na busca pela compreensão das relações das empresas em 

contexto de rede, na evolução desses relacionamentos e no comportamento dos mercados. 

Dentro desta perspectiva, a abordagem de interação considera o relacionamento como unidade 
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de análise, em substituição à transação individual; os mercados são vistos como ambientes onde 

ocorrem as interações; e as experiências decorrentes das interações influenciam atitudes e 

comportamentos futuros (FORD, 2011). O trabalho desenvolvido pelo Grupo IMP auxiliou a 

demonstrar que a abordagem de marketing prevalecente não refletia as complexidades do 

mercado industrial e, paralelamente, as pesquisas empíricas demonstraram que muitas das 

transações interorganizacionais foram conduzidas por relações comerciais onde a confiança e a 

adaptação mútua sobrepujaram a visão transacional, em grande medida regida em base 

contratual. 

 A literatura gerada pelo Grupo IMP apontou a natureza contínua dos episódios de troca 

como razão para a formalização das relações de compra e venda entre as empresas, sugerindo 

que o marketing industrial não se limitava ao gerenciamento da troca, mas envolvia, também, 

complexas interações humanas (BRENNAN; TURNBULL, 2002; NAUDÉ; HOLLAND, 

1996). Mais especificamente, características como processo decisório complexo, atividade de 

grupo, ciclo de venda longo, cadeia de distribuição reduzida, concentração de clientes 

individuais de maior porte e ofertas mais personalizadas, tornam as relações entre compradores 

e vendedores mais estreitas e, relativamente, mais dependentes. 

Todavia, a pesquisa envolvendo o mercado industrial precede às pesquisas de RM, 

ressaltando a importância do entendimento das relações dentro e entre organizações. De fato, 

muito antes, ainda no século XIX, John Wanamaker, criador de uma das primeiras lojas de 

departamento pode ser apontado como um dos pioneiros ao distinguir aspectos e características 

entre os mercados consumidor (B2C) e empresarial (B2B), na forma como os negócios são 

conduzidos. Embora essas ideias tenham gerado rica e diversificada investigação intelectual 

para o campo B2B, ancorado em contribuições publicadas ao longo desse século, os mesmos 

não obtiveram reconhecimento, colocando na obscuridade uma possível mudança de 

paradigma. No caso de Wanamaker isso ocorreu dentro de sua esfera profissional, construindo 
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sua visão da importância da construção de relacionamentos (LAPLACA; SILVA, 2016). Para 

esses autores, o desenvolvimento teórico B2B, em seu progresso, sofreu profundas e turbulentas 

transições, lembrando a epistemologia “Kuhniana” (KUHN, 1978) de prevalência 

paradigmática, onde melhores crenças surgem para substituir crenças históricas que já não são 

suficientes em seu poder explicativos das realidades subjacentes. 

1.2.2) Marketing de Serviços 

O marketing de serviços encontrou na transformação do ambiente macroeconômico e, de 

forma subjacente, nas características do serviço, os indutores significativos de seu crescimento.  

Egan (2011) aponta que no início dos anos de 1990 o Reino Unido já exportava mais 

serviços do que bens físicos, sendo seguido rapidamente por outras economias que previamente 

se distinguiam como manufatureiras, e na metade dessa mesma década a economia de serviços 

já respondia por 75% do emprego gerado no Reino Unido e nos Estados Unidos. O autor 

também evidencia que características do serviço (intangibilidade, inseparabilidade, 

variabilidade e pericibilidade), juntamente com a importância de pessoas e processos, 

proporcionaram desafios aos conceitos e modelos (por exemplo: matriz BCG, ciclo de vida do 

produto, entre outros) que o marketing transacional se mostrou ineficaz. 

No contexto do marketing de serviços, destaca-se a escola nórdica cujas origens se 

assentam nas pesquisas de marketing de serviços, e que desde seu início acentuou sua natureza 

relacional de longo prazo. Não empregou, inicialmente, o termo Relationship Marketing, o qual 

só veio a ser usado no final da década de 1980, quando cresceu o interesse em compreender os 

serviços na indústria de transformação e com a percepção de que introdução dos conceitos e 

modelos do marketing de serviços nos relacionamentos de negócios era o início de uma 

mudança paradigmática no marketing, indo além da esfera do marketing de serviços. Para a 

escola nórdica, o marketing de serviços se tornou um pilar do RM pelo fato de que o consumo 
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de um serviço é o consumo de um processo e não apenas resultado desse processo. Em outras 

palavras, o consumidor/usuário percebe o processo de produção de um serviço como parte do 

consumo desse serviço e, portanto, o marketing de serviços se ajusta à construção e manutenção 

de relacionamentos dado que o marketing é visto como um processo geral – gerenciamento 

orientado ao mercado – e não como uma função separada, exercida apenas por especialistas de 

marketing (GUMMESSON; GRÖNROOS, 2015; GRÖNROOS, 2000). 

A abordagem nórdica também se destaca pelas críticas mais contundentes ao mix de 

marketing com o modelo dos 4Ps, como comenta Baker (2010, p.15) acerca da perspectiva 

europeia: 

In sum, Gummesson argues that US textbooks represent the colonization of thought 

and that this thought excludes or ignores much of the development in marketing 

thinking which had occurred in the fields of industrial and services marketing in 

Europe during the 1970s and 1980s, and even before. To some extent the blame must 

rest with the Europeans for failing to promote their ideas in the USA …In Grönroos’ 

view (1994) the majority of marketing academics and textbooks treat marketing as a 

subject which emerged in the 1960s …As a consequence empirical studies of what 

the key marketing variables are, and how they are perceived in use by marketing 

managers have been neglected (…). 

O marketing orientado a transação, todavia, continua aplicável e justificado 

(GUMMESSON; GRÖNROOS, 2015) no sentido de que as organizações precisam gerenciar, 

na medida do possível, as demandas. Todavia, devem considerar que o conceito fundamental 

do mix de marketing nasceu em um ambiente único, focado em bens de consumo 

(CHRISTOPHER; PAYNE; BALLANTYNE, 2002). 

Além do Marketing Industrial e de Serviços compõem o quadro conceitual influenciador 

do RM, as contribuições advindas da Gestão de Canais e do Database Marketing e Marketing 

Direto (COVIELO et al., 2002; MÖLLER; HALLINEN, 2000; BRODIE et al., 1997;). 
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1.2.3) Gestão de Canais 

As contribuições mais relevantes da Gestão de Canais recaem sobre os temas conflito e 

poder, delimitados pelas relações comprador-vendedor e, portanto, sobre a natureza dos 

comportamentos em díades, e sobre as relações interorganizacionais na perspectiva econômica 

das transações (BRITO, 2011) Como relatado por Anderson e Narus (1990, p. 42): 

(…) we report a study of distributor and manufacturer working partnerships, which 

we define as the extent to which there is mutual recognition and understanding that 

the success of each firm depends in part on the other firm, with each firm consequently 

taking actions so as to provide a coordinated effort focused on jointly satisfying the 

requirements of the customer marketplace. 

Nesse contexto, o foco dos mecanismos empregados na coordenação das atividades dos 

relacionamentos se desloca da forma convencional (normativa; contratual, coercitiva) para uma 

ênfase maior nas normas e atividades relacionais, como por exemplo na confiança e no 

comprometimento, como meio principal da manutenção das relações com parceiros de negócios 

(WEITZ; JAP, 2000).  

1.2.4) Marketing Direto e de Banco de Dados 

O desenvolvimento e implementação de programas e estratégias personalizadas baseadas 

no gerenciamento de banco de dados permitiu a expansão das ações de marketing direto cujo 

processo de respostas e transações de clientes individuais subsidiam ações que, dentre outros 

objetivos, visam iniciar, desenvolver e prolongar possíveis relacionamentos com clientes 

(McCORKELL, 2005). Isso é perceptível com as tecnologias que ampliaram a capacidade de 

armazenamento e extração de dados, data warehouse e data mining, respectivamente, tornando 

viável a manipulação de significativa quantidade de informação. Nesse contexto, a tecnologia, 

assim como a economia, política e cultura, é fator que impacta e altera processos no marketing, 

tornando-os, junto com a comunicação, mais acelerados, com menores custos, otimizados de 
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maneira geral, e ocupando papel central na estratégia de relacionamento com clientes 

(DHOLAKIA; ZWICK; DENEGRI-KNOTT, 2010). 

Todavia o questionamento não recaiu somente no mix de marketing. Sobre os conceitos 

de segmentação, posicionamento e participação de mercado, Doyle (1995, p. 27) pontuou que: 

The difference between the “marketing model” and the new competition is that the 

former have concentrated on exploiting differences in price elasticities between 

customer segments; the latter have sought to create demonstrable value advantages in 

terms of major cost savings or superior quality. Many market segmentation and 

positioning strategies proved vulnerable to the new competition because they 

depended on customers lacking the information and incentive to purchase rationally… 

The most widely used criteria of success are profit measures… In practice, they are 

easily and commonly manipulated by managers to produce misleading results… It is 

very easy to achieve remarkable improvements in profits by curtailing investment, 

chopping R&D and brand support, and raising prices – but the inevitable result is a 

long-term erosion of the company’s market position 

Para Sisodia e Wolfe (2000, p. 549) a estratégia baseada em RM “revolves around real 

consumers, beginning in the analytic and conceptual stages of marketing... transactional 

marketing revolves around imaginary or illusory relationships with statistical consumers…”. 

As questões relacionais surgidas inicialmente no marketing industrial e de serviços, 

abordadas também pela gestão de canais, alinhadas, posteriormente, aos avanços da tecnologia 

computacional, juntamente com as críticas a alguns dos conceitos tradicionais apontaram as 

lacunas no modelo transacional do marketing introduzindo consistentemente o relacionamento 

na agenda do marketing. 

1.3) MARKETING DE RELACIONAMENTO (RELATIONSHIP MARKETING) 

A parcela da literatura existente em marketing sugere que a prática relacional não é algo 

novo e tampouco uma exclusividade do marketing de relacionamento, bem como é pacífico 

quanto à origem do termo e das contribuições teóricas. Embora muito do que se advogue 

atualmente, em RM, possa ser interpretado como já existente nos anos de 1930, como a obra de 

Dale Carnegie (How to Win Friends and Infuence People); nos anos de 1940, como as 
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referências ao pioneirismo de Lester Wunderman quanto à utilização do termo relationship 

marketing com cliente e nos anos de 1970, com as pesquisas da escola nórdica (GUMMESSON; 

GRÖNROOS, 2015; GUMMESSON, 2008; VAREY, 2002), o pioneirismo no uso do termo 

relationship marketing é atribuído à obra de Leonard Berry, (1983), aplicado no contexto de 

marketing de serviços. 

Como citado anteriormente as contribuições teóricas ao marketing relacional derivam, 

essencialmente, do Marketing Industrial, do Marketing de Serviços, do Marketing de Canais e 

do Marketing Direto e Marketing de Banco de Dados (MÖLLER; HALINEN, 2000). 

O’Malley e Tynan (2005) reforçam que as questões sobre o marketing relacional foram 

influenciadas pelo desenvolvimento do marketing direto e do marketing estruturado em base de 

dados, mas também trazem à tona a discordância quanto às bases conceituais, pois, segundo as 

autoras, o marketing relacional também é influenciado por diversas teorias. Nesse sentido, 

Palmatier (2008), no quadro 1, aponta as diversas teorias e respectivas contribuições ao RM. 

Quadro 1 -Evolução Teórica do RM 

Period Theory and/or Source Discipline Key Contribution 

1950s 

and 

1960s 

Institutional economics, 

sociology, and psychology 

Integrated sociological and psychological factors into prevalent 

institutional economic perspective of rational economic actors 

1970s Exchange theory (sociology) Redirected marketing thought by applying “exchange theory” to 

two key questions in marketing theory: (1) Why do people and 

organizations engage in exchange relationships? and (2) How 

are exchange created, resolved, or avoided? 

1970s 

and 

1980s 

 

Power and dependence theory 

(sociology) 

Consistent with the criticality of “middlemen” to business during 

this period, offered power/dependence among channel partners 

as the critical factor in understanding exchange relationship and 

performance. 

1980s 

and 

1990s 

 

Relational contracting theory 

(political science) and social 

exchange theory (sociology) 

Integrated relational contracting theory with social exchange 

theory in a dynamic relationship framework. Proposed that 

relational norms have important roles in guiding relationship 

behavior in business exchanges. 
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... continuação 

1990s 

 

Transaction cost economics 

(economics) 

Demonstrated that relationship governance can serve many of 

the same functions as vertical integration from a transaction cost 

perspective by suppressing opportunistic behaviors, reducing 

transaction costs (e.g., safeguarding and monitoring costs), and 

promoting performance-enhancing investments. 

1990 to 

2000 

 

Commitment-trust theory of 

relationship marketing (sociology 

and psychology) 

Extended relationship marketing beyond customer-reseller 

interactions to offer a well-argued theory of relationship 

marketing (sociology marketing that revolves around trust and 

commitment. This framework provided the default theoretical 

basis for the and psychology) majority of relationship marketing 

research for the next decade. 

Emerging Relationship Marketing Theory 

2000s Resource-based view of interfirm Integrated multiple theoretical perspectives within a resource-

based view of interfirm exchange by demonstrating that 

relationship marketing's impact on performance is affected by 

relational bonds (e.g., trust, commitment), as well as investments 

(e.g., training, communication) that enhance the efficacy or 

effectiveness of the relational asset. 

2000s Interfirm relationship marketing 

based on social exchange and 

network theories (sociology) 

Integrated social network theory to develop an interfirm-specific 

relationship marketing framework, which shows that in addition 

to relationship quality (trust, commitment), two other relational 

drivers are key to understanding the impact of interfirm 

relationships on performance: contact density and authority 

2000s Micro-theory of interpersonal 

relationships (evolutionary 

psychology and sociology) 

Integrated gratitude, guilt, and norms of reciprocity into a 

dynamic model of intrapersonal relationship marketing based on 

a evolutionary or quasi Darwinian perspective of relationships 

and cooperative behavior. 

Fonte: Palmatier, 2008, p. 13 

Do ponto de vista conceitual, alguns autores como Barnes (1994), Bejou (1997) entendem 

que o marketing relacional se tornou um abrigo para um conjunto de ideias fragmentadas e 

estruturas teóricas de marketing, com pouco consenso sobre seu significado. Para Palmatier 

(2008), no entanto, essa rica malha teórica, de diferentes disciplinas e perspectivas, 

proporcionam uma compreensão do funcionamento do RM, além de servir de base para vários 

construtos críticos ao desempenho do relacionamento. Sobre isso, embora concorde que a teoria 

de RM abrigue numerosas variações relacionais em vez de um conceito totalmente unificado, 

Egan (2011, p. 33-34), sugere: 
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A potentially defendable position may be to suggest that RM should continue to 

remain a flexible series of concepts and ideas rather than a fixed and inflexible theory 

if for no other reason than its application may differ considerably from industry to 

industry. In effect, RM should remain a ‘broad church’... In this way RM can make a 

major contribution to marketing thought and practice by challenging the embedded 

strategies of the past and by encouraging marketers to constantly review their business 

strategies in the light of changing relationships. 

Todavia, se por um lado há consenso na literatura quanto às contribuições teóricas e 

origem do termo, por outro isso não ocorre quanto a sua definição (O’MALLEY, 2014; 

PALMATIER, 2008; MÖLLER; HALINEN, 2000; HARKER, 1999). 

Considerando que a proposta das definições seja de conduzir os conceitos do nível teórico 

e abstrato para o empírico e observacional, sem a preocupação de revelar suas naturezas 

(MARTINS; PELISSARO, 2005) é razoável supor que a amplitude dos conceitos justifique a 

falta de consenso quanto a uma definição única de RM.  Nesse sentido, O’Malley e Tynan 

(2005) encontram coerência no fato de não haver uma definição única, dado que as definições 

que existem encerram perspectivas diferentes e são influenciadas por diferentes contextos e 

destacam, no entanto, que há concordância de alguns aspectos básicos: 

... marketing de relacionamento refere-se a relacionamentos comerciais entre 

parceiros econômicos, provedores de serviços e clientes em vários níveis do canal de 

marketing e do ambiente mais amplo de negócios, reconhecer isso resulta em um foco 

sobre a criação, manutenção e extinção desses relacionamentos comerciais de modo 

que os participantes do relacionamento alcancem seus objetivos (benefício mútuo), o 

lucro continua sendo uma preocupação subjacente ao negócio e os objetivos 

relacionais são atingidos mediante o cumprimento de promessas, e confiança é 

essencial para esse processo de desenvolvimento de relacionamentos e está centrada 

na manutenção de promessas (O’MALLEY; TYNAN, 2005, p.25). 

Palmatier (2008) sumariza algumas das definições relevantes (quadro 2) e com base nas 

respectivas análises elabora sua própria definição. Para o autor três aspectos-chave derivados 

de algumas definições proeminentes constituem o marketing de relacionamento: o primeiro 

considera as atividades de engajamento em todas as etapas do ciclo de vida do relacionamento 

- identificação, desenvolvimento, manutenção e término - reconhecendo que estes são 

dinâmicos e, portanto, as atividades de marketing de relacionamento e as características de troca 
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variam ao longo dessas fases; o segundo trata do objetivo ou escopo do marketing de 

relacionamento no qual algumas definições se restringem ao consumidor, outras, mais 

inclusivas, consideram mais elementos tais como fornecedores, departamentos internos, etc. 

Enfatiza a importância de se construírem relacionamentos com outras partes além dos clientes, 

pois as empresas competem por meio de suas redes de relacionamentos interempresas e, em 

muitos casos, as relações com múltiplos alvos ocorrem simultaneamente e têm efeitos 

divergentes sobre o desempenho; o terceiro lida com o locus dos benefícios derivados das 

atividades do marketing de relacionamento. Neste contexto, cabe ressaltar que, apesar de 

algumas linguagens adotadas para descrever RM possam parecer altruístas ou irrealisticamente 

benevolentes, sugerindo contradição quanto ao fato de que o lucro ainda é o principal 

direcionador dos negócios, na prática RM precisa gerar benefícios para as partes envolvidas e, 

portanto, relacionamentos não rentáveis devem ser encerrados e investimentos na construção 

de relacionamentos devem mirar nos retornos ideais. Dessa forma, embora RM implique na 

cooperação e cogeração de valor com uma perspectiva de longo prazo, isso é iniciado para o 

ganho a longo prazo do implementador. Quando os pesquisadores e gestores incluem o término 

de relações como um aspecto do RM, implicitamente consideram uma perspectiva unilateral 

(EGAN, 2011; PALMATIER, 2008). 

Quadro 2- Sumário e Análise das Definições de RM. 

Definition Stage Target/Scope 
Locus of 

benefits 

  
Identi 

fying 

Deve 

loping 

Main 

taining 

Termi

nating 

Custo mer 

only 
All 

Imple 

menter 

Bila 

teral 

Attracting, maintaining, and – in multi-

service organizations – enhancing 

customer relationship (Barry, 1983, p. 25). 

 x x  x    

 

 

Continua ... 
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... continuação 

Process of identifying and establishing, 

maintaining, enhancing, and when 

necessary terminating relationships with 

customers and other stakeholders, at a 

profit, so that the objectives of all parties 

involved are met, where this is done by a 

mutual giving and fulfilment of promises. 

(Grönroos, 1997, p.407). 

x x x x  x x x 

Based on synthesis of 26 definitions of 

relationship marketing: “organization 

engaged in proactively creating, 

developing and maintaining committed, 

interactive and profitable exchanges 

with selected customers (partners) over 

time (Harker, 1999, p.16) 

x x x  x  x  

Relationship marketing refers to all 

marketing activities directed toward 

establishing, developing, and 

maintaining successful relational 

exchanges (Morgan; Hunt, 1994, p.22). 

x x x  x   x 

Relationship marketing is the ongoing 

process of engaging in cooperative and 

collaborative activities and programs 

with immediate and end-user customers 

to create or enhance mutual economic 

value at reduced cost (Sheth; Parvatiyar, 

2000, p.9). 

x x   x   x 

Definition based on analysis of extant 

relationship marketing definitions: 

Relationship marketing is the process of 

identifying, developing, maintaining, 

and terminating relational exchanges 

with the purpose of enhancing 

performance (Palmatiier, 2008, p.4) 

x x x x x  x  

Fonte: Palmatier, Robert. W. Relationship Marketing, 2008, p. 4. 

Depreende-se, no entanto, dos alicerces básicos do RM – contribuições teóricas e 

definições – a dinâmica dos estágios que compões o ciclo de vida do relacionamento e a 

intersecção do RM com outros campos do marketing. 

