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RESUMO  

 

O tema cocriação de valor é um assunto que nos últimos anos tem aparecido nas 
agendas de pesquisa e como sugestão de investigação nos artigos e periódicos da 
área de marketing em especial com foco nos serviços. Este trabalho de tese teve por 
objetivo analisar a influência dos antecedentes da cocriação de valor para 
consumidores de serviços odontológicos brasileiros. Essa pesquisa caracteriza-se 
como descritiva e do tipo survey. O instrumento de coleta e os construtos passaram 
pelos testes de validade de face, de construto e nomológica e a partir de uma 
amostragem de 313 respondentes foram realizadas as análises fatoriais exploratória 
e confirmatória. Por meio do processo de modelagem de equações estruturais as 
relações entre os construtos qualidade de serviços, satisfação, lealdade e cocriação 
de valor foram calculadas. Após o teste de hipóteses, confirmaram-se todas as 
proposições. A percepção da qualidade de serviços pelos consumidores na área de 
serviços odontológicos possui relação significante e positiva com a satisfação, com a 
lealdade e com a cocriação de valor. A satisfação e a lealdade mostraram uma 
associação significante e positiva com a cocriação de valor. A satisfação, bem como 
a lealdade, mediaram positivamente a cocriação de valor na sua associação direta 
com a qualidade de serviços. O embasamento no Modelo DART de Prahalad e 
Ramaswamy mostrou-se satisfatório e as análises não eliminaram nenhum dos 
indicadores. Os resultados desse trabalho demonstraram a importância das 
pesquisas na área de serviços, da participação do consumidor no processo de 
cocriação de valor e da influência que os construtos qualidade de serviços, 
satisfação e lealdade, exercem de forma significativa neste processo. Indicam ainda, 
novas perspectivas para o desenvolvimento de futuras pesquisas sobre a cocriação 
de valor e o comportamento do consumidor. 

Palavras-chave: Cocriação de valor. Qualidade. Lealdade. Satisfação. 

Comportamento do consumidor. 
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 ABSTRACT  

 

Value co-creation is a subject that has featured in research agendas in recent years, 
and as a suggestion for research in marketing articles and journals that focus on 
services. This thesis analyzes the influence of the background of value co-creation 
on consumers of dental services in Brazil. This research is characterized as 
descriptive, of the survey type. The collection tool and the constructs passed tests of 
face, construct and nomological validity, and based on a sample of 313 respondents, 
exploratory and confirmatory factor analyses were performed. By a process of 
structural equation modeling, the relationship between the constructs of service 
quality, satisfaction, loyalty and value co-creation were calculated. After testing the 
hypotheses, all the propositions were confirmed. The perception of service quality by 
consumers in the area of dental services has a significant and positive relationship 
with satisfaction, loyalty and value co-creation. Satisfaction and loyalty showed a 
positive association with value co-creation. Satisfaction and loyalty positively 
mediated value co-creation in its direct association with the quality of services. 
Grounding in the DART model of Prahalad and Ramaswamy was satisfactory, and 
the analyses did not eliminate any of indicators. The results of the study 
demonstrated the importance of research in the area of services, the consumers’ 
participation in the process of value co-creation, and the significant influence of the 
constructs of service quality, satisfaction and loyalty in this process.  New 
perspectives are also indicated for the development of future research on value co-
creation and consumer behavior. 
 

Key-words: Value co-creation. Quality. Loyalty. Satisfaction. Consumer behavior. 
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"A ciência só progrediu questionando as 

ideias simples” (Bachelard) 

 

1 INTRODUÇÃO 

Com o crescimento e a demanda da prestação de serviços, o marketing 

encontra-se diante de um novo desafio, o de mudar seus paradigmas, adequar e 

criar teorias que, de certo modo, possam suprir a necessidade de atender ao 

mercado. Porém, esse desafio de se trabalhar com o marketing imaterial ou 

prestação de serviços ainda é muito grande, visto que ainda hoje existem 

dificuldades de se encontrar estudos direcionados somente ao marketing imaterial, 

especialmente pelas inúmeras variáveis envolvidas e a complexidade do processo. 

O estabelecimento de uma relação duradoura e a compreensão do 

comportamento do consumidor são armas valiosas para as organizações. Dessa 

forma, Goldstein e Almeida (2000, p. 14) observam que a apresentação e estudos 

de “modelos que simplifiquem a compreensão da realidade, mas que, ao mesmo 

tempo, possuam abrangência suficiente para que os principais fatores intervenientes 

e suas interações estejam claramente identificados são de extrema importância”. 

Para os autores, esses fatores são de relevância, já que a tendência do foco das 

pesquisas tem recaído em modelos parciais ou intermediários. 

