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 Avaliação da satisfação dos clientes  
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Avaliação da satisfação dos clientes  
 
 

 

O objetivo deste capítulo é abordar a forma de se 

avaliar a satisfação (ou insatisfação) de clientes. 

 Adota-se, para este fim, modelo fundamentado na 

proposta de Kano (1984) como base para 

determinar atributos do serviço ou do produto que 

sejam importantes. 
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Introdução 

De acordo com Kruel et al. (2008), a pesquisa de 

satisfação de clientes capta a voz de tais clientes para obter 

o sentimento resultante de uma experiência de consumo de 

determinado produto ou serviço (ou de ambos) para verificar 

se esse resultado confirma ou não a expectativa prévia 

destes consumidores. 

 É, na realidade, o ponto de vista do cliente em relação à 

performance da empresa que, a partir disso, fornece 

subsídios para que a organização tome decisões futuras de 

comercialização e marketing.  
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Introdução 

 Modelos destinados a captar os níveis de satisfação e 

insatisfação dos clientes:  

 ECSI e ACSI. O ECSI (European Costumer Satisfaction 

lndex) analisa o relacionamento da satisfação com seus 

antecedentes (imagem, expectativa, qualidade e valor) e 

consequentes (reclamação e lealdade);  

 O ACSI (American Customer Satisfaction lndex) é um 

índice norte-americano de desempenho, baseado no 

mercado, para empresas, indústrias, setores econômicos e 

economias nacionais.  
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A teoria que fundamenta o modelo ACSI tem três 

antecedentes:  

 a qualidade ou performance (desempenho) percebida,  

 o valor percebido e a expectativa do cliente.  

 As consequências do aumento da satisfação do cliente, 

que é aferida pelo ACSI, apontam para a redução das 

reclamações e para o incremento da lealdade do cliente 

(Fornell et al., 1996).  

 O ACSI encontra-se esquematicamente ilustrado na Figura 

14.l.  
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Figura 14.1 - Modelo ACSI Fonte: Fornell et aI. (1996).  
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Rossi e Slongo (1998) afirmam que o método ACSI foi 

concebido para ser representativo da economia do país 

como um todo.  

 

Os sete principais setores econômicos' dos Estados Unidos 

têm seus clientes finais pesquisados.  

 

Em cada um desses sete setores, as maiores empresas, 

por volume de vendas, são incluídas na pesquisa. 
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Para cada uma dessas empresas, aproximadamente 250 

clientes atuais são entrevistados, ... 

 

...a partir de amostras probabilísticas de domicílios obtidas 

em relações de domicílios norte-americanos com telefone, 

que representam 95% dos lares em todo o país.  

 

Esses sete setores são: 
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(1) indústrias de bens não duráveis (cigarros, cerveja, tênis esportivos, 

gasolina etc.);  

(2) indústrias de bens duráveis (automóveis, computadores pessoais, 

eletroeletrônicos etc); 

(3) transportes/comunicações/utilidades (linhas aéreas, redes de 

televisão, serviços postais etc.)  

(4) varejo (lojas de departamento, restaurantes, redes de fast food, 

supermercados etc);  

(5) Setor financeiro/seguros (bancos comerciais, seguradoras etc.);  

(6) serviços (hospitais, hotéis etc); e  

(7) administração pública/Governo (transportes coletivos, polícia etc.).  
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Comportamento do consumidor  

 

 Para compreender melhor o modelo ACSI é necessário 

levar em conta o significado de cada um dos seus 

componentes.  

 

 Engel et al. (2000, p. 4) definem comportamento do 

consumidor como sendo as atividades diretamente 

envolvidas com a obtenção, o consumo e o descarte de 

produtos e serviços, incluindo os processos de decisão que 

precedem e sucedem tais ações. 
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Expectativas do cliente  

 

O modelo ACSI tem como origem as expectativas do 

cliente: estas são consideradas o núcleo fundamental.  

 

 As expectativas do cliente estão associadas positivamente 

à qualidade percebida, ao valor percebido e à satisfação 

geral do cliente.  
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Qualidade percebida  

 Para Fornell et al. (1996), o primeiro 

determinante da satisfação geral é a ou 

performance. qualidade percebida  

 Para os teóricos a qualidade percebida é a 

avaliação feita pelo mercado servido de recente 

experiência de consumo, e espera-se que tenha um 

efeito direto e positivo na satisfação geral do 

consumidor. 
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Qualidade percebida  

 

 De acordo com Zeithaml (1988, p. 3), é definida 

como o julgamento do consumidor sobre a 

excelência ou superioridade geral do produto. 
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Qualidade percebida  

Para a autora, existem dois tipos de qualidade: a 

qualidade do produto, que consiste na 

superioridade técnica ou excelência do produto 

físico,  

...e a qualidade dos serviços, que é a associação 

interativa entre os consumidores e os elementos 

extrínsecos ao serviço. Para Zeithaml et al. (1996), 
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Qualidade percebida  

 

 Segundo Oliver (1997), pode ser percebida pelo 

cliente mesmo que este não tenha experiência 

alguma com o produto.  
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