A intersecção referida com campos como serviços, B2B, canais, gestão de marca, entre 

outros, trazem, todavia, distinções que podem ser apontadas como, por exemplo, na melhoria 

de desempenho que nessas áreas se baseiam em características específicas – intangibilidade, 

troca entre empresas, membros do canal, etc. – enquanto que no RM tais mudanças estão 

atreladas às mudanças de relacionamento. Outros fatores de distinção poder ser encontrados em 
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diferentes contextos, com diferentes graus de eficácia, e no caso do B2B, quando comparado 

ao B2C, naquele os relacionamentos construídos consistentemente são mais efetivos do que 

neste último (PALMATIER, 2008). 

Nesse contexto, uma análise das estruturas dos mercados e suas diferenças contribuem 

para melhor entendimento dessa questão. Com base em Kotler e Keller (2013); O’Malley e 

Tynan (2005); Bhattacharya e Bolton (2000), podem-se assim sintetizar as principais diferenças 

entre essas estruturas de mercado:  

 no mercado consumidor a decisão de compra é relativamente mais simples e tende 

a ser mais emocional quando comparada com a do mercado empresarial cujo 

processo, via de regra, é uma atividade de grupo, mais racional, o que torna o ciclo 

de venda mais extenso e complexo, justificando uma relação mais estreita entre 

compradores e vendedores; 

 a complexidade da compra organizacional, o número menor de compradores, a 

cadeia de distribuição reduzida e porte das organizações, estabelecem a 

relatividade da dependência entre compradores e vendedores; 

 o mercado organizacional é mais concentrado, com clientes individuais de maior 

porte e ofertas mais personalizadas que, consequentemente, assumem maior 

importância. No mercado consumidor, dada a maior pulverização, um maior 

número de opções se apresentam ao consumidor, reduzindo o custo de mudança 

de fornecedores ao mesmo tempo em que dilui os investimentos das empresas em 

um número maior de consumidores. 

Essas diferenças essenciais sugerem que no mercado consumidor a relação ocorre de 

forma mais indireta, não havendo necessariamente interação com o fornecedor, pois cada 

consumidor é parte muito pequena do total do negócio. Da mesma forma que para o consumidor 
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as alternativas são muitas e, normalmente, de baixo custo de mudança, podendo não haver 

interesse em um relacionamento baseado em lealdade exclusiva e por longo período de tempo.  

O número extensivo de consumidores delimita a capacidade das empresas de 

estabelecerem relações com todos seus consumidores impondo às mesmas que o gerenciamento 

dos investimentos seja orientado aos clientes mais lucrativos, ou ainda, a adoção exclusiva da 

abordagem transacional, considerando alguns tipos de produtos, situações ou clientes 

(GRÖNROOS, 1991).  

Certamente as estruturas dos mercados influenciam nos padrões de relacionamentos 

trazendo consequências sobre a natureza das relações em ambos os mercados e, embora não 

possa ser generalizado para todo o mercado B2C, o modelo relacional tem sua aplicação 

favorecida na arena organizacional. 

As relações interorganizacionais envolvem múltiplas interações entre muitas pessoas, ou 

seja, considera uma rede de relacionamentos cuja qualidade desses relacionamentos é 

direcionadora fundamental da eficácia do RM, com impacto positivo na manutenção dos 

mesmos. Com relação à dinâmica dos relacionamentos, o ciclo de vida destes encerra a lógica 

do RM, qual seja, a valorização da carteira de clientes, onde a retenção dos clientes rentáveis 

assume papel mais importante do que a aquisição de novos clientes. 

Nesse contexto, torna-se importante entender o ciclo de vida dos relacionamentos, o papel 

da retenção de clientes e os construtos propostos para a expansão e fortalecimento da retenção 

de clientes. 

1.4) CICLO DE VIDA DOS RELACIONAMENTOS 

O relacionamento obedece a um processo de ciclo de vida durante o qual ele se 

desenvolve, se dissolve em último caso, progredindo por etapas dinâmicas e interdependentes. 

Conforme Dwyer, Schurr e Oh (1987) o desenvolvimento dos relacionamentos entre 
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compradores e vendedores passa por uma sequência de fases que compreende consciência, 

exploração, expansão, compromisso e dissolução, sendo que esses estágios não são automáticos 

e, embora toda transação tenha propriedades relacionais, só podem existir quando as partes 

reconhecem os benefícios potenciais do relacionamento. Para Ring e Van de Ven (1994) o 

desenvolvimento dos relacionamentos, aplicados a qualquer organização é cíclico, onde as 

etapas se repetem, até que o relacionamento se encerre. 

Em uma fase inicial, exploratória ou de identificação, relacionamentos são denotados por 

limitada confiança na habilidade e na confiabilidade do parceiro organizacional, e pela 

disposição em explorar a relação, dada a percepção de benefícios potenciais. Nesta fase, 

confiança e compromisso são calculistas e as expectativas sobre o parceiro de negócios são que 

este atuará de forma a proteger sua reputação, evitando punições de ordem contratuais 

possibilitando, desta maneira, a proteção bilateral dos investimentos (PALMATIER, 2008). 

Para Luna-Reyes; Creswell e Richardson (2004, p.5): 

Institutional trust refers to the existence of an institutional framework that regulates 

the relationship between the trustor and the trustee. This institutional framework can 

consist of laws, regulations or certification bodies that provide penalties for a party 

cheating in the interaction or provide certification of the trustworthiness of the trustee 

by a recognized third party. In any case, the existence of this mechanism to facilitate 

trust reduces the trustor’s perception of risk in the interaction. Calculative trust refers 

to the trustee’s estimation of the risks and payoffs intertwined in the interaction. 

À medida que a fase inicial evolui positivamente, as transações retribuídas crescem, as 

conexões afetivas, demonstradas em construtos como confiança, compromisso e satisfação, 

aumentam conduzindo o relacionamento para a fase de desenvolvimento. Nessa fase ocorre os 

benefícios incrementais, aumenta a interdependência entre os parceiros, a confiança calculista 

é substituída por uma base de conhecimento, as normas relacionais se desenvolvem tornando 

os comportamentos dos parceiros mais previsíveis, viabilizando investimentos mútuos 

(PALMATIER, 2008). 
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De acordo com Ring e Van de Ven, (1994) no processo de desenvolvimento do 

relacionamento, construtos como confiança, comprometimento e normas relacionais 

apresentam sintonia quanto ao desenvolvimento e crescimento, produzindo resultados 

relacionais positivos. Todavia, à medida que o relacionamento se prolonga, essas variáveis 

relacionais tendem a minimizar sua importância no desempenho relacional. Como pontuam 

Hibbard et al., (2001, p.1): 

Most managers agree that close cooperative relationships between business partners 

yield benefits to all parties. However, some question whether these benefits continue 

as the relationship ages. This article reports on a study designed to answer this 

question. The study suggests that, however long the relationship, building trust, 

commitment and the other components of Relationship Marketing (RM) continue to 

have a positive effect on the performance of business partners. However, it also shows 

that, over time, the positive effect diminishes. The authors suggest that managers need 

to recognize this, and to identify the true costs of building relationships so as to judge 

whether the diminishing returns justify the effort. Ultimately, managers need to vary 

their handling of each relationship because standardized RM practices are unlikely to 

be effective 

Jap e Anderson (2007, p. 271) assumiram a hipótese na qual  

“(…) relationship properties over the life cycle would reach their pinnacle in the 

mature phase and their nadir in the decline phase. However, (…) data consistently 

indicate that mature relationships are not usually the pinnacle of relationship 

development., maturity is never better than build-up and is often marginally inferior”. 

Palmatier (2008) sugere que os níveis de vários construtos relacionais, como por exemplo, 

confiança e comprometimento, perdem poder preditivo à medida que a relação se move em suas 

fases posteriores e vaticina que a manutenção do relacionamento não só precede o declínio, mas 

também representa um estado de relacionamento com desempenho insatisfatório, o que sugere 

que deve ser evitado de forma ativa. 

Nesse contexto, o estímulo ao prolongamento da etapa do crescimento do relacionamento, 

sugere a demanda de investimentos na qualidade desse relacionamento, assim como melhoria 

na compreensão de como esse processo pode se desenvolver de forma a manter desempenho 

das relações acima do satisfatório. 
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Uma vez conhecido o processo gerador no marketing que subordina a transação à relação 

nos negócios, segue-se à etapa com a abordagem dos construtos que, nesta tese, integram o 

modelo proposto para a retenção de clientes. 
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2) CONSTRUTOS RELACIONAIS 

2.1 EMPATIA 

Diversas pesquisas sobre os efeitos sociais da empatia sugerem que essa habilidade social 

é mais útil do que a assertividade na manutenção da qualidade dos relacionamentos. Tais 

estudos (FALCONE, 1999)  propõem que indivíduos empáticos tornam as relações mais 

agradáveis, reduzindo o conflito e o rompimento. 

O desenvolvimento histórico do conceito de empatia tem origem no conceito germânico 

de einfühlung (feeling into), um conceito que foi parte de um clima de cultura geral entre o 

término do séc. 19 e início do séc. 20. (KEREN; FISHMAN; JOSSELSON, 2001). 

O conceito de empatia foi introduzido por Theodor Lipps que teorizou o papel crítico da 

imitação interna das ações dos outros na geração da empatia. Nesse contexto, a empatia, 

assim como a imitação e o entendimento de ações são funções atribuídas, pela 

neurociência, aos neurônios-espelho. Para Lameira, Gawryszewski e Pereira Jr. (2006, 

p.124) 

os neurônios espelho, quando ativados pela observação de uma ação, permitem que o 

significado da mesma seja compreendida automaticamente (de modo pré-atencional) 

que pode ou não ser seguida por etapas conscientes que permitem uma compreensão 

mais abrangente dos eventos através de mecanismos cognitivos mais sofisticados. 

Para Iacoboni (2009, p. 653) “o espelhamento neural resolve o problema de outras mentes 

(como podemos acessar e entender as mentes dos outros) e torna a intersubjetividade possível, 

facilitando assim o comportamento social”. Sob o enfoque social da empatia, Goleman (2007), 

em sua proposta de ‘Inteligência Social’, atribui o sucesso da evolução humana à sociabilidade 

e como elemento preponderante a esta, a empatia. Para o autor, o construto empatia embasa a 

sociabilidade e o ser humano é, por excelência, animal social. 
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O entendimento contemporâneo do conceito de empatia incorpora tanto a dimensão 

emocional quanto cognitiva. A cognitiva, ou tomada de perspectiva, envolve a habilidade de 

compreender o ponto de vista de outra pessoa, enquanto que o emocional corresponde às 

reações emocionais sentidas em resposta à experiência emocional de outra pessoa. Tendo como 

referência ambos os componentes, a empatia pode ser considerada como uma habilidade em 

compreender e compartilhar as emoções alheias (LEVESQUE et al., 2014). 

Keren, Fishman e Josselson (2001) consideram empatia cognitiva como processo de 

tomada de perspectiva ou inferência de sentimentos e pensamentos de outra pessoa por meio de 

várias sugestões e qualquer efeito que acompanhe esse processo é considerado um 

epifenômeno1. Do lado afetivo, os autores assumem os estudos pioneiros de Feshbach (1975) 

nos quais se enfatiza a reação afetiva de uma pessoa em relação à experiência de outra. 

Em um estudo exploratório examinando o inter-relacionamento entre empatia, confiança 

e conflito e sua relação com o desempenho em vendas, Plank e Reud (2010) sugerem que a 

empatia é o maior direcionador do desempenho em vendas, é fortemente correlacionada com a 

confiança e apresenta correlação negativa com o conflito. Nesse aspecto, os autores sugerem 

que conflitos cognitivos podem ser bons para as partes quando isso leva a algum tipo de 

melhoria no processo de tomada de decisão e desde de que não se converta em conflito afetivo, 

o que impacta negativamente um relacionamento.  

Ainda para Plank e Reud (2010) investimentos no desenvolvimento de habilidades 

empáticas podem trazer melhor retorno quando comparado, por exemplo, com treinamento em 

resolução / gestão de conflitos, dado que das três variáveis analisadas, a empatia desempenha 

papel mais importante na construção do relacionamento. Nessa linha, Agnihotri et al. (2011) 

confirmam a influência positiva da empatia em resultados comerciais, apontando que 

treinamento e desenvolvimento das capacidades emocionais, como a empatia, aumentam a 

                                                 
1 Segundo o dicionário Aurélio, epifenômeno é o fenômeno cuja presença ou ausência não altera o fenômeno que 

se toma principalmente em consideração. 
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probabilidade de sucesso na obtenção de resultados em relações comerciais, influenciando 

também comportamentos éticos na relação de negócios. 

Em pesquisa realizada sobre encontro de serviços, Wieseke, Geigenmuller e Kraus (2012) 

constataram que a empatia provoca, aumenta e fortifica interações sociais e comportamento de 

apoio mútuo, influenciando de forma direta e positiva, as experiências de serviços. Para os 

autores, a empatia eleva a capacidade de prever ou antecipar as ações ou reações dos outros, 

além de possibilitar a adaptação dos comportamentos aos pensamentos e sentimentos do outro 

para agir em benefício deste, facilitando as ações recíprocas. 

Weißhaar e Huber (2016) em estudo sobre os efeitos da tomada de perspectiva, 

preocupação emocional na confiança e no comprometimento identificaram a empatia como 

fator-chave de sucesso nas interações com clientes. Para os autores, dentro dos relacionamentos 

B2B, a tomada de perspectiva exerce maior influência sobre a confiança, enquanto a 

preocupação emocional é o fator mais forte para o comprometimento. As descobertas também 

apontaram o papel moderador do tempo da relação, sendo que a tomada de perspectiva leva a 

um aumento no desempenho real de vendas bem como sustenta a relevância da empatia no 

marketing, ao mesmo tempo que fornece uma abordagem mais detalhada para considerá-la 

como uma ferramenta de construção de relações. 

Depreende-se, pois, das narrativas apresentadas que o construto empatia está presente na 

compreensão das motivações alheias e na ampliação da capacidade do relacionamento nas 

diferentes perspectivas, colaborando para o engajamento de um comportamento mais 

colaborativo que minimiza a interferência de pré-julgamentos e preconceitos, melhorando a 

qualidade das interações e o comprometimento delas decorrentes. Portanto, pode-se postular as 

seguintes hipóteses: 

H1= A empatia influencia positivamente a qualidade do relacionamento. 

H2= A empatia influencia positivamente o comprometimento. 



45 

 

 

 

2.2) QUALIDADE DO RELACIONAMENTO (QR) 

Na troca relacional um produto (bem físico/serviço) deve existir para que o 

relacionamento possa ser construído, considerando que não há por parte dos clientes motivação 

para permanecer em um relacionamento sem que receba um produto que atenda seus padrões. 

Todavia, com os avanços da tecnologia e acirramento da concorrência, tornou-se difícil 

concorrer diferenciando-se apenas com a qualidade do produto, induzindo ao deslocamento do 

foco da diferenciação para a construção de relacionamento único com parceiros de negócios. 

Com isso, a preocupação com a compreensão e gestão das relações de negócios, tanto individual 

quanto com o portfólio de relacionamentos, passa a integrar as agendas gerenciais, dado que a 

qualidade dos relacionamentos afeta como estes se desenvolvem, a probabilidade de seu 

encerramento, as receitas, custos e rentabilidade em que incorrem (CATER; CATER, 2010; 

HOLMLUND, 2008; SHARMA; YOUNG; WILKINSON, 2015). 

A qualidade do relacionamento tornou-se um construto-chave no paradigma relacional do 

marketing, particularmente no âmbito do B2B, sendo que não há uma definição formal para 

esse construto, nem acordo quanto às suas dimensões. Como assinalaram Woo e Ennew (2004, 

p. 1254–1256). 

A review of relevant literature provides few definitions of relationship quality (...) 

One explanation for this lack of consensus lies in the variety of different types of 

relationships which can be observed across a range of different consumer and business 

markets. In order to progress the conceptualization of relationship quality, it is argued 

that we should accept a very general perspective on the meaning of the term, as an 

overall evaluation of the relationship between buyer and seller, and focus instead on 

identifying the constructs the create relationship quality. 

Nessa linha, Holmlund (2008) confirma que, apesar da importância da QR como 

construto-chave para o marketing de relacionamento, não há definição formal e atesta que os 

mesmos construtos são usados como antecedentes e consequentes da QR, sendo que a conexão 

destes com outros conceitos relacionais não são claros. Para a autora as pesquisas sobre QR tem 
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como base o gerenciamento de serviços onde a qualidade, em relações de negócios, envolve 

aspectos intangíveis, aplicáveis predominantemente a partir da perspectiva do cliente, sendo 

natural, portanto, a transferência da qualidade percebida do serviço para a qualidade do 

relacionamento do negócio dada à similaridade básica entre eles. Todavia, ainda para a autora, 

o foco não deve ser apenas o cliente, considerando que não somente uma pessoa representa o 

relacionamento de negócios, mas várias pessoas. Nesse contexto, onde a relação cliente-

empresa importa, a qualidade do relacionamento está substituindo qualidade do serviço e/ou a 

satisfação do cliente como característica-chave do desempenho superior e da vantagem 

competitiva  (VIEIRA; WINKLHOFER; ENNEW, 2008)  

As pesquisas acerca da QR têm como ponto de partida o trabalho de Dwyer, Schurr e Oh 

(1987), se estabelece com o de Crosby, Evans e Cowles (1990), mas ganha impulso 

significativo a partir de 1995 com as publicações em importantes periódicos de marketing. Com 

base em análise dos estudos sobre QR, Athanasopoulou, (2009) destaca que a conceituação da 

QR e/ou seus antecedentes e consequentes é tema em diversos estudos; a variável tempo, 

expressa como duração do relacionamento, é fundamental à razão econômica contida na 

estratégia do marketing de relacionamento, e a convergência, na maioria dos estudos, dos 

construtos confiança, comprometimento e satisfação, como dimensões da QR. 

Para Cater e Cater (2010), na literatura, a qualidade do relacionamento é considerado 

construto de ordem superior, composto por outros de primeira ordem, como confiança, 

satisfação com o fornecedor e comprometimento com o relacionamento, sendo que, embora 

tenham como origem o mercado consumidor, são extensivamente usados no contexto business-

to-business. Todavia, os autores indicam que os componentes da qualidade do relacionamento 

podem ser caracterizados pela indústria ou pela especificidade do mercado e apontam, dentre 

os diversos construtos que têm sido usados nos estudos sobre qualidade do relacionamento, a 

adaptação, a transferência do conhecimento, a confiança e a cooperação, onde os dois últimos 
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representam a dimensão social da qualidade do relacionamento enquanto que os dois primeiros 

a dimensão técnica. Para os autores a qualidade desses componentes do relacionamento 

influenciam o comprometimento e este a lealdade atitudinal e comportamental. 

Hajli (2014) alinhado com alguns outros autores, por exemplo Athanasopoulou (2009), 

Henning-Thurau (2000), entre outros, aponta que a qualidade do relacionamento tem 

principalmente três dimensões: confiança, satisfação e comprometimento com o 

relacionamento. Para Hajli (2014), confiança é um aspecto central na maioria das transações 

econômicas e sociais e pode ser classificada de duas formas: a confiança com base na 

credibilidade, normalmente impessoal e suportada por informações de reputação, refere-se à 

crença de que a outra parte em uma transação é confiável e honesta, e a confiança benevolente 

que se refere à relação vendedor-comprador repetidas. Comprometimento no relacionamento 

indica o desejo da continuidade do relacionamento com um fornecedor. É o fator mais 

importante para o relacionamento de longo prazo e esse indicador de qualidade do 

relacionamento mostra a relevância do relacionamento com a empresa provedora que maximiza 

os esforços para garantir o relacionamento. Satisfação com o relacionamento, o outro indicador 

de qualidade do relacionamento, considera o estado afetivo das pessoas quanto a sua avaliação 

completa da relação que têm com outras pessoas. Investimento em um relacionamento com os 

clientes tem um impacto direto e significativo tanto na intenção de compra quanto na retenção 

de clientes. Para Izogo (2016), a não inclusão do comprometimento no domínio da QR não 

compromete a mensuração desta e menciona que outros estudos não consideraram o construto 

como parte integrante da qualidade do relacionamento. 