Nos últimos tempos, pesquisadores e gestores da área de serviços vêm 

utilizando o termo “experiência do serviço” para englobar todos os aspectos da 

produção, entrega e criação de valor, considerados a partir da perspectiva do 

cliente. Essa visão é especialmente relevante se for levado em consideração que o 

comportamento do consumidor é um campo vasto e difuso. A variedade de serviços, 

à disposição das pessoas, faz com que a criação de valor seja forte aliada junto aos 

consumidores. 

Nesse contexto, surge o desafio e a necessidade de se entender as 

diferenças existentes entre o significado de valor e o processo da criação deste que 

envolve produtos e serviços. Mesmo que o estudo a ser apresentado trate 
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especialmente de serviços, cabe ressaltar que o consumidor sempre será o objetivo 

principal dentro da criação em ambos os casos. Não se cria um valor meramente 

para que se possa estabelecer uma marca, um produto ou serviço, mas sim para 

que o cliente anseie e objetive adquiri-lo. 

Esse trabalho de tese buscou contribuir com as pesquisas sobre o 

comportamento do consumidor a partir de lacunas nos estudos sobre cocriação de 

valor e sugestões das agendas de pesquisas nacionais e internacionais de 

marketing. Utilizando como base o modelo DART1 (Diálogo, Acesso, Avaliação do 

Risco e Transparência) de Prahalad e Ramaswamy (2004a, 2004b), o enfoque 

estará nos antecedentes da cocriação de valor no setor de serviços segundo a 

perspectiva do consumidor brasileiro. 

 

1.1 Tema 

O setor de serviços no Brasil e no mundo vem ganhando a atenção dos 

investidores. Considerando o terceiro trimestre de 2012, o setor de serviços colabora 

com o equivalente a quase 70% do PIB – Produto Interno Bruto do país. No ano de 

2012, estimou-se a abertura de mais de 330.000 empresas no setor de serviços, 

além de representar o principal setor de investimentos estrangeiros e o que mais 

gera empregos no Brasil. (IBGE, 2013). 

No mundo, o setor de serviços é parte fundamental da economia da maioria 

dos países desenvolvidos. Na Tabela 1, observa-se que, dentre as 10 principais 

economias mundiais, considerando a União Europeia e os países que fazem parte 

do BRICS2, somente na China os serviços não representam mais de 50% da 

economia. 

 

                                                           
1
 Traduzido do inglês: Dialogue, Access, Risk-Assessment and Transparency 

2
 Sigla que representa o agrupamento de 5 países considerados emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e Africa 

do Sul (South Africa) 
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Tabela 1: Impacto do setor de serviços no PIB 

Países/Grupo de países % PIB 

Brasil  

Rússia  

Índia  

China   

África do Sul 

União Europeia 

Alemanha 

Estados Unidos  

Japão 

México 

Reino Unido 

França 

67,2% 

58,0% 

65,0% 

43,7% 

64,9% 

73,5% 

71,1% 

79,7% 

71,4% 

62,1% 

78,2% 

71,8% 

Fonte: Central Intelligence Agency, 2013. 

 

Dado o crescimento significativo dos serviços em todo o mundo, são muitos 

os esforços em identificar e articular um conjunto global de prioridades de 

investigação interdisciplinar focado no setor de serviços. O crescimento acelerado do 

setor estimulou os pesquisadores na busca pela compreensão dos serviços, 

especialmente em decorrência da competitividade e essa é uma realidade que 

deveria ser acompanhada com atenção especial. 

Um trabalho realizado pela Arizona State University’s Center for Service 

Leadership com a academia e com executivos ao redor do mundo levou à 

identificação de 10 abrangentes prioridades de pesquisa: promoção da inclusão e do 

crescimento dos serviços; melhoria do bem-estar através da transformação do 

serviço; criação e preservação de uma cultura de serviços; estimulação da inovação 

dos serviços; melhoria do design dos serviços; otimização das redes de serviços e 

das cadeias de valor; efetivação dos serviços relacionados à marca e à venda; 

melhoria da experiência do serviço através da cocriação; medição e otimização do 

valor do serviço; aproveitamento da tecnologia para o progresso dos serviços 

(OSTROM et al. 2010). 
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Resende Junior e Guimarães (2012) na proposição de uma agenda de 

pesquisa para inovação em serviços e com base em uma discussão articulada de 

resultados de pesquisas, que compõem o estado da arte sobre o conceito, 

verificaram que o setor de serviços tem assumido importância crescente na 

economia dos países, o que vem impulsionando pesquisas sobre inovação em 

serviços, que se configura como um campo de estudos na área de administração. 