A QR reflete a profundidade, proximidade e clima nos relacionamentos 

interorganizacionais, na medida em que as relações de negócios atendam às necessidades e 

expectativas das partes envolvidas (JOHNSON, 1999; SMITH, 1998) e, nesse sentido, as 

percepções de qualidade do relacionamento agem como condutores do relacionamento entre os 
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envolvidos. Na relação comprador-fornecedor, e vice-versa, o objetivo é a manutenção do 

relacionamento com esforços consideráveis quando a qualidade global do relacionamento é 

percebida como elevada. Nesse contexto QR é considerado como um indicador central do 

sucesso de longo prazo, dado que influencia a eficácia na construção do relacionamento, 

promovendo intercâmbios de longo prazo. Portanto, QR pode ser postulado como um 

antecedente da continuidade da relação (JIANG et al., 2016) 

Como ressaltado a QR se constitui em um construto-chave à longevidade do 

relacionamento, essencial à razão econômica na estratégia relacional e vetor da continuidade 

do relacionamento em contexto B2B. Todavia, ponderando a ausência de definição única, 

diferentes pontos de vistas quanto à suas dimensões e em sintonia com o enfoque de Woo e 

Ennew (2004) de identificar construtos que criem qualidade de relacionamento, optou-se nesta 

tese, como integrantes do domínio da QR, pelos construtos cooperação, orientação a longo 

prazo e a satisfação. 

Embora trabalhos, como os já citados, apontem a confiança e o comprometimento como 

pertencentes ao domínio da QR, esta pesquisa se alinha com as considerações de Jiang et al. 

(2016) para quem os referidos construtos, apesar de associados à QR, são geralmente 

considerados como variáveis mediadoras no relacionamento, em vez de ser resultado relacional 

ou de ingrediente da QR e, nesse caso, a aplicação desses construtos podem resultar em 

suposições tautológicas.  

No que se refere à Orientação de Longo Prazo, a sua inclusão no domínio da QR se deve 

à premissa de que a longevidade nas relações de negócios B2B está no cerne da teoria relacional. 

Ou seja, relacionamentos de negócios de sucesso e sustentáveis devem ter horizonte de longo 

prazo, sendo este construto claramente relevante à qualidade do relacionamento (JIANG et al., 

2016). 
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Nessa mesma linha, da longevidade nas relações B2B, também se destaca a aderência do 

construto Cooperação dado que os benefícios das relações são gerados ao longo do tempo e, à 

medida que essas relações se tornam mais próximas, as respectivas qualidades aumentam 

(ATHANASOUPOULOU, 2009). Nesse contexto, a cooperação visa manter relacionamentos 

de longo prazo, dado que o desempenho de uma empresa também é afetado pela qualidade das 

relações existente entre organizações, pois são os meios pelos quais os recursos-chave são 

acessados e o valor criado e entregue aos clientes (YOUNG; WILKINSON, 1997). 

Finalmente, se justifica o construto Satisfação no domínio da QR dado que esse construto 

tem efeito favorável no fortalecimento dos relacionamentos e refere-se à avaliação geral dos 

clientes das interações ocorridas, em um determinado período de tempo, e que são usadas por 

eles como referência para experiências futuras (IZOGO, 2016; GRÖNROOS, 2004). Outros 

aspectos considerados foram o fato de ser uma das dimensões mais adotadas nos estudos sobre 

QR, ser fundamental à compreensão das relações de negócios, ser grande condutor de retenção 

de clientes e ter efeito estimulador no desejo de continuidade do relacionamento entre as partes 

envolvidas (JIANG et al., 2016). 

Nas seções seguintes, discorre-se sobre os construtos que, sob o enfoque deste trabalho, 

compõem do domínio da QR. 

2.2.1) Cooperação (CP) 

O desenvolvimento da cooperação e a elevação de seus níveis facilita na transferência de 

conhecimento, de pessoal e de tecnologia entre empresas; auxilia no processo de socialização 

intra e interorganizacional; reduz a distância cognitiva e facilita a comunicação entre as 

organizações envolvidas. Nesse contexto a cooperação é tão crítica quanto são habilidades e 

recursos da empresa para sua competitividade, dado que a obtenção de valor de uma relação 
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depende, em grande parte, de como a empresa é cooperativa (SHARMA; YOUNG; 

WILKINSON, 2015). 

A cooperação conforme a literatura acadêmica refere-se à atividade conjunta entre 

parceiros, visando a objetivos comuns que seriam, de outra forma, inviáveis ou onerosos. Nesse 

sentido, cada parte acredita que a outra é necessária para alcançar um objetivo, sendo que os 

valores devem ser compatíveis e os benefícios da atividade compartilhada pelos agentes 

envolvidos (BRITO; BRITO; HASHIBA, 2013; PALMATIER et al., 2006; ANDERSON; 

NARUS, 1990). 

Para Brito; Brito e Hashiba (2013) comportamento e objetivos são centrais à definição de 

cooperação e consideram o construto multidimensional, dado a existência de vários tipos de 

cooperação ou de comportamentos cooperativos. Para os autores, embora não exista consenso 

quanto ao número e tipos de comportamentos cooperativos, consideram a abordagem de Heide 

e Miner (1992) - intercâmbio de informações, moderação na utilização de energia, resolução de 

problemas compartilhado e flexibilidade – como sendo a mais abrangente, pois inclui a maioria 

dos aspectos cobertos por outros autores. 

Sharma, Young e Wilkinson (2015) estabelecem conexões da cooperação com a 

confiança e comprometimento como processos que se retroalimentam. Para os autores a 

cooperação está fundamentada em trabalhos da psicologia social e a consideram como 

manifestação comportamental da confiança. Quando as partes de um relacionamento têm 

confiança na capacidade e motivação uns dos outros, eles cooperam, gerando um ciclo virtuoso 

onde a confiança reduz o risco percebido, proporcionando maior confiança, aumentando a 

possibilidade de cooperação, que por sua vez reduz o risco percebido. Já o comprometimento 

aumenta com a cooperação porque como a relação se personaliza, recompensas sociais e 

pessoais são recebidas e são cada vez mais valorizadas e, mais recompensa proporciona 
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atmosfera para uma maior personalização e cooperação e concluem que a cooperação constrói 

comprometimento e este a cooperação. 

Com foco na tensão cooperação-competição (‘coopetição’) decorrente da situação na qual 

uma empresa se engaja em colaboração com uma rival, Gnyawali et al. (2015) consideram que 

esse paradoxo emerge tanto das dualidades inerentes que existem devido à simultaneidade de 

cooperação e competição e de pontos de vista como das prioridades dos parceiros envolvidos 

nessas relações contraditórias. Estas contradições e dualidades servem para aumentar a tensão, 

que por sua vez pode inibir a eficácia das respostas das empresas e, também, os resultados do 

relacionamento interorganizacionais. Discutindo essas contradições, os autores deduzem que 

empresas com identidades, objetivos e motivos distintos têm de compreender as perspectivas 

uma da outra e desenvolver uma nova que transcenda as suas diferenças.  

Nessa mesmo linha, Le Roy e Czakon (2015) sugerem que o trabalho com rivais cria 

tensões em relação a risco de transferência indesejada de conhecimento e aprendizagem 

assimétrica, apontando como aspecto-chave para o sucesso nesse ambiente é o gerenciamento 

das tensões geradas. 

Na perspectiva de rede, Melamed e Simpson (2016) analisam a cooperação a luz da teoria 

dos laços de Granovetter (1973), pois consideram que na medida que o valor do vínculo 

aumenta, as relações tendem a se estabilizarem e, dessa forma, sua duração que também se 

constitui em uma dimensão essencial da força do vínculo existente e um dos melhores 

indicadores da mesma. Melamed e Simpson (2016), com estudos baseados em redes dinâmicas, 

constataram que: o aumento no valor do vínculo leva a maior cooperação, mesmo quando o 

incentivo para os participantes para desertar também aumenta.; o valor que pode ser derivado 

de uma determinada relação aumenta quanto mais essa relação persiste; a cooperação pode ser 

mantida mesmo em condições em que redes dinâmicas compostas de laços binários falharem 
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na sustentação da cooperação e, finalmente, as relações mais longevas são mais propensas entre 

atores cooperativos. 

2.2.2 Orientação de Longo Prazo (OLP) 

O conceito de orientação de longo prazo embute o desejo das partes envolvidas em um 

relacionamento em manterem, ao longo tempo, essa relação. Quando transferido aos negócios, 

sugere que o seu sucesso e a sua sustentabilidade devem ter horizonte de longo prazo com 

ênfase no desempenho futuro e em benefícios mútuos (JIANG et al., 2016). 

Para Ganesan (1994) nas trocas organizacionais orientadas pelo curto prazo a 

maximização dos lucros apoia-se na eficiência da troca em uma transação ao passo que as 

empresas com orientação de longo prazo apoiam-se em trocas relacionais para maximizar seus 

ganhos em uma série de transações. Para o autor orientação de longo prazo é a percepção da 

interdependência de resultados, em que se espera que ambos os resultados de seu parceiro e os 

resultados conjuntos irão beneficiar a empresa, a longo prazo. Essa definição associa-se à ideia 

de expectativa de continuidade de relacionamento postulada por Johnson (1999, p. 8–9) acerca 

do relacionamento interorganizacional (IFR- Interfirm relationship): 

Relationships of longer duration are more likely to promote strategic integration of 

the IFR by participant firms for several reasons. Older relationships have passed 

through and survived phases of adjustment and accommodation (…) Partner firms are 

more familiar with relationships of longer duration and more comfortable operating 

within the historical context of an older relationship (…) By virtue of their survival, 

longer relationships provide a stable situation for strategic integration and thus 

encourage it by IFR partner firms (…) Furthermore, in a relationship oriented toward 

the future and long term, participants are likely to make adjustments as conditions 

evolve and shift. Participants in such relationships would exhibit flexibility because 

they would perceive that such accommodation would bring future rewards in the 

relationship. 

Monroy e Alzola, (2005) consideram que os aspectos sócio-psicológicos contidos no 

relacionamento atuam como mecanismos de coordenação, determinando qualidade do 

relacionamento. Para as autoras a qualidade transacional mensura o desempenho com base em 



53 

 

 

 

fatores que contribuem para bem iniciar os negócios o que contrasta com a qualidade relacional 

que reflete o desempenho no longo prazo, dado que inclui variáveis como confiança, 

comprometimento, entre outras, que demandam tempo para se desenvolverem. Nesse contexto, 

o pressuposto subjacente é que relacionamentos de longo prazo contribuem para a evolução da 

cooperação, do compartilhamento de objetivos e riscos, com cada parte tendo a expectativa que 

seu próprio desempenho é mutuamente dependente do desempenho do relacionamento e, 

portanto, beneficiará tanto os próprios resultados quanto os resultados comuns (GANESAN, 

1994; LAGES; LAGES; LAGES, 2005). 

Estudos anteriores demonstram que a orientação de longo prazo como uma das principais 

características da qualidade do relacionamento (LEE; DAWES, 2005), relacionam esse 

construto com os padrões éticos, pois ele encapsula o planejamento para o futuro ao mesmo 

tempo que valoriza princípios tradicionais do passado (NDUBISI et al, 2016) e consideram que 

comportamentos de relacionamentos de longo prazo são relevantes para a conceituação de 

qualidade de relacionamento, uma vez que a troca de curto prazo se mostra insuficiente para tal 

(SONG et al., 2012). 

2.2.3) Satisfação Econômica (SE) e Satisfação Social (SS) 

A literatura de marketing apresenta diferentes conceituações e graduações do construto 

satisfação. Anderson e Narus (1990) consideram a satisfação como um estado afetivo que 

resulta da avaliação de todos os aspectos da relação de trabalho entre empresas; para Dwyer, 

Schurr e Oh (1987) a satisfação decorre de uma avaliação global do cumprimento do 

relacionamento pela empresa; Mohr e Spekman (1994) avaliam a satisfação como resultante de 

um estado cognitivo que indica a existência, ou não, de adaptação entre as expectativas geradas 

e as recompensas recebidas. Gassenheimer e Ramsey (1994) consideram que a avaliação da 

satisfação entre duas empresas do canal de marketing deve considerar tanto a avaliação dos 
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resultados econômicos (resultados quantitativos objetivos e vantagens econômicas), 

decorrentes do relacionamento, quanto a avaliação da interação social com o parceiro, quando 

a empresa busca por recompensas não econômicas em termos de emoções. Geyskens e 

Steenkamp (2000, p. 11) consideram crítico à governança eficaz das relações entre empresas a 

distinção desses construtos e os definem como: 

(…) as a channel member’s evaluation of the economic outcomes that flow from the 

relationship with its partner such as sales volume, margins, and discounts. According 

to Geyskens, Steenkamp, and Kumar (1999, p. 224), “an economically satisfied 

channel member considers the relationship to be a success with respect to goal 

attainment. It is satisfied with the general effectiveness and productivity of the 

relationship with its partner, as well as with the resulting financial outcomes.” (…)  

Social satisfaction is defined as a channel member’s evaluation of the psychosocial 

aspects of its relationship, in that interactions with the exchange partner are fulfilling, 

gratifying, and facile. A channel member satisfied with the social outcomes of the 

relationship “appreciates the contacts with its partner, and, on a personal level, likes 

working with it, because it believes the partner is concerned, respectful, and willing 

to exchange ideas” (Geyskens, Steenkamp, and Kumar, 1999, p. 224). 

Rodríguez, Agudo e Gutiérrez (2006) deduzem das diversas conceituações dois 

elementos comuns: o estado afetivo e a avaliação de todos os aspectos da relação, sendo que 

dessa forma é possível a existência de uma situação na qual uma das partes na relação pode 

estar insatisfeita com um determinado evento em particular, mas ainda ter uma satisfação geral 

com o relacionamento como um todo. Os autores consideram, na perspectiva dos canais de 

distribuição, importante a distinção entre satisfação econômica e a satisfação social, dado que 

os construtos se relacionam entre si, as atividades econômicas impactam nas avaliações das 

trocas ocorridas entre as partes envolvidas e a possibilidade de a satisfação social acumulada 

interferir positivamente na satisfação econômica nos períodos subsequentes. 

Ferro et al. (2016) confirmam a interdependência entre SE e SS, porém consideram ambas 

as satisfações como dois aspectos distintos da qualidade do relacionamento em relações de 

negócios e sugerem que não há relação de causa e efeito entre elas, posicionando o construto 

SE como antecedente e SS como um resultado. Para os autores a SE envolve satisfação com 

incentivos e benefícios e se constituem na principal razão das empresas se envolverem em 
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trocas uma com as outras, com cada uma buscando sua lucratividade e ressaltam que o construto 

estimula a confiança e o comprometimento, que por sua vez influenciam a SS 

Nessa linha, Ha, Lee e Janda (2016) constatam a força da relação SE– confiança, mas 

sugerem que esta se reduz a longo do tempo enquanto que o efeito da SS tende a fortalecer a 

confiança. Nos estágios iniciais de um relacionamento deve haver concentração dos recursos 

de marketing para aumentar a satisfação econômica dado que esta desempenha papel 

fundamental no reforço da confiança e, à medida que os relacionamentos evoluem, o papel da 

satisfação social entre o valor percebido e a confiança torna-se mais importante, sugerindo 

maior concentração, nesta fase, nas atividades que estimulam a satisfação social. Portanto, SS 

é fator-chave para a manutenção de relacionamentos a longo prazo mesmo quando a percepção 

de valor tenha sido inicialmente estabelecida pela SE. 

Os papéis da SE e da SS na qualidade do relacionamento são importantes dado que ambas 

evoluem de forma diferente ao longo do tempo, particularmente nas relações 

interorganizacionais caracterizados por ciclos de colaboração sucessivos. Nesse processo, as 

avaliações das contribuições feitas por um parceiro, os benefícios recebidos e os cursos 

estratégicos priorizados, desempenham papel na avaliação subsequente, onde cada estágio do 

relacionamento interorganizacional fornece um contexto receptivo para iniciação e evolução 

das trocas econômicas e sociais em fases subsequentes (HA; LEE; JANDA, 2016; PARK; 

UNGSON. 2001; RING; VAN de VAN, 1994). 

Como postulado, nas relações de negócios entre organizações o objetivo é manutenção 

do relacionamento quando a qualidade deste é percebida como elevada e, portanto, trata-se de 

construto-chave à longevidade do relacionamento, essencial à razão econômica da estratégia 

relacional. Portanto, é razoável propor que a qualidade do relacionamento, composta pelos 

subconstrutos propostos, enquanto hipótese, seja expressa como segue: 

H3= A qualidade do relacionamento influencia positivamente a retenção de clientes. 
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2.3) COMPROMETIMENTO 

Há reconhecimento do construto comprometimento como um construto constituído de 

diferentes dimensões e de diversas aplicações no campo organizacional (LI; BROWNE; 

CHAU, 2006; FULLERTON, 2003; MEYER; ALLEN; SMITH, 1993; MORGAN; HUNT, 

1994; GORDON et al., 1980). 

Meyer e Herscovitch (2001) apontam que as diferentes formas de definir e mensurar esse  

construto contribui para sua multidimensionalidade, mas sugerem a existência de uma essência 

nuclear cuja transversalidade possibilita sua aplicação a diferentes contextos. Para os autores,  

Commitment is a force that binds an individual to a course of action of relevance to 

one or more targets. As such, commitment is distinguishable from exchange-based 

forms of motivation and from target-relevant attitudes, and can influence behavior 

even in the absence of extrinsic motivation or positive attitudes (MEYER. 

HERSCOVITCH, 2001, p. 301). 

No RM a manutenção de cliente se constitui em um dos seus principais pilares sendo que 

o comprometimento tem sido apontado como importante antecedente na retenção de clientes. 

Associado à criação de valor, gestão de conflitos, confiança e cooperação, sua composição 

influencia o processo de relacionamento e, por isso, visto como uma extensão com qual uma 

empresa se dedica a manter relacionamento próximo e duradouro com outra empresa. Tem sua 

conceituação proveniente da psicologia social cujo foco recai sobre as causas da manutenção 

de diferentes tipos de relacionamentos, sendo ampliado aos negócios para considerar as razões 

do envolvimento continuado em atividades empresariais (SHARMA; YOUNG; WILKINSON, 

2015; ANDERSON; WEITZ, 1992; JOHNSON; RUSBULT, 1989). 

Considerado por Dwyer, Schurr e Oh (1987, p. 19) como “(...) an implicit or explicit 

pledge of relational continuity between exchange partners”; para Oliver (1999, p.34) o 

comprometimento se confunde com a própria lealdade na medida em que esta é definida como:  
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(...) a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product/service 

consistently in the future, thereby causing repetitive same-brand or same brand-set 

purchasing, despite situational influences and marketing efforts having the potential 

to cause switching behavior. 

Portanto, comprometimento refere-se à exigência de manutenção de relacionamento a 

longo prazo, pois conota um comportamento futuro esperado que pode ser invocado para 

executar funções essenciais dado que parceiros comprometidos estão dispostos a investirem em 

ativos específicos e de valor para uma troca. (CHANG et al., 2012; MARSHALL, 2010; 

ANDERSON, WIETZ, 1992). 

Chang et al. (2012) destacam a importância do papel ativo do cliente no desenvolvimento 

do relacionamento. Com base na teoria da troca social, os autores enfatizam que 

relacionamentos baseados em dedicação são derivados da confiança e, nesse caso, os clientes 

estão dispostos a privilegiar relacionamento de longo prazo em detrimento do de curto prazo e, 

dessa forma, alinhados com a perspectiva de Barnes (1994) que aponta não existir 

relacionamento entre comprador e vendedor a menos que aquele perceba a existência de uma 

relação. Todavia, Morgan e Hunt (1994) destacam que o fabricante acredita que o 

relacionamento com um fornecedor é tão importante que o fornecedor também está empenhado 

em garantir sua duração. 

Bendapudi e Berry (1997) consideram, basicamente, duas motivações dos clientes para 

manterem relacionamentos com empresas: uma, decorrente de análises de custos e benefícios, 

pois querem reduzir riscos percebidos com a troca de empresa. Isso significa que a manutenção 

do relacionamento é baseada em restrição, sugerindo que os clientes precisam manter a relação. 

Outra motivação se origina na vontade dos clientes em continuar a relação que se estrutura na 

dedicação, indicando que os clientes desejam manter os relacionamentos com os fornecedores. 

Nesse contexto, comprometimento apresenta tanto enfoque calculista (ou instrumental), de 

caráter econômico, que descreve investimentos e ações comportamentais que mantêm um 
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parceiro vinculado a uma organização, quanto afetivo (ou atitudinal) que descreve atitude, 

consciência ou reconhecimento do estado caracterizado pelo vínculo de apego. 

Cabe destacar que há significativo corpo da literatura sobre comportamento 

organizacional que consideram diversas formas de comprometimento (MEYER et al., 2002; 

ALLEN; MEYER, 1996; GORDON et al., 1980). Todavia, esta tese se alinha à maioria dos 

estudos em RM que limitam a vinculação dos comprometimentos afetivo e calculista aos 

resultados relacionais (CHANG et al., 2012; GUSTAFSSON; JOHNSON, ROOS, 2005; 

FULLERTON, 2003; VERHOEF; FRANSES; HOEKSTRA, 2001). 

2.3.1) Comprometimento Calculista (CC) 

Refere-se ao nível de comprometimento que os clientes estão dispostos a fazer com base 

nos investimentos da relação, benefícios e custos de rescisão. Ou seja, os clientes analisam os 

benefícios e vantagens da manutenção de relacionamentos e os custos e os riscos de estabelecer 

novas relações para determinar se devem, ou não, mantê-la. Dessa forma, ambos os envolvidos 

na relação sabem de suas próprias fraquezas e contam com os recursos do parceiro para 

melhorar o desempenho, tentando, também, buscar equilíbrio na díade quando surgem 

oportunidades. (MARSHALL, 2010; EVANSCHITZKY et al., 2006). 

 Sharma, Young e Wilkinson (2015, p. 46) classificam esse tipo de comprometimento 

como sendo  

 (…) more calculative in nature and involves balancing the rewards and costs of 

continuing a relationship (..). This commitment can either be negative or positive. A 

negative form of this kind of commitment arises when the costs and penalties 

associated with exiting from the relationship are viewed as prohibitive and it therefore 

continues (…). Such relationship lock-in arises from irretrievable relationship-

specific investments that cannot be redeployed (…). A positive form of calculation is 

“value-based”; here, commitment involves the rational calculation of gain arising 

from the functions of the business relationship, such as profits, efficiency gains, 

information, referrals and resource access (…). 
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Nesse contexto, Marshall (2010) considera que o cliente se mantendo na relação de longo 

prazo, pode também desenvolver respostas afetivas e descartar a possibilidade de relações 

alternativas e, portanto, o comprometimento calculista pode ser positivamente relacionado à 

lealdade e, por decorrência, à retenção de cliente. 

2.3.2) Comprometimento Afetivo (CA) 

Diversos estudos abordaram o efeito do comprometimento afetivo nas medidas de 

desempenho, evidenciando os efeitos positivos, entre outros, na retenção de clientes, em 

diferentes indústrias (JOHNSON et al., 2001; VERHOEF, 2003; FULLERTON, 2003). 

O construto refere-se à medida que os clientes estão dispostos a manter uma relação 

positiva a longo prazo com fornecedores com base em conexões pessoais, sendo descrito em 

termos de fixação psicológica, identificação, filiação e congruência de valor. Nesse caso, o 

apego emocional relacionado com o comprometimento afetivo contribui para uma relação de 

parceria que traduzida como promessa de continuidade e aliada ao abandono de opções 

alternativas, resulta em conexão positiva do comportamento afetivo com comportamento de 

compra (CHANG et al., 2012; EVANSCHITZKY et al, 2006; ALLEN; MEYER, 1996). 

Sharma, Young e Wilkinson (2015, p.46) identificam o comprometimento afetivo como 

sendo: 

(…) based on sentiments of affection, emotional attachment and social bonding with 

a partner (…). This kind of commitment includes a desire to develop and strengthen 

a relationship with another party because familiarity, friendship and personal 

confidence have been built through interpersonal interaction over time. Some research 

indicate that affective commitment plays a stronger role in developing and sustaining 

long-lasting relationships than other types of commitment such as economic concerns 

(…) 

Nesse contexto, Evanschitzky et al (2006) considera que o comprometimento afetivo é 

mais positivo e orientado pela livre escolha, sugerindo que vínculos emocionais com cliente 

fornecem fontes mais longevas de lealdade, comparado aos incentivos econômicos e custo de 
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mudança. Portanto, a conexão positiva entre comprometimento afetivo e a lealdade permite 

estender o vínculo positivo entre o comprometimento afetivo e retenção de cliente. 

Considerando, portanto, que relações entre parceiros de negócios onde estes estão 

comprometidos podem ser traduzidos em investimentos em ativos de valor para uma troca com 

base em relacionamento de longo prazo, é possível propor a seguinte hipótese: 

H4= O comprometimento influencia positivamente a retenção de clientes. 

2.4) RETENÇÃO DE CLIENTES  

A evolução do marketing, refletindo as modificações ocorridas nos mercados 

caracterizados agora por uma competição mais acirrada com clientes mais bem informados, 

sugere que a abordagem tradicional do marketing, enfocando custos, racionalidade e eficiência 

econômica, considerando apenas os aspectos individuais de uma troca vista como não contínua, 

não é mais suficiente para muitos desses mercados. MacNeil (1981) sugere que a troca 

tradicional se caracteriza pela automação de todos os aspectos envolvidos em uma transação, 

enquanto que a troca relacional extrapola a transação, sendo vista como uma sequência contínua 

de trocas e, portanto, não sendo considerada como uma ação isolada. 

No mercado B2B a importância da retenção de clientes é evidenciada na medida em que 

as compras são mais frequentes e os valores envolvidos maiores. Paralelamente, a deserção de 

um cliente tem maior impacto nos resultados organizacionais, dado que os clientes são menos 

numerosos, porém, mais valiosos e quando se soma isso às perspectivas econômicas mais 

austeras, uma estratégia eficaz de retenção se torna ainda mais saliente nessa arena de negócios 

(JAHROMI; STAKHOVYCH; EWING, 2014) 

Nesse contexto, a lógica incutida no RM é a da repetição de negócios com os clientes, 

considerando tanto os aspectos decorrentes da evolução dos mercados quanto dos benefícios 

obtidos com a melhoria das relações estrategicamente orientadas com clientes. Tais benefícios 
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são expressos no trabalho de Reichheld e Sasser (1990) onde se constata que um pequeno 

incremento na retenção de clientes repercute de forma positiva e significativa na rentabilidade 

em termos de valor presente líquido (VPL). Para os autores a retenção de clientes é menos 

dispendiosa, quando comparada à aquisição de novos, e a extensão da lealdade ao longo do 

tempo geradora de lucros superiores. 

A extensão da relação com o cliente ao longo do tempo se traduz no conceito de CVL 

(customer lifetime value) que, como parte da estratégia de retenção de clientes, deve privilegiar 

a projeção do valor individual dos clientes, ao longo do tempo, mais do que o número de clientes 

(DAWES; SWAILES, 1999). 

O conceito de CVL sugere que a visão de curto prazo de rentabilidade deve ser evitada 

em detrimento da renda derivada da associação do tempo de relacionamento da empresa com o 

cliente. É referência à implementação de políticas de retenções e de decisões relativas aos 

investimentos em estratégias relacionais que podem ser feitas com base no valor de vida útil 

teórica dos clientes, embora baseada em dados históricos. Esses investimentos podem incluir 

aqueles concebidos para melhorar a qualidade de bens físicos ou serviços com a finalidade de 

manter ou aumentar a vantagem competitiva, ou ainda, desencorajar a deserção de clientes 

(EGAN, 2011). 

Para Payne e Frow (2005) as iniciativas de RM visam, entre outras ações, aumentar a 

retenção de clientes, expressas na extensão dos respectivos CLVs, por meio de estratégias que 

se concentrem em reter clientes-alvo e reconhecer a necessidade das empresas de 

desenvolverem relacionamentos com stakeholders com vistas ao sucesso de longo prazo. Para 

os autores à medida que os clientes se tornem mais confiantes e satisfeitos em seus 

relacionamentos com um fornecedor, há maior probabilidade de aqueles oferecerem a este, 

maior participação em seus negócios. Nesse mesmo contexto, há maior compreensão e 

colaboração mútua, melhorando eficiência com consequente redução de custos operacionais, 
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além desses clientes serem referência para outros, reduzindo custos de aquisição de novos 

clientes, o que em algumas indústrias, como as de alto risco, é de significativa importância. 

Gummesson (2008) sugere que a duração do relacionamento, taxa de retenção (percentual 

de clientes mantidos após 1 ano, 2 anos, etc.) e taxa de deserção (percentual de clientes que 

abandonam um fornecedor) são indicadores da lealdade e da taxa de retorno sobre os 

investimentos em relacionamentos (ROR – return on relationship). Para o autor uma questão 

central no RM é o montante a ser despendido na retenção dos clientes atuais e na duração dos 

respectivos relacionamentos e o quanto deve ser gasto na aquisição de novos clientes, 

lembrando que se um cliente é perdido, todo o potencial de lucros futuros também se esvai. 

Como pontua o autor: 

If defection rates go down from 20 per cent to 10 per cent per annum and then to 5 

per cent, the duration will increase from five to ten to twenty years with a consequent 

increase in profits. If a customer is lost, the whole of the future profit potential goes 

down the drain. In a comparison between nine industries in which the defection rate 

was reduced by 5 per cent – among them insurance brokers, computer software and 

auto repair – profits grew by 25–85 per cent (GUMMESSON, 2008, p. 263). 

A estratégia de retenção não implica, entretanto, no abandono da aquisição de novos 

clientes, considerando que qualquer organização, seja por competição ou por outra forma, perde 

clientes que precisam ser repostos para continuidade dos negócios. Entretanto, embora a 

estratégia de RM considere tanto a aquisição quanto a retenção de clientes, é na última que recai 

maior atenção uma vez que prevalece a percepção na qual manutenção de clientes oferece 

vantagens significativas, especialmente em mercados saturados (GUMMESSON, 2008; 

DAWES, SWAILES, 1999). Portanto, o axioma tradicional do marketing de priorizar a 

aquisição de novos clientes cede sua posição à retenção destes, dado que o principal objetivo 

das organizações na adoção da estratégia relacional passa a ser, em última análise, o de ter uma 

rentabilidade sustentável pela longevidade da respectiva carteira de clientes. Como apontado 

por Egan (2011, p.74) 
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Yet, even in the halcyon days of high population growth, high sector growth and/or 

minimal competition the possibility always existed of substitutes or new competitors 

entering the market. In the third millennium, forecasters suggest low and perhaps 

negative population growth in many mature markets. This will particularly affect the 

number of potential customers at the freer spending, lower end of the adult age 

spectrum. Competitive pressures meanwhile are unlikely to ease and may, with the 

opening up of national borders, get worse. The economic downturn and credit crunch 

has only served to exasperate this. The likelihood is, therefore, that customer 

acquisition in relative terms will become more difficult. 

Noções comumente admitidas na literatura de RM sugerem que os clientes de longo prazo 

têm as relações mais fortes com seus fornecedores. Todavia, as relações que apresentam melhor 

desempenho são aquelas em contínuo crescimento, dado que uma vez decorridos os picos de 

relacionamentos, estes entram em processo cujo efeito sobre o desempenho é reduzido (EGAN, 

2011; PALMATIER, 2008). Essa dinâmica sugere a importância no revigoramento das relações 

com clientes, visando à melhoria do relacionamento empresa – cliente, e vice-versa, e, portanto, 

justifica-se a proposição de construtos que possam contribuir para a melhoria das relações 

existentes como o caso proposto nesta tese com o construto empatia. 

Considerados os construtos componentes do modelo proposto nesta tese, a etapa seguinte 

aborda o método sob o qual esses construtos, e respectivos indicadores, terão suas relações 

avaliadas empiricamente. 
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3) MÉTODO 

3.1) ABORDAGEM 

A pesquisa quantitativa procura medir um fenômeno convertendo-o em números os quais 

podem ser analisados por métodos estatísticos ou matemáticos. Emprega a lógica dedutiva, 

buscando estabelecer fatos, previsões e teste de hipóteses, sendo que grande parte da análise de 

dados é realizada por intermédio da ciência estatística. 

A pesquisa quantitativa permite aos pesquisadores medir e controlar as variáveis de 

pesquisa cujo resultados são estatisticamente confiáveis podendo ser extrapolado  para a 

população que gerou a amostra. 

Acerca desse determinismo, Creswell (2007, p. 161) declarou: 

(...) examinar as relações entre variáveis é fundamental para responder às questões e 

hipóteses através de levantamentos e experimentos. A redução a um conjunto de 

variáveis parcimonioso, estritamente controlado através de projeto ou análise 

estatística, garante medidas ou observações para testar uma teoria. Dados objetivos 

resultam de observações e medidas empíricas. Validade e confiabilidade da apuração 

dos levantamentos e padrões adicionais para fazer alegações de conhecimento 

resultam em interpretações significativas dos dados. 

Como apontado por Ramos (2013) as questões que envolvem relações causais entre 

variáveis sugerem o uso da abordagem quantitativa para que possa verificar o alinhamento de 

determinadas variáveis bem como o sentido e a força das relações existente entre elas. 

Nesse contexto, o método deste trabalho se caracteriza por ser descritivo, de corte 

transversal único com aplicação de questionário, que procura investigar as relações existentes 

entre os construtos, objeto de análises, mediante a proposição e avaliação de hipóteses de 

pesquisa pelo emprego de Modelagem de Equações Estruturais (Structural Equation Modeling 

– SEM) 
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3.2) INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Assumindo, a princípio, que levantamento e questionário são sinônimos, Günther (2003) 

estabelece, a partir do objetivo de uma pesquisa, simbioses nos binômios conceito/item e 

população-alvo/amostra, onde este constitui a parte prática dos termos abstratos daquele. Para 

o autor 

(...) o objetivo de uma pesquisa determina a forma do instrumento, a maneira da sua 

aplicação por meio de conceitos e itens, da população-alvo idealizada e da amostra. 

Verifica-se (...) interdependência entre elaboração de um instrumento e a estratégia de 

sua aplicação: (1) o grau de complexidade dos conceitos determina número de itens e 

forma de apresentação deles; (2) existe relação recíproca entre as características da 

população-alvo e a complexidade dos conceitos a serem investigados. Ambos 

determinam a maneira de transformação dos conceitos em itens (perguntas) e sua 

administração; (3) o tamanho da amostra influencia a maneira de administrar o 

instrumento em termos de tamanho” (GÜNTHER, 2003, p. 2). 

Questionários são centrais às pesquisas e largamente utilizado como método de coleta de 

dados na investigação de campo, sendo que do ponto de vista estatístico ele é projetado para 

obter amostra que possam produzir resultados imparciais e suficientes à extrapolação para toda 

a população (BAKER, 2000). Examinam preferências, atitudes, práticas, interesses ou 

preocupações de um determinado grupo de pessoas. 

Creswell (2007) argumenta que as vantagens dos levantamentos incluem: economia de 

projeto; rápido progresso na coleta de dados e a capacidade de identificar atributos de uma 

população com base no exame de um grupo menor de indivíduos. O autor ainda identifica 

quatro tipos de questionários: autoadministrados; entrevistas; revisões de registro estruturado 

para coleta de informações e observações estruturadas – e destaca a possibilidade de ministrá-

lo pela internet (on-line). Nesse contexto, Cooper e Schindler (2008, p. 226) pontuam que: 

Questionários autoadministrados entregues por computador (...) usam intranets 

organizacionais, internet ou serviços on-line para atingir seus respondentes. Os 

respondentes podem ser escolhidos (...) ou autosselecionados (...). O questionário e 

seu software de gestão podem ser residentes no computador ou na rede (...). 
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A razão para se adotar um questionário de pesquisa nesta tese é porque trata-se de uma 

maneira de obter e validar conhecimento, ou seja, um meio de passar da observação à validação 

teórica. Nesse contexto, visando uma amostra significativa na fase empírica da coleta de dados, 

adotou-se questionários autoadministrados, aplicado de forma on-line pelo uso da ferramenta 

Google Docs ®2 e a aplicação do mesmo questionário on-line pelo sistema de entrevista, 

considerando o emprego de diferentes bases de entrevistados. 

Cabe destacar, também, que as medidas empregadas (escalas) neste estudo foram 

adaptadas de pesquisas prévias. Buscou-se combinar medidas que se ajustassem aos construtos 

incorporados ao modelo teórico tendo como referências suas respectivas confiabilidade e 

validade. As escalas de medição tiveram como referência às mais utilizadas nos estudos de 

marketing de relacionamento, com os devidos ajustes visando melhor atender ao fluxo do 

questionário e ao contexto sob investigação. 

Os ajustes mencionados referem-se às traduções reversas das escalas aplicadas. as 

traduções foram realizadas de forma independente por dois tradutores nativos de língua 

portuguesa fluentes em língua inglesa. As duas traduções foram comparadas, sintetizadas e 

submetidas a dois profissionais e acadêmicos, um com mestrado e outro com doutorado, da área 

de psicologia clínica, que após as considerações, validaram as escalas. 

3.3) TÉCNICA ESTATÍSTICA 

3.3.1) Modelagem de Equações Estruturais 

Resgatando Bourdieu (1998, p. 24) quando este coloca que as “opções técnicas mais 

empíricas são inseparáveis das opções mais teóricas de construção do objeto” apontando para 

                                                 
2 Programa aplicativo on-line, de boa aplicabilidade em contexto acadêmico, baseado no conceito da nuvem 

computacional com recursos úteis a levantamentos de dados pela internet. Inclui ferramentas como editores e 

compartilhadores de texto, planilha de cálculo, criação de formulários, de diagramas entre outros. Possibilita a 

criação, edição e compartilhamento em tempo real, bem como importar e exportar documentos em diferentes 

formatos. 
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a inseparabilidade do binômio teoria-método, sugerindo que a investigação na pesquisa social 

seja pensada holisticamente, Codes (2005, p. 471) comenta que  

As discussões teóricas mais recentes no campo das ciências sociais tendem a 

reconhecer a complexidade e a multidimensionalidade dos fenômenos sociais, os 

quais envolvem vários fatores que se articulam e se influenciam mutuamente (...). 

Nesse sentido, a técnica denominada Modelagem de Equações Estruturais (MEE) 

destaca-se, entre os métodos quantitativos de pesquisa social, como aquela mais 

avançado do ponto de vista da sua capacidade de articulação de variáveis sociais. 

Técnica relativamente nova, surgida na década de 1960, resultante da evolução da 

modelagem de multi-equações originária principalmente das áreas da Psicologia, Econometria 

e Sociologia, a SEM é o termo que designa uma série de técnicas e procedimentos estatísticos, 

como por exemplo a análise fatorial e a análise de regressão múltipla, utilizadas em conjunto. 

A característica que distingue a SEM de outras técnicas estatísticas é sua capacidade de executar 

todas as relações, apresentando todo o fenômeno ao mesmo tempo (HAIR JR et al., 2014). 

Nesse contexto a SEM apresenta recursos para solução de problemas nas pesquisas relacionadas 

às relações causais entre construtos latentes medidos por meio de variáveis observáveis, 

proporcionando uma visão dos fatores envolvidos em um fenômeno sob análise, pela 

ponderação da relevância de cada uma da interrelações envolvidas (KLINE, 2011).  

Para Brei e Neto (2006, p. 133) 

O termo Modelagem em Equações Estruturais não designa apenas uma única técnica 

estatística, mas uma família de procedimentos relacionados (Kline, 1998). Pode-se 

considerar que sua função principal é a especificação e estimação de modelos de 

relações lineares entre variáveis. Essas variáveis podem incluir tanto variáveis 

mensuráveis (VM) quanto variáveis latentes (VL). VL’s são construtos hipotéticos 

que não podem ser mensurados diretamente. Em SEM tais construtos são tipicamente 

representados por múltiplas VM’s que servem como indicadores dos construtos. 

Assim, um modelo de equações estruturais é um suposto padrão de relacionamentos 

lineares entre um conjunto de VM’s e VL’s. (...). 

A compreensão da técnica SEM, em um sentido mais amplo, demanda a conceituação de 

elementos essenciais à sua aplicação, tais como teoria estrutural e variáveis, teoria da 

mensuração e os enfoques reflexivo e formativo, e as abordagens baseadas em Covariância 
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(Covariance-Based - CB-SEM) e no Mínimos Quadrados Parciais – (Partial Least Squares - 

PLS-SEM). 

3.3.1.1) Teoria Estrutural e as Variáveis  

As variáveis latentes (VL), também denominadas construtos ou fatores, são aquelas que 

explicam conceitos e não podem ser medidas diretamente. São conceitos teorizados, não 

observáveis, que podem ser mensurados por meio de variáveis observáveis (VO). O quadro 3 

congrega as variáveis que integram o modelo, alvo desta tese. 

Quadro 3 – Relação de Construtos e Indicadores. 

Construtos 

(VLs) 
Descrição Indicadores (VOs) 

Empatia 

Cognitiva 

Nominada, também, como tomada 

perspectiva, envolve a habilidade de 

compreender o ponto de vista de outra 

pessoa. 

ECOG 

1 

ECOG 

2 

ECOG

3 

ECOG 

4 

ECOG

5 

Afetiva 

Corresponde às reações emocionais 

sentidas em resposta à experiência 

emocional de outra. 

EAFE 

1 

EAFE 

2 

EAFE 

3 

EAFE 

4 

EAFE 

5 

Qualidade do Relacionamento 

Cooperação 

Atividade conjunta entre parceiros de 

negócios visando objetivos comuns que, 

de outra forma, seria inviável ou onerosa, 

sendo que os valores devem ser 

compatíveis e os benefícios 

compartilhados 

QRCP 

1 

QRCP 

2 

QRCP 

3 

QRCP 

4 

QRCP 

5 

Orientação 

de Longo 

Prazo 

Embute o desejo das partes envolvidas em 

um relacionamento de negócios em 

manterem, ao longo do tempo, essa 

relação com ênfase no desempenho futuro 

e benefícios mútuos. 

QRLP 

1 

QRLP 

2 

QRLP 

3 

QRLP 

4 

QRLP 

5 

Satisfação 

Econômica 

A satisfação econômica considera a 

eficácia geral e a produtividade da relação 

com o parceiro de negócios, tendo como 

base a obtenção de metas objetivas e 

resultados financeiros. 

QRSE 

1 

QRSE 

2 
QRSE3 QRSE4 QRSE5 

Satisfação 

Social 

A satisfação social considera que as 

interações com o parceiro de troca 

comercial são gratificantes e fáceis, gosta 

de trabalhar com ele porque acredita que o 

parceiro está preocupado, respeitoso e 

disposto a trocas ideias. 

QRSS 

1 

QRSS 

2 
QRSS3 QRSS4 QRSS5 

 

Continua ... 
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... continuação 

Comprometimento 

Calculista 

Nível de comprometimento que os clientes 

estão dispostos a fazerem com base nos 

investimentos da relação, benefícios e 

custos de rescisão. 

COMC

AL1 

COMC

AL2 

COMC

AL3 

COMC

AL4 

COMC

AL5 

Afetivo 

Refere-se à medida que os clientes estão 

dispostos a manterem relações de negócios 

positivas a longo prazo com fornecedores, 

com base em conexões pessoais. 

COMA

FE1 

COMA

FE2 

COMA

FE3 

COMA

FE4 

COMA

FE5 

Retenção de clientes 

Retenção 

de Clientes 

Capacidade de uma organização manter 

seus principais clientes, dada as vantagens 

competitivas decorrentes da adoção de uma 

estratégia relacional. 

RTC1 RTC2 RTC3 RTC4 RTC5 

Elaboração própria 

De acordo com Hair Jr. et al. (2014), a teoria estrutural mostra como essas variáveis estão 

relacionadas umas às outras. Suas localizações e sequências, no diagrama estrutural, baseiam-

se em teoria ou experiência do pesquisador sendo que seus ordenamentos ocorrem da esquerda 

para a direita. As variáveis à esquerda no modelo de caminho são as variáveis independentes 

(VI) e qualquer outra à direita é considerada variável dependente (VD). Destaque-se, porém, 

que na SEM as variáveis também podem servir como VI ou VD. Quando VL se prestam como 

independentes, são chamadas de variáveis exógenas e seu significado reside nas flutuações 

causada em outras variáveis do modelo no qual se inserem. Quando as VLs servem como VDs 

ou se posicionam no modelo como VD e VI, são denominadas de variáveis endógenas e são, 

direta ou indiretamente, influenciadas pelas variáveis exógenas. A figura 1 ilustra o modelo 

estrutural desta pesquisa. 

As convenções simbólicas utilizadas na construção do modelo estrutural consideram que 

as circunferências (ou elipses em alguns casos) representam as VLs (ou construtos); os 

retângulos as VOs (ou variáveis mensuradas ou indicadores); a ligação da VL ao VO por meio 

de uma seta indica correlação entre as respectivas variáveis e a conexão entre duas VLs, também 

por meio de uma seta, implica em uma relação causal (coeficiente de caminho entre as VLs 

independente e dependente). 
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Figura 1- Modelo Estrutural Reflexivo 

 

Elaboração própria 

3.3.1.2) Teoria da Mensuração 

A teoria da mensuração especifica como as VLs são medidas. Geralmente, existem duas 

maneiras diferentes de medir variáveis não observáveis. Uma abordagem é referida como 

medida reflexiva e a outra como medida formativa. As setas direcionais, como mostrado na 

figura 2, quando apontadas das variáveis observáveis para o construto tem-se a medição 

formativa, indicando uma relação causal nessa direção. Ou seja, em um modelo formativo o 

construto é definido pela combinação de seus indicadores, onde a omissão de um desses 

indicadores pode omitir uma parte única do modelo de medição e mudar o significado da 

variável. Contrastando, quando a medição está baseada no modo reflexivo, as setas direcionais 

partem do construto em direção aos respectivos indicadores demonstrando que a causalidade 

flui da VL para o indicador. Dessa forma as medidas observadas são assumidas como refletindo 

a variação na VL e, portanto, mudanças nos construtos devem se manifestar em mudanças em 

todos os seus indicadores (HENSELER; RINGLE, SINKOVICS, 2009; HAIR et al., 2014). 
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Figura 2 -Esquema Ilustrativo dos Enfoques Reflexivo e Formativo. 

 

Elaboração própria 

Coltman, et al., (2008) sintetizaram as considerações teóricas e empíricas de ambas as 

abordagens no quadro 4: 

Quadro 4: Estrutura para Avaliação das Abordagens Reflexiva e Formativa 

Considerações Modelo Refletivo Modelo Formativo 

Teórica 

 Natureza do 

construto 

O construto latente existe 

 O construto latente existe independente 

das medidas usadas 

O construto latente é formado 

 O construto latente é determinado por 

uma combinação de seus indicadores 

 Direção da 

causalidade 

entre itens e 

construto 

latente 

Causalidade flui do construto para o item 

 Variações no construto causa variações 

nos itens de mensuração 

 Variações nas medidas dos itens não 

causa variação no construto  

Causalidade flui dos itens para o 

construto 

 Variações no construto não causa 

variações nos itens de mensuração 

 Variações nas medidas dos itens causa 

variação no construto 

 Características 

dos itens 

usados para 

mensurar o 

construto. 

Os itens são manifestados pelo construto 

 Itens compartilham um tema comum 

 Itens são intercambiáveis 

 Adicionar ou retirar um item não altera o 

domínio conceitual do construto 

Itens definem o construto 

 Itens não precisam compartilhar um 

tema comum. 

 Itens não são intercambiáveis 

 Adicionar ou retirar um item pode 

alterar o domínio conceitual do construto. 

Empíricas 

 Item-

Intercorrelação 

Itens devem ter intercorrelações positivas 

elevadas. 

 Teste Empírico: consistência interna e 

confiabilidade avaliadas através de alfa de 

Cronbach, variância média extraída e carga 

fatorial (p.ex.: a partir de análise fatorial 

comum ou confirmatória) 

Os itens podem ter qualquer padrão de 

intercorrelação, mas devem possuir o 

mesmo relacionamento direcional.  

 Teste empírico: a confiabilidade do 

indicador não pode ser avaliada 

empiricamente; várias análises 

preliminares são úteis para verificar a 

direcionalidade entre itens e construir 

 

Continua ... 
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.... continuação 

 Relacionamento 

do item com 

construtos 

antecedentes e 

consequentes 

Os itens têm sinais e significado de 

relacionamentos com os antecedentes / 

consequentes semelhantes tal como o 

construto. 

 Teste empírico: a validade de conteúdo é 

estabelecida com base em considerações 

teóricas, e avaliada empiricamente através de 

validade convergente e discriminante 

Os itens podem não ter significado de 

relacionamentos semelhantes com os 

antecedentes / consequentes tal como o 

construto. 

 Teste empírico: validade nomológica 

pode ser avaliada empiricamente usando 

um modelo MIMIC e /ou ligação 

estrutural com outra variável de critério. 

 Erros de 

mensuração e 

colinearidade 

O termo de erro em itens pode ser 

identificado  

 Teste empírico: a análise fatorial comum 

pode ser utilizada para identificar e extrair o 

erro de medição 

O termo de erro não pode ser 

identificado se o modelo de medida 

formativa for estimado isoladamente  

 Teste empírico: o teste de fuga 

tétrade pode ser usado para determinar 

se os itens formativos se comportam 

como previsto  

 A colinearidade deve ser descartada 

pelo diagnóstico padrão, como o índice 

de condição 

Fonte: Adaptado de Coltman, et al. (2008, p. 5) 

Tradução nossa. 

Para os autores há domínio da abordagem reflexiva nas áreas da Gestão e da Psicologia. 

3.3.1.3) Abordagens PLS-SEM e CB-SEM 

Os métodos da SEM quando aplicados a um problema de pesquisa, podem ser usados 

para confirmar teorias estabelecidas a priori ou identificar relacionamentos e padrões de dados. 

Especificamente, eles são confirmatórios ao testar as hipóteses de conceitos e teorias existentes 

e exploratórios quando procuram padrões latentes nos dados, no caso de pouco, ou nenhum, 

conhecimento sobre como as variáveis estão relacionadas. Esses métodos permitem aos 

pesquisadores incorporar variáveis não observáveis mensuradas indiretamente por indicadores 

(variáveis observáveis). Existem dois tipos de SEM. A CB-SEM usada principalmente para 

confirmar ou rejeitar teorias, ou seja, um conjunto de relações sistemáticas entre diversas 

variáveis que podem ser testadas empiricamente. Isso é feito determinando-se o quão bem um 

modelo teórico proposto pode estimar a matriz de covariância para um conjunto de dados de 

uma amostra. O outro tipo, a PLS-SEM, também chamada de modelagem do caminho PLS, é 
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aplicada majoritariamente no desenvolvimento de teorias em pesquisas exploratórias. Isso é 

feito concentrando-se as explicações na variância das variáveis dependentes ao examinar o 

modelo (HAIR JR. et al., 2014). 

Reinartz, Haenlein e Henseler (2009) indicam que a maioria das pesquisas em Gestão e 

Marketing, que aplicam a modelagem de equações estruturais, se apoiam na abordagem CB-

SEM, mas comprovam o crescimento acentuado da PLS-SEM nesses campos de pesquisas. Os 

autores constataram que embora as justificativas para o uso da PLS-SEM, na maioria dos artigos 

que a utilizam, recaiam sobre a falta de premissas quanto à distribuição de indicadores e escalas 

de medição; foco na previsão e desenvolvimento teórico; adequação de modelos com muitos 

indicadores formativos; adequação de amostras de pequeno tamanho; inexistência de soluções 

impróprias e a indeterminação dos fatores, é nas justificativas da previsão e desenvolvimento 

da teoria e no tamanho da amostra que acentuam as razões mais consistentes para se optar pela 

PLS-SEM – a primeira em função do poder estatístico da PLS-SEM que demanda, em muitos 

casos, metade das informações requerida pela CB-SEM; e a segunda pelo fato da amostra ou 

ser compensada com incremento no número de indicadores ou pela escolha de indicadores com 

maiores cargas enquanto que, para a CB-SEM, o tamanho da amostra é o fator mais importante 

que controla a precisão dos parâmetros. 

Pesquisas no campo da Ciências Sociais Aplicadas muitas vezes abrigam dados que não 

obedecem a uma distribuição normal, modelos que são complexos, contendo muitos construtos 

e indicadores, amostras pequenas e que, muitas vezes, não encontram amparo teórico adequado. 

Nessas circunstâncias Ringle, Silva e Bido (2014) apontam que a CB-SEM cuja estimação de 

ajuste é o método de máxima verossimilhança (ML)3, não é a mais adequada, e recomendam a 

                                                 
3 Posto um conjunto de dados e um modelo estatístico, a função de máxima verossimilhança estima os 

valores dos diferentes parâmetros do modelo estatístico de maneira a maximizar a probabilidade dos dados 

observados, principalmente no caso de distribuições normais. 
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adoção de modelagem de equações estruturais baseada em variância (VB-SEM) ou em modelos 

de estimação de ajuste PLS. 

Nessa linha, Hair Jr. et al. (2014) sugere que a abordagem PLS-SEM deve ser considerada 

em situações cujo objetivo principal da modelagem estrutural é a predição e a explicação de 

construtos-alvo. Essa abordagem apresenta elevado poder estatístico, mesmo com amostras 

pequenas, não havendo pressuposto quanto a sua distribuição por ser um método não 

paramétrico. A não exigência quanto ao tamanho da amostra, mesmo com modelos complexos 

que contém várias relações, decorre de seu algoritmo que não computa todas as relações do 

modelo estrutural simultaneamente, mas o faz por partes. Isto é, a abordagem PLS-SEM utiliza-

se de regressões OLS (ordinary least square ou mínimos quadrados ordinários) para estimar as 

relações de regressão parciais do modelo enquanto que na CB-SEM o procedimento para 

estimativa do modelo é baseado em ML. Normalmente, com o uso da função ML, a CB-SEM 

tenta minimizar a diferença entre as covariâncias da amostra e as previstas pelo modelo teórico. 

Portanto, o processo de estimação de parâmetros tenta reproduzir a matriz de covariância das 

medidas observadas (CHIN; NEWSTED, 1999). Ainda com relação ao método de regressão, a 

PLS-SEM estima as relações de caminho em um determinado modelo utilizando dados 

disponíveis objetivando minimizar termos de erro (variância residual) dos construtos 

endógenos. Isso significa estimar coeficientes que maximizam os valores do coeficiente de 

determinação (R²) dos construtos endógenos, atingindo dessa forma, objetivo de predição.  

Segundo Hair Jr., Ringle e Sarstedt (2011), a avaliação do modelo estrutural (relações 

entre construtos) considera a colinearidade (existência de correlação significativa) entre os 

construtos, significância dos coeficientes de caminho (R²), tamanho do efeito (f²) e relevância 

preditiva (Q² e o tamanho do efeito do Q²). Já na avaliação do modelo de mensuração (relações 

entre indicadores e construtos) considera-se a confiabilidade e a validade por meio de diversos 

critérios. 
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O quadro 5 sintetiza as principais diferenças entre as duas abordagens, sugerindo 

indicadores para o emprego de uma ou de outra: 

Quadro 5: Regras para Seleção PLS-SEM / CB-SEM. 

Objetivos de pesquisa 

Prever construtos-alvo principais ou identificar construtos-chave direcionadores - PLS-SEM. 

Teste de teoria, confirmação teórica ou comparação de teorias alternativas - CB-SEM. 

Exploratória ou uma extensão de uma teoria estrutural existente - PLS-SEM. 

Especificação do modelo de medição 

Construtos formativos fazem parte do modelo estrutural - PLS-SEM. 

(Registre-se que medidas formativas também podem ser usadas com CB-SEM, mas, para isso, deve-se 

considerar regras de especificação relativamente complexas e limitantes). 

Os termos de erro exigem especificações adicionais, como a covariação - CB-SEM. 

Modelo Estrutural 

Modelo estrutural complexo com muitos construtos e muitos indicadores - PLS-SEM. 

Modelo não recursivo - CB-SEM. 

Características dos Dados e Algoritmo 

Os dados atendem os pressupostos da CB-SEM, como por exemplo tamanho da amostra e distribuição, 

então deve-se optar pela CB-SEM; de outra forma PLS-SEM é uma boa aproximação dos resultados CB-

SEM. 

Considerações de tamanho de amostra: 

O tamanho da amostra é relativamente pequeno, deve-se optar pela PLS-SEM. Com grandes conjuntos de 

dados, os resultados da CB-SEM e PLS-SEM são semelhantes, desde que um grande número de variáveis 

indicadores seja usado para medir os construtos latentes (consistência em geral). 

O tamanho mínimo da amostra PLS-SEM deve ser igual ou maior, como segue: (1) dez vezes o maior 

número de indicadores formativos usados para medir um construto ou (2) dez vezes o maior número de 

caminhos estruturais direcionados para um construto latente particular no modelo estrutural. 

Os dados são, em certa medida, não normais, - PLS-SEM. Caso contrário, em condições de dados normais, 

os resultados da CB-SEM e PLS-SEM são próximos, com a abordagem CB-SEM fornecendo estimativas 

de modelo um pouco mais precisas. 

Os requisitos da CB-SEM não podem ser atendidos (especificação do modelo, identificação, não-

convergência, suposições de distribuição de dados, etc.), deve-se optar pela PLS-SEM como uma boa 

aproximação dos resultados da CB-SEM. 

Os resultados CB-SEM e PLS-SEM devem ser semelhantes. Caso contrário, é necessário verificar a 

especificação do modelo para garantir que a abordagem CB-SEM tenha sido aplicada adequadamente. Se 

não, os resultados da PLS-SEM são uma boa aproximação dos resultados da CB-SEM. 

Avaliação do modelo 

Necessidade do uso de pontuações de variáveis latentes nas análises subsequentes – PLS-SEM. 

A pesquisa requer um critério de bondade global (global goodness-of-fit) - CB-SEM. 

Há necessidade de teste da invariância do modelo de medição - CB-SEM 

Fonte: Adaptado de Hair Jr., Ringle e Sarstedt (2011, p. 144) 

Tradução nossa 
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Dentre as limitações da abordagem PLS-SEM pode-se citar, para teste e confirmação de 

teoria, a ausência de uma medida global adequada de qualidade de ajuste de modelo. Outro 

aspecto das limitações reside nos erros de mensuração que são refletidos nas variáveis latentes, 

concentradoras das variáveis mensuráveis, que, por decorrência, afetam os coeficientes de 

caminho. Conhecido como viés da PLS-SEM, frequentemente os coeficientes de caminho são 

subestimados enquanto que os parâmetros de mensuração são superestimados. Todavia, esse 

viés normalmente se apresenta em modelos complexos com amostras pequenas (inferiores a 50 

casos) sendo que estudos de simulação mostraram que as diferenças entre as abordagens estão 

níveis pequenos e, portanto, na maioria dos casos a questão do viés se torna irrelevante (HAIR 

JR. et al., 2014). 

Como decorrência da comparação entre as abordagens CB-SEM e PLS-SEM, e como já 

mencionado, pode-se constatar que o objetivo da CB-SEM é a pesquisa confirmatória, focada 

em modelos que procuram explicar a covariância dos indicadores observáveis. Por outro lado, 

a PLS-SEM, embora também possa ser usada como forma de confirmar teoria, tem enfoque 

mais acentuado na verificação da existência de relações, com o objetivo de buscar padrões 

latentes nos dados, onde há pouco ou nenhum conhecimento prévio de como as variáveis se 

relacionam. Ou seja, a PLS-SEM apresenta direcionamento à pesquisa exploratória. Nesse 

contexto, considerando o objetivo desta tese de verificar, empiricamente, o papel da empatia, 

em conjunto com a qualidade do relacionamento e o comprometimento, na retenção de clientes, 

pode-se, positivamente, caracterizá-la, quanto seu caráter, como pesquisa exploratória. 

3.4) ANÁLISE DA AMOSTRA DO ESTUDO 

O universo para levantamento dos dados considerou uma população na ordem de 12.150 

potenciais respondentes, de empresas de diversos portes e diferentes características, que 

resultou em um total de 295 respostas, das quais 226 foram consideradas válidas, inicialmente, 
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sendo 46 obtidas por meio dos questionários autoadministrados e 180 por meio de entrevistas. 

O período do levantamento correspondeu ao mês de abril e 1ª quinzena do mês de maio de 

2017. A tabela 1 apresenta a descrição resultante da coleta dos dados para a amostra. 

Tabela 1 – Caracterização dos respondentes 

Caracterização dos Respondentes 

Cargo 

Consultor/Assistente/Analista 9%  

Gerente/Coordenador/Comprador 69%  

Sócio/Proprietário/Diretor 14%  

Outros 8% 100% 

Gênero 
Masculino 61%  

Feminino 39% 100% 

Escolaridade 

Superior Completo com Pós-graduação 23%  

Superior Completo 30%  

Superior Incompleto 16%  

Segundo grau completo 31% 100% 

Tempo de Relacionamento 

com o Fornecedor 

De 12 a 24 meses 32%  

De 25 a 36 meses 22%  

Acima de 36 meses 46% 100% 

Atividade 

Bens 11%  

Serviços 37%  

Bens e Serviços 52% 100% 

Número de Funcionários 

Até 100 58%  

De 101 a 200 10%  

Acima de 200 32% 100% 

 São Paulo e grande SP 39%  

Localização Interior do Estado de SP 56%  

 Outros Estados 5% 100% 

Fornecedor de 

Bens 15%  

Serviços 48%  

Bens e Serviços 37% 100% 

Elaboração própria. 

N= 226 

Barroso, Carrion e Roldán (2010) sugerem que a consistência da PLS aumenta à medida 

que o tamanho da amostra e do número de indicadores aumentam. Nessa linha, Iacobucci (2010) 

considera verdadeira a afirmação de que quando se trata de tamanho da amostra, quanto maior 
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melhor, porém, observa que se as variáveis forem confiáveis e os efeitos fortes, e o modelo sem 

um nível de significativa complexidade, amostras menores serão suficientes.  

Para Hair Jr. et al. (2014, p.19), no que tange à complexidade do modelo estrutural, em 

se tratando da PLS-SEM, há pouca influência nos requisitos para o tamanho da amostra. Os 

autores acentuam que: 

The overall complexity of a structural model has little influence on the sample size 

requirements for PLS-SEM. The reason is the algorithm does not compute all 

relationships in the structural model at the same time. Instead, it uses OLS regressions 

to estimate the model's partial regression relationships. Two early studies 

systematically evaluated the performance of PLS-SEM with small sample sizes and 

concluded it performed well (e.g., Chin & Newsted, 1999; Hui & Wold, 1982). More 

recently, a simulation study by Reinartz et al. (2009) indicated that PLS-SEM is a 

good choice when the sample size is small. 

Todavia, isso não retira, ou diminui, a importância do tamanho da amostra na aplicação 

desse método. Reinartz, Haenlein e Henseler (2009) constataram em simulações a escolha da 

PLS como método em aplicações SEM quando se trata de amostra de tamanho restrito, mas 

chamam a atenção para a necessidade da inclusão de um número suficiente de indicadores por 

construto. 

Nessa linha, Westland (2010) aprofunda o estudo sobre o tema contestando a forma como 

o mesmo é tratado em grande parte dos estudos. Para o autor o tamanho da amostra necessária 

não é uma função linear apenas da contagem de indicadores dado que as complexidades que 

aumentam as demandas de informação na estimativa do modelo estrutural aumentam com o 

número de combinações potenciais de VLs, enquanto que a informação fornecida para 

estimativa aumenta com o número de parâmetros medidos multiplicados pelo número de 

observações no tamanho da amostra; e ambos não são lineares. Fazendo referência à Marsh et 

al. (1996) recomenda-se de seis a dez indicadores por VL, pois assume-se. que de 25% a 50% 

das escolhas iniciais não adicionam poder explicativo. 
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Para Hair Jr., Ringle e Sarstedt (2011) a ideia de referências padrões para o tamanho da 

amostra foi promovida pelo uso frequente da regra das “10 vezes” na qual se justifica o tamanho 

mínimo de uma amostra apenas considerando 10 vezes o número máximo de setas apontadas 

para qualquer uma das variáveis latentes no modelo de caminho PLS. Para os autores o tamanho 

da amostra requerida deve ser em função da análise do poder estatístico baseada na parte do 

modelo com o maior número de preditores. 

No caso da PLS-SEM, como já mencionado, um de seus benefícios assenta-se na 

eficiência na estimação de parâmetros, manifestada no poder estatístico dessa abordagem. 

Especificamente, pode-se dizer que o poder de um teste estatístico está na probabilidade de a 

hipótese nula (H0) do teste ser rejeitada quando esta é, de fato, falsa, e sua análise explora as 

relações entre as variáveis tamanho da amostra (N), critério de significância (α), tamanho do 

efeito da população (f²) e poder estatístico (COHEN, 1988; HAIR JR. et al., 2014). 

Cohen (1988; 1992); Faul et al. (2009) e Hair Jr. et al. (2014) sugerem quatro tipos de 

análises do poder estatísticos – a priori, post hoc, de sensibilidade e de critério -, com valores 

convencionados tais como: valor do efeito de tamanho=0,15 (considerado médio), valor de 

α=0,05 e poder estatístico=0,8012. 

Com base no software G*Power 3.1.9 foram realizados diversas análise de poder 

estatístico, considerando os tipos de análises mencionados bem como os valores 

convencionados. 

Primeira análise - a priori: feita antes de um estudo ter lugar. É usada para determinar o 

tamanho de amostra (N) necessário a um teste, com o nível de significância (α) e de potência 

desejados (1 - β) e o tamanho do efeito da população (f²) a ser detectado. Como pode-se 

observar, foram considerados dois preditores (VL retenção de clientes), conforme figura 3, com 

a análise sugerindo um mínimo de 68 casos para composição da amostra e como esta pesquisa 

apresenta 226 casos, a exigência a priori foi atendida em mais de três vezes o recomendado. 
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Figura 3 – Análise a Priori 

 

Fonte: do autor (obtida por meio do software G*Power 3.1.9) 

Segunda análise - post hoc: feita após a realização do levantamento dos dados para 

estudo, ou seja, quando o tamanho da amostra já é uma questão de fato. Neste caso, dado o 

tamanho de uma amostra (N), um nível de significância (α) e um tamanho de efeito 

especificado, a análise retorna uma potência estatística (1- β). Visa avaliar a probabilidade de 

erro associado a uma falsa decisão a favor de uma hipótese nula. No caso deste estudo, 

considerando a amostra obtida e obedecendo os níveis convencionados, constata-se, pela figura 

4, que o poder estatístico de 0,99 está, positivamente, além do 0,81 sugerido. 

Figura 4 – Análise Post-Hoc 

 

Fonte: do autor (obtida por meio do software G*Power 3.1.9) 

Terceira análise - sensibilidade: realizada a posteriori procura detectar o tamanho do 

efeito da população (f²) requerido, calculado como uma função do nível de significância (α), da 

potência estatística (1-β) e do tamanho da amostra (N). Procura verificar o tamanho do efeito 
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que pode ser detectado em função de um determinado N. Quando realizado ao término de um 

estudo, procura demonstrar se o tamanho do efeito é realístico. 

Figura 5 – Análise de Sensibilidade 

 

Fonte: do autor (obtida por meio do software G*Power 3.1.9) 

Quarta análise - critério: tem como objetivo encontrar o nível de significância a ser 

utilizado para detectar valor específicos da potência, tamanho da amostra e tamanho do efeito 

populacional. Tem-se como referenciais de α os valores de 00,1, 0,05 e 0,10. Nesta análise, 

considerando os limites convencionados e o número de dois preditores, a amostra desta pesquisa 

atende o requisito exigido. 

Figura 6- Análise de Critério 

 

Fonte: do autor (obtida por meio do software G*Power 3.1.9) 

Uma vez que o tamanho da amostra atende os requisitos exigidos na literatura, segue-se 

a análise dos dados como etapa relevante que antecede à aplicação do modelo PLS-SEM. De 
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acordo com Hair Jr. et al. (2014) isso engloba a verificação de valores iniciais e padrão de 

respostas, dados faltantes (missing data), identificação de valores extremos (outliers) e a 

verificarão da distribuição dos dados 

3.5) PRESSUPOSTOS PARA ANÁLISES  

Uma vez que o tamanho da amostra, por meio dos respectivos testes, atende ao propósito 

da pesquisa, antes da aplicação e avaliação do modelo pela PLS-SEM, deve-se avaliar os 

valores iniciais e padrão de resposta. Para isso serão realizadas as seguintes análises: dados 

faltantes (missing data); outliers (dados discrepantes) e distribuição dos dados. 

3.5.1) Dados faltantes (missing data) 

Os dados faltantes ocorrem quando, por alguma razão, o respondente não se manifesta a 

uma ou mais perguntas de um questionário. Isso, muitas vezes, em pesquisas nas Ciências 

Sociais, se constitui em um problema, uma vez que muitos projetos se valem de levantamentos 

para obterem seus dados, embora com o processo de coleta de dados online essa questão tenha 

sido minorada. Como regra geral recomenda-se a substituição dos dados faltantes pela média, 

quando estes exibem níveis acentuadamente baixos – menos de 5% por indicador (HAIR JR. et 

al., 2014). A tabela 2 apresenta os construtos, seus indicadores correspondentes e os respectivos 

dados faltantes: 

Tabela 2 – Dados Faltantes 

Construtos Indicadores Dados faltantes N % 

Qualidade do Relacionamento QRCP_1 1 169 1% 

 QRCP_3 1 169 1% 

 QRCP_4 1 169 1% 

 QRCP_5 1 169 1% 

 

 

Continua ... 
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... continuação 

Comprometimento COMAFE_4 1 169 1% 

Retenção de Cliente RTC_1 1 169 1% 

 RTC_2 1 169 1% 

Elaboração própria 

Para esta pesquisa, como se constata na tabela 2, o baixo percentual de dados faltantes 

permitiu a adoção da regra geral citada. 

3.5.2) Outliers (dados discrepantes) 

Outliers ou dados discrepantes podem ser definidos como valores extremos ou atípicos 

nas VIs, VDs ou em ambas. Ou seja, representam casos cujos escores são substancialmente 

diferentes de todos os outros em um determinado conjunto de dados, podendo ser univariante 

(pontuação extrema em uma única variável) ou multivariante (pontuação extrema em duas ou 

mais variáveis). Podem decorrer de erros na coleta de dados; do instrumento utilizado (layout 

e / ou instruções) ou ainda da representação da realidade relatada. Considerando que outliers 

afetam a média, o desvio padrão e coeficientes de correlação, os mesmos demandam que sejam 

explicados, ou acomodados por meio de técnicas estatísticas, ou ainda, excluídos ou 

complementados com coleta adicional (BYRNE, 2010; SHUMACKER; LOMAX, 2004). 

No universo de 226 respondentes deste estudo, totalizando 10170 itens (45 VOs por 

respondente) foram detectados 216 outliers, correspondendo a 57 respondentes. Uma causa 

plausível para o elevado número de dados faltantes recai sobre possíveis falhas na coleta de 

dados (por exemplo, a não observação aos filtros constantes no questionário), particularmente 

com os levantamentos feitos por meio de entrevistas, com emprego de empresa terceirizada. 

Todavia, considerando os efeitos possíveis gerados por outliers e observando o número de 

respondentes exigidos, conforme apontado na figura 3, optou-se pela exclusão dos outliers, sem 
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prejuízo para as análises dos modelos de mensuração e estrutural, de acordo com os resultados 

demonstrado na figura 7. 

Figura 7: Análise Post-Hoc (Excluídos Outliers) 

 

Fonte: do autor (obtida por meio do software G*Power 3.1.9) 

3.5.3) Distribuição dos dados 

Embora a PLS-SEM seja uma abordagem estatística que não exige que os dados de uma 

determinada amostra sejam normalmente distribuídos, justifica-se a análise da normalidade 

uma vez que uma amostra com acentuada irregularidade em sua distribuição diminui a 

probabilidade de algumas relações serem tidas como significativas, particularmente com a 

aplicação da técnica de bootstrapping (HAIR JR., et al., 2014). 

Indicadores tradicionais de normalidade como comparação da média, mediana e moda 

(assimetria nula), assim como os clássicos testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro Wilk, 

que apenas indicam se há existência ou não de normalidade, para a verificação de quanto os 

dados estão distantes de uma distribuição normal, os testes mais apropriados são os testes de 

assimetria (skewness) e curtose (kurtosis). O coeficiente de assimetria identifica o desvio de 

uma distribuição em relação a uma distribuição simétrica, sendo que seu sinal revela o tipo de 

simetria – o sinal negativo, indica variabilidade dos dados menores, com a cauda da curva mais 

longa no sentido negativo do eixo x; o sinal positivo mostra que a maior variabilidade se 

encontra nos dados maiores e a cauda da curva mais longa no sentido positivo do eixo do x. O 
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índice de curtose revela o grau de achatamento de uma distribuição, isto é, identifica o grau de 

concentração dos dados da distribuição em torno do centro dessa distribuição. Podem ser 

classificadas como mesocúrtica (medidas semelhantes à distribuição normal), platicúrtica 

(medidas inferiores à da distribuição normal) e leptocúrtica (medidas superiores à distribuição 

normal). Para ambos os coeficientes – assimetria e curtose – valores próximos de 0 indicam 

normalidade nos dados; superiores a +1 e inferiores a -1 demonstram que os dados apresentam 

elevados índices de não normalidade. 

Os testes de normalidade realizado com os construtos objetos do modelo alvo desta tese 

são apresentados na tabela 3. 

Tabela 3 – Distribuição dos Dados dos Constructos do Modelo 

Construto Assimetria Erro Padrão Curtose Erro Padrão 

Empatia      

 ECOG_1 -1,921 ,187 2,972 ,371 

 ECOG_2 -1,946 ,187 3,888 ,371 

 ECOG_3 -1,822 ,187 2,630 ,371 

 ECOG_4 -1,613 ,187 1,713 ,371 

 ECOG_5 -1,943 ,187 3,488 ,371 

 EAFE_1 -2,224 ,187 4,746 ,371 

 EAFE_2 -2,453 ,187 6,981 ,371 

 EAFE_3 -1,883 ,187 3,205 ,371 

 EAFE_4 -1,919 ,187 3,078 ,371 

 EAFE_5 -1,674 ,187 1,875 ,371 

Qualidade do Relacionamento    

 QRCP_1 -2,252 ,187 5,579 ,371 

 QRCP_2 -2,555 ,187 6,559 ,371 

 QRCP_3 -1,615 ,187 1,422 ,371 

 QRCP_4 -2,071 ,187 3,921 ,371 

 QRCP_5 -1,830 ,187 2,286 ,371 

 QRLP_1 -2,143 ,187 3,890 ,371 

 QRLP_2 -2,680 ,187 6,785 ,371 

 QRLP_3 -1,873 ,187 2,961 ,371 

 QRLP_4 -1,901 ,187 2,853 ,371 

 QRLP_5 -2,061 ,187 4,140 ,371 

Continua ... 



86 

 

 

 

 

... continuação 

 QRSE_1 -1,873 ,187 2,973 ,371 

 QRSE_2 -2,002 ,187 3,928 ,371 

 QRSE_3 -1,693 ,187 1,977 ,371 

 QRSE_4 -1,778 ,187 2,327 ,371 

 QRSE_5 -1,497 ,187 1,366 ,371 

 QRSS_1 -2,479 ,187 6,097 ,371 

 QRSS_2 -2,349 ,187 4,729 ,371 

 QRSS_3 -1,937 ,187 2,503 ,371 

 QRSS_4 -2,249 ,187 4,657 ,371 

 QRSS_5 -2,012 ,187 3,091 ,371 

Comprometimento     

 COMCAL_1 -1,933 ,187 2,695 ,371 

 COMCAL_2 -,287 ,187 -1,436 ,371 

 COMCAL_3 -,345 ,187 -1,091 ,371 

 COMCAL_4 -,456 ,187 -,662 ,371 

 COMCAL_5 -1,482 ,187 ,812 ,371 

 COMAFE_1 -1,933 ,187 2,695 ,371 

 COMAFE_2 -1,920 ,187 2,721 ,371 

 COMAFE_3 -2,123 ,187 3,974 ,371 

 COMAFE_4 -2,303 ,187 5,899 ,371 

 COMAFE_5 -1,881 ,187 2,239 ,371 

Retenção de Clientes     

 RTC_1 -2,334 ,187 5,611 ,371 

 RTC_2 -2,605 ,187 6,552 ,371 

 RTC_3 -2,378 ,187 4,914 ,371 

 RTC_4 -1,860 ,187 2,228 ,371 

 RTC_5 -1,984 ,187 3,395 ,371 

Elaboração própria (N=169) 

Nota: Dados obtidos com o software SPSS 23 

Como pode ser depreendido da tabela 3, em todos os construtos figuram variáveis cujos 

valores de assimetria são inferiores a -1 e de curtose superiores a +1, demonstrando que os 

dados apresentam elevada não normalidade. 

A caracterização da distribuição dos dados como não normal justifica a aplicação da 

técnica PLS-SEM pela sua natureza não paramétrica. Todavia, como já citado, considerando 

que elevada ausência de normalidade pode interferir na estimação da significância das relações 
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do modelo, serão também avaliados os valores decorrentes do teste p e do intervalo de confiança 

quando da verificação da significância das hipóteses. 

Após os procedimentos adequados de verificação dos dados, segue-se a etapa de análise, 

correspondendo à aplicação da modelagem PLS-SEM, que será desenvolvida no software 

SmartPLS®, versão 3.2.6, para ambiente operacional Windows 10®. Esta etapa considera a 

análise do ajuste do modelo, primeiro avaliando o modelo de mensuração para, em seguida, 

avaliar o modelo estrutural (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). 

3.6) ANÁLISES 

As medidas empíricas possibilitam a comparação entre os modelos de mensuração e 

estrutural estabelecidos pela teoria com a realidade, representada pela amostra dos dados, 

determinando, dessa forma, a adequação entre teoria e dados. Nesse sentido Hair Jr. et al. (2014, 

p.96) destacam que 

Unlike with CB-SEM, a single goodness-of-fit criterion is not available in PLS-SEM. 

In this context, it is important to recognize that the term fit has different meanings in 

the contexts of CB-SEM and PLS-SEM. Fit statistics for CB-SEM are derived from 

the discrepancy between the empirical and the model-implied (theoretical) covariance 

matrix, whereas PLS-SEM focuses on the discrepancy between the observed (in the 

case of manifest variables) or approximated (in the case of latent variables) values of 

the dependent variables and the values predicted by the model in question. As a 

consequence, researchers using PLS-SEM rely on measures indicating the model's 

predictive capabilities to judge the model's quality. More precisely, the evaluation of 

the measurement and structural model results in PLS-SEM builds on a set of 

nonparametric evaluation criteria and uses procedures such as bootstrapping and 

blindfolding 

Conforme os autores, tanto o modelo de mensuração quanto o estrutural obedecem a 

avaliações específicas, como serão abordadas a seguir. 
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3.6.1) Análise do Modelo de Mensuração 

O modelo de mensuração trata das relações entre construtos e seus indicadores, 

fornecendo medidas empíricas dessas relações. Os coeficientes correspondentes à avaliação do 

modelo de mensuração e respectivas referências são definidos no quadro 6. 

Quadro 6: Referências para Avaliação do Modelo de Mensuração (PLS-SEM) 

Coeficiente Valor 

Validade Convergente  

(AVE – Average Variance Extracted) 
Superior a 0,5 

Confiabilidade do Indicador Cargas superiores a 0,7 

Consistência Interna 

(Confiabilidade Composta) 
Superior a 0,7 

Validade Discriminante 
Raiz quadrada da AVE de cada construto deve ser maior 

do que a maior correlação com qualquer outro construto 

Fonte: Adaptado de Hair Jr. et al., 2014. 

3.6.1.1) Validade Convergente 

Validade convergente diz respeito à extensão com que uma medida se correlaciona 

positivamente com medidas alternativas do mesmo construto, ou seja, se um conjunto de 

variáveis presumidas para medir um mesmo construto, estatisticamente, convergem. Neste 

caso, dois referenciais são estabelecidos para demonstrar a validade convergente: AVE e cargas 

externas dos indicadores (outer loadings) (HAIR JR et al., 2014; KLINE, 2011). 

Com relação às cargas externas dos indicadores, Hair Jr. et al. (2014) afirmam que altas 

cargas externas em um construto indicam que os indicadores associados têm muito em comum, 

o que é capturado pelo construto. Essa característica também é comumente chamada de 

confiabilidade do indicador. No mínimo, todas as cargas externas dos indicadores devem ser 

estatisticamente significativas. Uma vez que um carregamento externo significativo ainda pode 

ser fraco, uma regra geral é que as cargas externas (padronizadas) devem ser maior ou igual a 

0,708. A lógica contida nessa regra pode ser entendida como quadrado do carregamento externo 
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de um indicador padronizado, conhecido como comunalidade de um item. O quadrado do 

carregamento externo de um indicador padronizado representa o quanto da variação em um 

item é explicado pelo construto e é descrito como a variância extraída do item. Como linha 

geral, uma variável latente deve explicar uma parte substancial da variância de cada indicador, 

geralmente pelo menos 50%. Isto também implica que a variância compartilhada entre o 

construto e seu indicador é maior do que a variância do erro de medição, ou seja, o carregamento 

exterior do indicador deve estar acima 0,708 uma vez que esse número ao quadrado (0,7082) é 

igual a 0,50. Na maioria dos casos, 0,70 é considerado aceitável. 

Os valores representando essas cargas são calculados pelo algoritmo do PLS e são 

expressos como coeficientes de caminho, figurando na avaliação do modelo estrutural. 

Com referência à AVE, este indicador verifica a extensão que uma VL explica a variância 

de seus indicadores ou quanto, em média, as variáveis se correlacionam positivamente com as 

suas respectivas VLs. Tem como critério definido o maior valor médio das cargas dividido pelo 

número de indicadores, sendo que o valor resultante deve ser igual ou superior a 0,50, indicando 

que, em média, o construto explica mais da metade da variância de seus indicadores. Ou seja, 

quando as AVEs são maiores que 0,50 admite-se que o modelo converge em um resultado 

satisfatório. Dessa forma, considerando que esse indicador é a média das cargas fatoriais 

elevado ao quadrado, para se elevar seu respectivo valor, quando menor que 0,50, as cargas 

fatoriais dos indicadores que contribuem para isso devem ser eliminadas (RINGLE; SILVA; 

BIDO, 2016, FORNELL; LARCKER, 1981).  

Seguindo o procedimento mencionado, constatou-se que o construto Comprometimento 

apresentou AVE no valor de 0,488. Embora o valor apresentado estivesse próximo do valor de 

referência de 0,50, optou-se pela identificação das menores cargas dos indicadores desse 

construto com o intuito de atingir ou superar o valor apropriado. Nesse sentido foram 

identificados e excluídos os indicadores comcal_2 (carga= -0,109, negativa), comcal_3 
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(carga=-0,001, negativa) e comcal_4 (carga = 0,133, baixa). Os resultados são apresentados na 

tabela 4, demonstrando que o modelo converge a um resultado satisfatório. 

3.6.1.2) Consistência Interna 

A consistência interna tem como indicador tradicional de confiabilidade o Alpha de 

Cronbach (AC) que se baseia em interrelações das variáveis observáveis. Todavia, esse 

coeficiente assume que todas as variáveis são igualmente confiáveis, além de ser sensível ao 

número de indicadores de cada construto. Nesse sentido, a confiabilidade composta (CC) é mais 

adequada à PLS-SEM dado que prioriza as variáveis de acordo com suas confiabilidades. 

Contribui também para maior robustez da CC o fato desta considerar as variações das cargas 

fatoriais enquanto que em AC, as cargas ou pesos fatoriais dos itens são fixadas para serem 

iguais (VALENTINI; DAMÁSIO, 2016).  

Valores maiores que 0,70 são considerados adequados tanto para AC quanto para CC e 

como apresentado na tabela 4, os valores obtidos atendem ao valor referencial, demonstrando 

a consistência interna do modelo. 

Tabela 4: Resultados da Validade Convergente e Consistência Interna 

Construto 
Alpha de 

Cronbach 

Confiabilidade 

Composta 

Variância Média 

Extraída (AVE) 

Comprometimento 0,893 0,926 0,758 

Empatia 0,896 0,92 0,659 

Qualidade do Relacionamento  0,937 0,948 0,696 

Retenção de Clientes 0,883 0,927 0,810 

Elaboração própria  

Nota: Dados obtidos com o software SmartPLS 3.2.6 

3.6.1.3) Validade Discriminante 

De acordo com Hair Jr. et al. (2014), por validade discriminante entende-se como sendo 

a medida que um construto se diferencia, empiricamente, de outros construtos. Isso implica que 

o construto é único e captura fenômenos não representados por outros no modelo em avaliação. 
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Para avaliação da validade discriminante duas propostas de medidas são consideradas: análise 

das cargas cruzadas dos indicadores e o critério formulado por Fornell e Larcker(1981). 

A análise das cargas cruzadas considera que a carga externa de um indicador deve ser 

maior que todas as suas cargas com outros construtos. Ou seja, as cargas cruzadas que 

excederem as cargas externas dos indicadores em seus construtos de origem representam 

problema de validade discriminante. 

O critério Fornell-Larcker (1981), tido como mais austero do que a proposta das cargas 

cruzadas, compara a raiz quadrada dos valores AVE com as correlações das variáveis latentes. 

Especificamente, a raiz quadrada da AVE de cada construto deve ser maior que a sua maior 

correlação com qualquer outro construto. Isso significa que um construto deve compartilhar 

maior variância com seus indicadores associados do que com qualquer outro construto. 

A princípio se constatou que o modelo não apresentou validade discriminante (tabela 5 - 

valores iniciais). Conforme Ringle, Silva e Bido (2014) o software SmartPLS® realoca cada 

uma das VOs da VL original para outra VL e recalcula a carga fatorial de forma a obter o valor 

das cargas fatoriais de todas as VOs em todas as VLs (vide Anexo B). Ainda segundo os autores, 

as variáveis que apresentarem as menores cargas fatorais cruzadas, isto é, variáveis que 

apresentam altas correlações em dois construtos, devem ser excluídas. 

Seguiu-se, para o modelo proposto, o procedimento mencionado buscando atender o 

critério de Fornell-Larcker (1981). Após as identificações das menores diferenças entre as 

correlações das VLs, o que resultou na exclusão de 20 VOs (vide Anexo B), obteve-se a 

validade discriminante do modelo, conforme valores apresentados na tabela 5. 
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Tabela 5: Resultados da Validade Discriminante 

Critério de Fornell-

Larcker Inicial 
Construto 

Comprome-

timento 
Empatia 

Qualidade 

Relacionamento 

Retenção 

Clientes 

 Comprometimento 0,699    

 Empatia 0,863 0,815   

 
Qualidade do 

Relacionamento_ 
0,898 0,889 0,798  

 Retenção de Clientes 0,894 0,790 0,872 0,869 

Critério de Fornell-

Larcker Final 
 

 
   

 Comprometimento 0,871    

 Empatia 0,810 0,812   

 

Qualidade do 

Relacionamento_ 
0,812 0,809 0,834  

 Retenção de Clientes 0,821 0,746 0,806 0,900 

Elaboração própria  

Nota 1: As diagonais, em destaque, apresentam a raiz quadrada da AVE. Os demais dados representam as 

correlações. 

Nota 2: Dados obtidos com o software SmartPLS 3.2.6 

3.6.2) Análise do Modelo Estrutural 

Uma vez confirmado a validade e a confiabilidade do modelo de mensuração, segue-se à 

avaliação dos resultados do modelo estrutural 

Na linha proposta por Hair Jr. et al. (2014), para o exame do modelo estrutural, deve-se 

ter em conta que a PLS-SEM ajusta o modelo aos dados da amostra para que se possa obter as 

melhores estimativas de parâmetros, maximizando a variância explicada das VLs endógenas. 

O modelo estrutural na PLS-SEM é avaliado com base em critérios heurísticos, 

determinados pela capacidade preditiva do modelo. Esses critérios, por definição, não permitem 

testar a qualidade geral de ajuste do modelo (nos mesmos moldes da CB-SEM) e, em vez disso, 

assume que o modelo é especificado corretamente e o mesmo é avaliado em termos de como 

prediz construtos endógenos. 

Os critérios propostos por Hair Jr. et al. (2014) para esta etapa são os seguintes: 

A) Avaliação de problema de multicolinearidade no modelo estrutural. 
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B) Avaliação da significância e relevância das relações do modelo estrutural. 

C) Avaliação do nível do R² e dos efeitos do tamanho f². 

E) Avaliação da relevância preditiva Q². 

3.6.2.1) Avaliação de problema de multicolinearidade 

A necessidade de verificação dos coeficientes de colinearidade de um modelo decorre da 

estimação dos coeficientes de caminho do modelo estrutural se basear em regressões OLS para 

cada variável latente endógena com seus construtos precedentes correspondentes. Dessa forma, 

semelhante à regressão múltipla, os coeficientes de caminho podem apresentar vieses caso a 

estimação envolva significantes níveis de colinearidade entre os preditores dos construtos. Para 

avaliar o nível de colinearidade deve-se calcular o Fator de Inflação da Variância (VIF – 

Variance Inflation Factor) cujo valores referenciais indicadores de problema de colinearidade 

são superiores à 5,00 (HAIR JR. et al.,2014). 

O procedimento para verificação do referido coeficiente implica na análise distinta das 

subpartes do modelo. Todavia, no caso deste estudo, somente a variável Retenção de Clientes 

(RTC) é influenciada por mais de um preditor e, portanto, somente as VLs exógenas preditoras 

desse construto são alvos de análise. Os resultados são apresentados na tabela 6. 

Tabela 6: Avaliação da colinearidade 

Construto Retenção de Clientes 

Comprometimento 2,93 

Qualidade do Relacionamento 2,93 

Elaboração própria  

Nota: Dados obtidos com o software SmartPLS 
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3.6.2.2) Avaliação da significância e relevância das relações. 

Por não pressupor distribuição normal dos dados, a PLS-SEM não se vale de testes de 

significância paramétricos. Em substituição a esses testes, a abordagem PLS-SEM adota 

procedimento bootstrap não paramétrico para testar a significância dos coeficientes. 

A técnica bootstrapping gera estatística t para testes de significância, onde um grande 

número de subamostras (por exemplo: 5000) são retiradas da amostra original, com 

substituição, para erros padrão bootstrap, fornecendo valores t aproximados para o teste de 

significância do caminho estrutural. Em outras palavras, trata-se de técnica de reamonstragem 

que avalia a significância das correlações no modelo de mensuração e das regressões no modelo 

estrutural. O resultado do procedimento bootstrap aproxima a normalidade dos dados (WONG, 

2013; RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). 

A distribuição t, como regra geral, aproxima-se da distribuição normal quando possui 

mais de 30 observações. Portanto, considerando que o modelo em questão possui 169 

observações, os quantis normais podem ser utilizados na determinação dos valores críticos de t 

para o teste de significância. Como referência para coeficientes de caminho, significativamente 

diferente de zero, em teste bicaudal, tem-se: t=1,96% a um nível de significância de 5%; t=1,65% 

a um nível de significância de 10% e t=2,57% a um nível de significância de 1% (HAIR JR. et al. 

2014). A figura 8 apresenta os valores do teste t encontrados no modelo (valores sobre as setas 

representam as hipóteses do modelo). 
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Figura 8 Resultados da Significância do Modelo (via bootstrapping) 

 

Elaboração própria  

Nota: Dados obtidos com o software SmartPLS 3.2.6 

 

Como pode-se notar analisando a figura 8, todos os valores das relações VO_VL e das 

VL_VL estão acima de todos os valores de referência o que significa que em todos os casos 

rejeita-se a hipótese nula (Ho), podendo dizer que as correlações e os coeficientes de regressão 

são diferentes de zero e, portanto, são significativos. A tabela 7 apresenta os resultados 

pormenorizados resultantes do processo bootstrapping. 

Os valores do teste p apresentam significância de 1% quando menores ou iguais a 0,01, e 

5% e 10%, quando menores ou iguais a 0,05 e 0,10, respectivamente. O intervalo de confiança 

é importante no sentido que proporciona informações adicionais sobre a estabilidade da 

estimativa do coeficiente. O intervalo de confiança, no contexto da PLS-SEM, baseia-se nos 

erros-padrão obtidos a partir do procedimento bootstrapping. Seus valores resultam dos 

cálculos dos respectivos limites superior [coeficiente de caminho – (1,96 * erro padrão)] e 
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inferior [coeficiente de caminho – (1,96 * erro padrão)]. Se o intervalo do coeficiente for amplo, 

significa que a estabilidade é baixa (HAIR JR. et al., 2014) 

Tabela 7: Resultados da Significância do Modelo 

 

 
Coeficiente 

de caminho 

Desvio 

Padrão 

Valor 

t 

Valor 

p 

Intervalo de 

confiança 

(95%) 

Comprometimento -> Retenção_Clientes (H4) 0.489 0.124 3.961 0.000 {0,47}  {0,51} 

Empatia -> Comprometimento (H2) 0.810 0.034 23.593 0.000 {0,80} {0,81} 

Empatia -> Qualidade_Relacionamento_ (H1) 0.809 0.039 20.578 0.000 {0,80} {0,81} 

Qualidade_Relacionamento_ -> 

Retenção_Clientes 
(H3) 

0.409 0.124 3.293 0.001 {0,39} {0,43} 

Elaboração própria  

Nota: Dados obtidos com o software SmartPLS, exceto os valores do Intervalo de Confiança calculados no 

software Excel. 

Todas as hipóteses do modelo proposto se confirmaram a um nível de significância de 

1%. Os resultados sugerem que a variável empatia exerce influência significativa nos construtos 

qualidade do relacionamento e comprometimento e, estes, por sua vez, são significativos para 

a retenção de clientes. 

3.6.2.3) Coeficiente de Determinação (R²) e Tamanhos de Efeitos (f²) 

Indicador mais utilizado para avaliar o modelo estrutural, o coeficiente de determinação 

R² é uma medida da precisão preditiva do modelo, sendo calculado como a correlação quadrada 

entre os valores reais e previstos de um construto endógeno específico. O coeficiente representa 

os efeitos combinados das variáveis latentes exógenas na variável latente endógena. Por ser 

correlação quadrática dos valores reais e previstos, também representa a porção da variância 

das variáveis endógenas, explicadas pelo modelo estrutural, indicando a qualidade do modelo 

ajustado. Dito de outra forma, o coeficiente varia ente 0 e 1 e quanto maior seu valor, mais 

explicativo é o modelo, com melhor ajuste à amostra. Para a área de ciências sociais e 

comportamentais tem-se, como referência a seguinte classificação: R²=2%, efeito pequeno, R²= 
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13%, efeito médio e R²=26% como efeito grande (COHEN, 1988; RINGLE; SILVA; BIDO, 

2014; HAIR JR. et al., 2014). 

Figura 9: Valores de R² e Coeficientes de Caminho. 

 

Elaboração própria  

Nota: Dados obtidos com o software SmartPLS 3.2.6 

Na Figura 9, os valores apresentados dentro dos círculos evidenciam quanto da variância 

da variável latente é explicada pelas demais variáveis latentes contidas no modelo estrutural, 

enquanto os valores apresentados sobre as setas, os coeficientes de caminho, explicam quão 

forte é o efeito de um construto sobre os demais. De acordo com Hair Jr. et al. (2014) os valores 

desse coeficiente variam entre 1 a -1, sendo que valores próximos de 1 indicam relação positiva 

muito forte entre dois construtos. Em outras palavras, o coeficiente de caminho indica que a 

variação de 1 unidade em uma variável exógena causa uma variação na variável endógena 

correspondente. Exemplificando, na figura 9 interpreta-se que um aumento de 1 unidade na 

variável exógena empatia causa uma variação de 0,810 na variável endógena comprometimento 

o que demonstra elevada relação entre esses construtos. 
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Como medida adicional, além de avaliar os valores de R² de todos os construtos 

endógenos, uma alteração no valor de R², quando um construto exógeno é omitido do modelo, 

pode ser útil no sentido de se avaliar se tal omissão causou impacto substancial sobre o construto 

endógeno de interesse. Dessa forma, essa medida, denominada de tamanho do efeito f², mostra 

o quanto uma variável latente exógena contribui para o valor R² de uma variável latente 

endógena. Em outras palavras, avalia a magnitude ou a força da relação entre as variáveis 

latentes. Portanto, trata-se de verificar o tamanho do efeito entre essas variáveis. (CHIN; 

MARCOLIN; NEWSTED, 1996; WONG, 2013; HAIR JR. et al., 2014). 

O cálculo desse coeficiente é obtido pela diferença entre o valor de R² incluído menos o 

valor de R² excluído, sendo o valor de R² incluído o valor encontrado na estimativa global do 

modelo e R² excluído obtido a partir da reestimação do modelo, após a exclusão de um 

predecessor específico (VL) do modelo proposto. 

O cálculo obedece a seguinte fórmula (CHIN; MARCOLIN; NEWSTED, 1996; HAIR 

JR. et al., 2014) 

𝑓² =
𝑹𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖í𝒅𝒐
𝟐 − 𝑹𝒆𝒙𝒄𝒍𝒖í𝒅𝒐

𝟐

1 − 𝑹𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖í𝒅𝒐
𝟐

 

Justifica-se mencionar que muitas vezes construtos não significantes, mas minimamente 

correlacionados aumentam o valor de R², se adicionados ao modelo, contrariando o referencial 

ideal de modelos parcimoniosos os quais explicam os dados com altos valores de R², mas com 

poucos construtos exógenos. Dessa forma, análogo à regressão múltipla, pode-se utilizar o valor 

de R² ajustado como critério na lida de viés em modelos complexos. O R² ajustado auxilia na 

identificação de construtos exógenos não significantes que aumentam o R² do modelo. No caso 

do modelo-alvo desta tese, esse indicador não será aplicado uma vez que os construtos exógenos 

do modelo estão bem correlacionados aos construtos endógenos. 
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3.6.2.4) Relevância preditiva (Q²) 

Este coeficiente avalia a qualidade da predição do modelo e pode ser obtido por meio do 

procedimento blindfolding. 

De acordo com HAIR Jr. et al. (2014) blindfolding é uma técnica de reutilização de 

amostras que omite cada dado dos indicadores dos construtos endógenos e estima os parâmetros 

com dados remanescentes. Os dados omitidos são considerados faltantes (missing data) e 

tratados dessa forma, isto é, são substituídos, por exemplo, pela média, quando gerado pelo 

PLS-SEM. O resultado desse processo é utilizado para prever os dados omitidos. A diferença 

entre os dados verdadeiros (omitidos) e os previstos são utilizados como entrada para a 

mensuração Q². A técnica blindfolding é um processo interativo, repetitivo até que cada dado 

tenha sido omitido e o modelo reestimado, sendo aplicável somente à construtos endógenos. 

Na tabela 8 são apresentados os resultados desse processo para o modelo alvo. 

Tabela 8: Resultados da Relevância Preditiva (Q2) 

Construtos Endógenos Q² 

Comprometimento 0,465 

Qualidade do Relacionamento 0,416 

Retenção de Clientes 0,543 

Elaboração própria  

Nota: Dados obtidos com o software SmartPLS 

Conforme Chin (1998) um bom modelo demonstra relevância quando Q² é maior que 

zero. Esses valores estimados pelo procedimento blindfolding representam uma medida de quão 

bem o modelo de caminhos pode predizer os valores inicialmente observados. De acordo com 

essa referência e com os dados constantes na tabela 8, conclui-se pela existência de relevância 

preditiva do modelo em relação às variáveis latentes endógenas. 

O modelo final do estudo com base nas hipóteses proposta pela pesquisa congrega as 

variáveis latentes e respectivas variáveis observáveis, conforme figura 9. 
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Figura 10: Modelo Final 

 

Elaboração própria  

Nota: Dados obtidos com o software SmartPLS 3.2.6 

Os valores resultantes das análises dos dados por meio da modelagem de equações 

estruturais, na abordagem PLS-SEM estão sintetizados na tabela 9. 

Tabela 9: Resumo dos Resultados das Análises 

 
Coeficiente 

de  

caminho 

Valor    
t 

Valor  

p 

Intervalo de 

confiança 

(95%) 

R² Suportado 

Comprometimento  

Retenção de Clientes 
0.489 3.961 0.000 {0,47}{0,51} 

Retenção de 

Clientes 
0,731 Sim 

Empatia  

Comprometimento 
0.810 23.593 0.000 {0,80}{0,81} 

Comprome-

timento 
0,656 Sim 

Empatia  Qualidade 

do Relacionamento 
0.809 20.578 0.000 {0,80}{0,81} 

Qualidade do 

Relacio-

namento 

0,654 Sim 

Qualidade do 

Relacionamento  

Retenção de Clientes 

0.409 3.293 0.001 {0,39}{0,43}   Sim 

Elaboração própria  

Nota: Dados obtidos com o software SmartPLS, exceto os valores do Intervalo de Confiança calculados no 

software Excel. 
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4) DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A relação hipotética apresentada entre qualidade do relacionamento  retenção de 

clientes foi suportada, direta e positivamente, pelos resultados das análises. Tais resultados 

apontam que um relacionamento empresarial de longo prazo bem-sucedido se baseia em uma 

boa qualidade de relacionamentos. 

O modelo proposto demonstra que o construto qualidade do relacionamento se 

caracterizou como tridimensional, tendo sob sua dimensão a orientação de longo prazo, e as 

satisfações econômica e social. Essa caracterização, suportada pelas significativas cargas 

fatoriais (de 0,77 a 0,86) entre o construto e suas variáveis observáveis, sugerem que a qualidade 

da relação, com as três subdimensões, capturou a essência do construto em questão. 

Portanto, pode-se considerar a qualidade do relacionamento como indicador do sucesso 

de longo prazo bem como sua influência no desenvolvimento, manutenção e encerramento dos 

relacionamentos empresariais, nas receitas, custos e rentabilidade em que ocorrem (JIANG et 

al., 2016; CATER; CATER, 2010; HOLMLUND, 2008). 

A relação comprometimento  retenção de clientes também foi, positivamente, avaliada 

como hipótese válida, corroborando estudos anteriores que consideraram o construto como 

antecedente na retenção de clientes (SHARMA; YOUNG; WILKINSON, 2015; ANDERSON; 

WEITZ, 1992). 

O processo de análise do construto comprometimento demonstrou que, embora 

caracterizado como bidimensional, a dimensão afetiva foi a determinante com o construto 

apresentando elevada carga fatorial (entre 0,87 e 0,91) na relação com seus indicadores. 

A exclusividade do comprometimento afetivo no modelo resultante pode encontrar 

plausibilidade se se considerar a longevidade da relação cliente-fornecedor apontada na amostra 

(tabela 1), o que minimizaria (neste caso com baixíssima carga fatorial) a influência do 

comprometimento calculista no modelo proposto. Esse aspecto estaria em consonância com os 



102 

 

 

 

achados de Marshall (2010) e Fullerton (2003) os quais sugerem que relacionamentos longevos 

não são constituídos pelo aumento do comprometimento calculista, sendo o afetivo um 

determinante mais poderoso, na retenção de clientes, quando comparado ao calculista. Nesse 

contexto, a caracterização do construto em questão, pode sugerir que programas de incentivo à 

manutenção de clientes apoiados em elementos econômicos podem não ser suficientes para 

reter clientes. 

Outro aspecto de destaque é o impacto apresentado pela composição dos construtos 

qualidade do relacionamento e comprometimento na retenção de clientes, com coeficiente de 

determinação na ordem de 0,73. Ou seja, no modelo proposto, 73% da variável retenção de 

clientes é explicado pelos seus antecedentes qualidade do relacionamento e comprometimento 

(afetivo). 

Dados como coeficiente de caminho e poder preditivo demonstram, respectivamente, a 

força e a influência da empatia sobre a qualidade do relacionamento e sobre o comprometimento 

nas relações de negócios B2B, permitindo confirmar, direta e positivamente, as hipóteses 1 e 2 

formuladas para o modelo alvo. 

Na relação empatiaqualidade do relacionamento denota-se a influência do primeiro 

construto sobre o segundo, particularmente sobre seus subconstrutos, satisfação e orientação de 

longo prazo. A satisfação, embora não seja suficiente por si só, é essencial à manutenção de 

clientes, ou seja, para sua retenção. Nesse contexto, os resultados obtidos pelas análises 

demonstrando a forte correlação e impacto da empatia sobre a qualidade do relacionamento, 

confirmam a premissa na qual a empatia favorece o fortalecimento dos relacionamentos, 

refletindo o sentimento dos clientes durante as interações ocorridas que se tornam referências 

para interações futuras (GRÖNROOS, 2004). Os resultados deste estudo também apontam que 

a empatia, pelo poder e impacto na qualidade do relacionamento revigoram o postulado por Lee 

e Dawes (2005) sobre a orientação de longo prazo ser uma das principais características da 
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qualidade do relacionamento, uma vez que essa característica se assenta na percepção da 

interdependência de resultados, em que se espera que ambos os envolvidos na troca se 

beneficiarão com a continuidade do relacionamento. 

Na relação empatiacomprometimento, a conexão entre os construtos também é 

corroborada, pelos dados das análises. 

Dado que a empatia é a habilidade em compreender e compartilhar as emoções alheias 

(LEVESQUE et al., 2014) com capacidade de influenciar comportamentos éticos e mútuos, 

prever ações futuras e facilitar as recíprocas (AGNIHOTRI et al., 2011; WIESEKE; 

GEIGENMULLER;  KRAUS, 2012) e considerando que o comprometimento entre parceiros 

de negócios decorre de investimentos em ativos para trocas baseadas em relacionamento de 

longo prazo, é razoável supor, ancorado nos resultados analíticos do modelo proposto, que as 

características da empatia encontra forte ressonância no construto comprometimento. De 

acordo com Weißhaar e Huber (2016) embora o construto empatia, em todas suas dimensões, 

influencie o construto comprometimento, é a sua dimensão afetiva a mais preponderante. 

Finalizando, no ambiente de negócios, onde é importante a construção de cenários do tipo 

“ganha-ganha”, ser capaz de entender as necessidades e requisitos de negócios de outra pessoa 

é criar perspectivas e novas oportunidades. Perceber e procurar se certificar de como as 

experiências com o relacionamento fazem os clientes se sentirem bem, uma vez que essas 

experiências são baseadas em como eles se sentem, são comportamentos-chave à retenção dos 

clientes e isso pode ser depreendido do modelo ajustados. 

Portanto, o desenvolvimento e aplicação de habilidades empáticas nas relações de 

negócios B2B tem boas probabilidades de solidificar a perspectiva de continuidade dessas 

relações, levar melhorias à qualidade das interações comerciais, resultando em condições mais 

propícias à retenção de clientes. 
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5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1) CONTRIBUIÇÃO PARA A TEORIA 

Este estudo objetivou examinar o papel do construto empatia na retenção de clientes, no 

contexto do Marketing de Relacionamento.  

Pesquisas anteriores envolvendo o construto em questão se concentram mais no 

Marketing de Serviços e outros na área de Vendas, sendo que nenhum trabalho acadêmico, até 

onde pode-se constatar, enfocou a empatia da forma como proposta nesta tese. Ou seja, a 

empatia, como construto antecedente da qualidade do relacionamento e do comprometimento, 

e o impacto que essas relações refletem na retenção de clientes, considerando que este último 

construto se constitui no objetivo final da prática relacional. Dessa forma espera-se contribuir 

para a expansão teórica da proposta relacional no Marketing. 

Conduzida de forma empírica empregou-se a modelagem de equações estruturais, por 

meio do método de Mínimos Quadrados Parciais (PLS-SEM), que apresentou resultados 

consistentes para o modelo proposto. Foram executadas duas grandes análises: a primeira, 

analisou o modelo de mensuração, onde se constatou que os dados coletados se mostraram 

convergentes; a consistência interna do modelo comprovou a ausência de vieses e, portanto, 

demonstrou que o conjunto de resposta está confiável e. finalizando esta etapa, a validade 

discriminante do modelo na qual se constatou que os construtos são independentes uns dos 

outros. A segunda análise abordou o modelo estrutural, constatando que os coeficientes de 

Pearson (R²) e da qualidade preditiva (Q²) resultaram em valores significativos e demonstraram 

a qualidade e a acurácia do modelo ajustado. 
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5.2) IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

Do ponto de vista empresarial é importante identificar elementos que contribuam 

significativamente para a manutenção de clientes, especialmente sob o enfoque da estratégia 

relacional de marketing, onde a retenção de clientes é a base para a lucratividade. Nesse 

contexto, pelos resultados apresentados nesta pesquisa, o desenvolvimento e prática de 

habilidades empáticas se mostram úteis à ação gerencial pela relevância no processo de retenção 

de clientes, sugerindo influência eficaz na qualidade do relacionamento e no comprometimento, 

o que proporciona ambientação para facilitação de resultados mais satisfatórios e produtivos, e 

para a redução de conflitos e estimulo às relações não defensivas. 

Subjacente às implicações decorrentes do emprego da empatia nas ações de negócios, o 

modelo proposto auxilia ainda na definição de áreas específicas para a aplicação de recursos 

relacionais, proporcionando maior clareza nos objetivos organizacionais e, por decorrência, 

melhoria na qualidade dos investimentos orientados à retenção de clientes rentáveis. 

O modelo também se mostra colaborativo para elaboração de programas de incentivos e 

treinamentos, em função do estágio do relacionamento, à medida que demonstra predominância 

das ações afetivas indicando que enfoques majoritariamente econômicos podem não gerar os 

resultados esperados na manutenção dos clientes. 

5.3) LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

O estudo apontou a validade empírica do modelo, porém deve-se levar em conta que sua 

aplicação ocorreu de forma transversal, com base amostral heterogênea e dados sobre 

relacionamentos em estágios avançados, além de seu caráter exploratório. 

Justificaria avaliações no sentido de verificar o comportamento do modelo sob o enfoque 

longitudinal, objetivando compreender os comportamentos das variáveis ao longo do tempo, 

especialmente a variável empatia, para acompanhar o quão bem o modelo e suas variáveis 
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mantém ou não seus valores preditivos, na medida que se movem nas diferentes fases do 

relacionamento. 

Construtos podem ser caracterizados pelas especificidades de mercados ou de indústrias 

e, portanto, caberia também aplicação do modelo avaliado para estudo de seu comportamento 

em segmentos de mercados específicos. 

Finalizando, considerando o caráter exploratório da pesquisa que proporcionou maior 

familiaridade com o objeto de estudo, auxiliando na sua exposição, seria de valia a submissão 

do modelo estudado à análise de cunho confirmatória. 
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ANEXO A 

Questionário 

Pesquisa sobre retenção de clientes  

Diretrizes para o preenchimento do questionário: 

• Tendo como referência UMA ÚNICA EMPRESA FORNECEDORA de bens e/ou serviços, cujo relacionamento 

de negócios ocorre com frequência (pelo menos há um (01) ano), indique com um X sua opinião para cada uma 

das informações. 

• Como forma de garantir a objetividade deste instrumento de coleta dados, o mesmo deve ser respondido por 

pessoas que interagem sistematicamente com o fornecedor, alvo das respostas a serem dadas, de preferência que 

exerçam funções decisórias e de negociações ligadas à manutenção desse fornecedor com a empresa. 

• Se você achar que não é a pessoa certa para responder ao questionário, agradeceria se pudesse passar para o (a) 

(s) colega (s) que você considera ser mais apropriado para responder às perguntas. 

• Ao responder às perguntas deste questionário você está fornecendo insights valiosos que são críticos para a 

precisão e o sucesso deste projeto de pesquisa. Portanto, mesmo que você não tenha certeza de qual é a resposta a 

uma pergunta, tente responder a todas elas. 

• Uma indicação aproximada que reflita sua opinião é mais valiosa do que um questionário incompleto. Mas, se 

você preferir deixar algumas perguntas sem resposta, gostaríamos que você o finalizasse, mesmo incompleto. 

• Enfatizamos que não há respostas certas ou erradas para nossas perguntas (são suas opiniões que são importantes). 

• Qualquer informação fornecida será tratada com ABSOLUTO SIGILO e em nenhum momento, empresa e/ou 

participante será(ão) identificado(s) nos resultados 

 

Formato adotado no campo para as respostas: 

  1 2 3 4 5  

Questões 

(assinalar apenas uma resposta) 

Discordo 

Totalmente 
     

Concordo 

Totalmente 

Empatia 

Empatia Cognitiva 

1. Meu contato no fornecedor tem elevado nível de empatia em relação a nossas necessidades como clientes  

2. Não é difícil para meu contato no fornecedor descobrir nossas necessidades  

3. Meu contato no fornecedor tenta descobrir nossas necessidades a partir da nossa perspectiva.  

4. Meu contato no fornecedor demonstra acreditar que uma questão tem sempre dois lados e tenta considerar 

ambos.  

5. Às vezes o meu contato no fornecedor consegue antecipar algumas das nossas necessidades. 

 Empatia Afetiva 

1. Meu contato no fornecedor me compreende como pessoa e o meu papel nesta organização.  

2. Eu me sinto bem quando estou negociando com este fornecedor.  

3. Este fornecedor realmente compreende meus sentimentos durante nossas negociações.  

4. Sinto que há sintonia entre mim e este fornecedor.  

5. Minha infelicidade como cliente é rapidamente percebida pelo meu contato no fornecedor.  
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Qualidade do Relacionamento 

Cooperação 

1. Nós cooperamos de maneira próxima a este fornecedor.  

2. Falta de cooperação por parte do fornecedor causará problemas em nosso relacionamento.  

3. O fornecedor é capaz de lidar com nossas demandas (ou reclamações).  

4. O fornecedor é colaborativo ao resolver conflitos entre nós.  

5. Geralmente cooperamos com este fornecedor em planejamento de longo prazo.  

Orientação de longo prazo 

1. Focamos em objetivos a longo prazo no relacionamento com este fornecedor.  

2. Manter um relacionamento de longo prazo com este fornecedor é importante para nós.  

3. Todas as concessões que fizermos para ajudar este fornecedor serão compensadas a longo prazo.  

4. Acreditamos que a longo prazo nosso relacionamento com este recurso será lucrativo.  

5. Estamos dispostos a fazer sacrifícios para ajudar este fornecedor de tempos em tempos e acreditamos que a 

recíproca é verdadeira.  

Satisfação Econômica 

1. Nosso investimento de recursos nesta relação (como tempo e dinheiro, por exemplo) foi / está sendo 

recompensado.  

2. A contribuição deste relacionamento para o total de nossa performance em negócios é satisfatória.  

3. Obtemos uma margem melhor do que conseguiríamos tendo outros fornecedores deste mesmo produto.  

4. Estamos satisfeitos com os ganhos financeiros resultantes dessa relação de negócios com este fornecedor.  

5. Obtemos mais vendas do que conseguiríamos tendo outros fornecedores deste mesmo tipo de produto (bens 

ou serviços).  

Satisfação Social 

1. Interações entre nossa companhia e este fornecedor são caracterizadas por respeito mútuo.  

2. Nossa relação pessoal de trabalho com este fornecedor é positiva.  

3. Nossa companhia está satisfeita com o relacionamento com este fornecedor.  

4. Este parceiro expressa suas críticas de maneira respeitosa.  

5. Estamos satisfeitos com os aspectos sociais da relação com este fornecedor  

Comprometimento 

Comprometimento calculista 

1. Economicamente falando, vale a pena ser cliente deste fornecedor.  

2. O fornecedor tem vantagens sobre outros fornecedores.  

3. Trocar este fornecedor seria muito perturbador para o nosso negócio, por isso continuamos a trabalhar com 

ele.  

4. Precisamos continuar trabalhando com este fornecedor já que sair criaria uma dificuldade para a nossa 

empresa.  

5. Sinto que tenho poucas opções para considerar deixar este fornecedor.  

Comprometimento afetivo 

1. Realmente gostamos de nossa relação com este fornecedor.  

2. Existe um sentimento recíproco no relacionamento com este fornecedor.  
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3. Este fornecedor está comprometido em uma relação de longo prazo conosco.  

4. É bastante improvável que este fornecedor interrompa os negócios conosco num futuro próximo.  

5. O fornecedor é um operador que cuida bem de mim enquanto cliente  

Retenção de Clientes 

1. Nossa empresa valoriza o relacionamento de longo prazo com este fornecedor.  

2. Não temos expectativa de encerrar o relacionamento com este fornecedor nos próximos 12 meses.  

3. Nossa organização privilegia relacionamentos de negócios de longo prazo.  

4. Entendemos que o relacionamento com este fornecedor melhora a colaboração mútua e a eficiência nos 

negócios.  

5. Temos interesse em manter, ou aumentar, a participação desse fornecedor em nossos negócios.  
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ANEXO B 

Cargas cruzadas 

 

Elaboração própria. 

Nota: Dados obtidos com o software SmartPLS. 

(*) Variáveis observáveis extraídas 

  

Comprometi

mento
Empatia

Qualidade 

Relacionamento

Retenção 

Clientes

COMAFE_1 0.876 0.772 0.798 0.757

COMAFE_2 0.874 0.785 0.770 0.743

COMAFE_3 0.825 0.659 0.698 0.757

COMAFE_4 0.788 0.604 0.697 0.727

(*) COMAFE_5 0.853 0.758 0.795 0.780

(*) COMCAL_1 0.838 0.707 0.766 0.747

(*) COMCAL_2 -0.109 -0.197 -0.155 -0.055

(*) COMCAL_3 -0.001 -0.083 -0.035 0.065

(*) COMCAL_4 0.133 0.040 0.082 0.169

(*) COMCAL_5 0.766 0.724 0.693 0.695

EAFE_1 0.676 0.823 0.699 0.638

EAFE_2 0.774 0.842 0.746 0.709

EAFE_3 0.757 0.842 0.754 0.662

(*) EAFE_4 0.800 0.886 0.833 0.754

(*) EAFE_5 0.745 0.836 0.773 0.668

ECOG_1 0.638 0.722 0.634 0.573

ECOG_2 0.676 0.808 0.696 0.625

(*) ECOG_3 0.645 0.793 0.722 0.606

(*) ECOG_4 0.678 0.830 0.746 0.617

ECOG_5 0.613 0.755 0.609 0.554

(*) QRCP_1 0.744 0.792 0.788 0.713

(*) QRCP_2 0.472 0.422 0.505 0.516

(*) QRCP_3 0.792 0.773 0.876 0.804

(*) QRCP_4 0.764 0.789 0.847 0.754

(*) QRCP_5 0.688 0.686 0.750 0.674

QRLP_1 0.647 0.673 0.763 0.619

QRLP_2 0.662 0.636 0.785 0.679

QRLP_3 0.655 0.647 0.765 0.635

QRLP_4 0.731 0.725 0.825 0.728

(*) QRLP_5 0.727 0.727 0.812 0.704

(*) QRSE_1 0.820 0.785 0.893 0.783

QRSE_2 0.703 0.720 0.818 0.675

(*) QRSE_3 0.688 0.681 0.742 0.597

(*) QRSE_4 0.734 0.712 0.783 0.644

(*) QRSE_5 0.653 0.699 0.759 0.538

(*) QRSS_1 0.740 0.726 0.811 0.747

QRSS_2 0.741 0.753 0.843 0.745

QRSS_3 0.749 0.701 0.853 0.730

(*) QRSS_4 0.773 0.724 0.820 0.791

QRSS_5 0.765 0.735 0.844 0.755

(*) RTC_1 0.717 0.664 0.741 0.801

RTC_2 0.784 0.652 0.734 0.903

RTC_3 0.701 0.644 0.676 0.840

RTC_4 0.809 0.743 0.819 0.900

(*) RTC_5 0.855 0.720 0.807 0.894
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ANEXO C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
Prezado(a) participante: 

Sou estudante do curso de Doutorado do Programa de Estudos Pós-Graduados em Administração da Pontifícia 

Universidade Católica São Paulo (PUC/SP). Estou realizando uma pesquisa sob supervisão do Prof. Dr. Belmiro 

do Nascimento João, cujo objetivo é “mostrar como os construtos comprometimento e qualidade do 

relacionamento, suportados pelo construto da empatia, podem revitalizar relacionamento interorganizacional, 

ampliando a capacidade do relacionamento de suportar tensões e conflitos (força do relacionamento) e melhorando 

a capacidade de alcançar os objetivos desejados (eficácia do relacionamento) ”. 

Para este estudo adotaremos os seguintes procedimentos: entrevista prévia por meio de formulário e posterior 

complementação com entrevista pessoal, se for o caso. Tal procedimento não apresenta riscos. 

Para participar deste estudo você não terá qualquer custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você 

será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a 

participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento.  

A sua participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser desistir de continuar em 

qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais rigoroso sigilo. Serão 

omitidas todas as informações que permitam identificá-lo(a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará contribuindo para a compreensão 

do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento científico. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo 

pesquisador responsável, na PUC/SP e a outra será fornecida a você. 

Caso haja danos decorrentes dos riscos previstos, o pesquisador assumirá a responsabilidade pelos mesmos.  

Eu fui informado dos objetivos do estudo “Marketing de relacionamento e o papel da empatia na retenção de 

clientes”, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar 

novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar.  

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) fone 99252-6884 

(Irineu) ou 99644-3748 (Belmiro)  ou pela entidade responsável – Comitê de Ética em Pesquisa da PUCRS, fone 

3320 3345 ou no e-mail: cometica@pucsp.br. 

 
Atenciosamente, 

 

 
___________________________ 

       Irineu Lopes Trigo 

       Matrícula: RA00039605 

____________________________ 

Local e data 

 

      _______________________________ 

      Prof. Dr. Belmiro, do Nascimento João  

      Matrícula: 005033 

 

Pesquisador Responsável :   

Irineu Lopes Trigo 

Endereço: Rua Aimbere 1775, Apto 82 – Perdizes – São Paulo – SP -CEP: 05012-020  

Fone: (11) 99252-6884  

e-mail: itrigo@pucsp.br 

 
Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo de consentimento. 

 

 

______________________________                   ______________ 

Nome e assinatura do participante                     local e data 

 