O conceito de cocriação de valor está centrado em uma abordagem 

totalmente nova, com base na criação compartilhada de valor desenvolvida entre a 

empresa e o consumidor e na interação no desenvolvimento do serviço. Dessa 

forma não é surpresa que o Marketing Science Institute listou a integração dos 

consumidores nos processos de inovação ou cocriação no topo de sua listagem de 

prioridades de investigação para 2008-2010. Pongsakornrungsilp e Schroeder 

(2011) da mesma forma afirmam que a cocriação de valor tem assumido importância 

central na literatura de marketing, principalmente em relação aos papéis dos 

consumidores como cocriadores de valor. Segundo os autores, os pesquisadores 

concordam sobre esse papel ativo dos consumidores como um componente-chave 

na cocriação de valor. 

Considerando que os conceitos e os estudos de cocriação de valor iniciaram 

principalmente com Prahalad e Ramaswamy (2004a, 2004b) e Vargo e Lusch 

(2004), outros trabalhos de autores americanos, europeus e asiáticos que sugerem 

agendas de pesquisa ou tendências de pesquisas em marketing, apresentam o tema 

cocriação de valor como sendo de relevância e de interesse acadêmico e 

profissional (GRÖNROOS, 2008; VARGO; LUSCH, 2008; ROBERTS; ADAMS, 

2010; MICU et al., 2011; PONGSAKORNRUNGSILP; SCHROEDER, 2011). 

De acordo com Prahalad e Ramaswamy (2004a), a cocriação só ocorre 

devido à necessidade de se mudar a natureza da interação: consumidor - empresa, 

pois não se cria o valor separadamente do consumidor, mas se transporta o 

consumidor ao universo empresarial, fazendo com que o antigo conceito de criação 

de valor seja considerado inadequado na atual relação entre consumidor e empresa. 

Para Pongsakornrungsilp e Schroeder (2011), a cocriação refere-se aos processos 
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através dos quais consumidores e produtores colaboram, ou participam na criação 

de valor de forma conjunta. 

Com acesso a tantos canais de comunicação, observa-se um consumidor não 

só mais exigente e ativo, mas também cobrador de seus direitos e a sua participação 

na hora da escolha, ao examinar e avaliar, ou seja, que faz com que o procedimento 

de escolha torne-se uma evolução dentro do processo. Diante desse consumidor, 

analisam-se a relevância e a amplitude de estudos voltados à fidelização dos 

clientes, considerada importante na conceituação e na identificação do construto 

lealdade. Estudos conceituais sobre o tema, como os de Dick e Basu (1994) e Oliver 

(1999) e empíricos como os de Tucker (1964), McConnell (1968), Day (1969) e 

Jacoby; Kyner (1973); Gremler e Brown (1996), Ganesh; Arnold e Reynolds (2000), 

Odin; Odin e Valette-Flores (2001), Ball; Coelho e Machás (2004), Rundle-Thiele 

(2005), Gomez; Arranz e Cillan (2006), Rauyren; Miller (2007); Das; Parmar e 

Sadanand (2009) e Xin e Guo (2010) sobre o tema estão bastante evoluídos e 

englobam diversos segmentos de produtos e serviços. 

A qualidade de serviços provou estar entre os mais importantes e ainda 

discutíveis temas na literatura de marketing atual e tem demonstrado ser uma 

entrada tanto para o valor quanto para a satisfação do consumidor (OLIVER, 1999) 

como na lealdade do cliente para a organização do serviço (PARASURAMAN, 

ZEITHAML e BERRY, 1985). Da mesma forma, Castro Junior, Silveira-Martins e 

Nogueira (2012, p. 1) em estudo bibliométrico em bases de dados internacionais no 

período de 1985 a 2011 observaram que o tema qualidade de serviços é atual e 

“continua sendo pesquisado pela sua importância e relevância às organizações”. Em 

uma visão simples, a qualidade de serviço é definida como a satisfação das 

expectativas dos clientes. No entanto, a qualidade do serviço é uma construção 

complexa, que tem multi-dimensões ou características multi-facetadas. Lee (2010 

apud. LEE, 2013) observa que para verificar as dimensões da qualidade de serviço, 

um considerável número de pesquisas tem sido relatado e desenvolvido durante os 

últimos vinte e cinco anos. 

Os estudos sobre cocriação de valor, conforme já ressaltado anteriormente, 

são recentes e em sua maioria conceituais e exploratórios. Nos últimos anos, alguns 
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pesquisadores têm se dedicado a introduzir estudos empíricos, no sentido de 

consolidar esses conceitos. Chan, Yim e Lan (2010) produziram pesquisa com 

empresas do setor financeiro e analisaram os efeitos da participação dos clientes na 

criação de valor e na satisfação de funcionários e dos clientes. Os estudos 

concluíram que a participação dos clientes impulsiona resultados de desempenho na 

satisfação de clientes e funcionários por meio da criação de valores econômicos e 

relacionais. No trabalho de Tanev et al. (2010) com quatro sites na internet, o 

objetivo foi o desenvolvimento e validação de um modelo que pode ser usado para 

identificar os principais componentes de cocriação de valor. Para os autores, a 

pesquisa é um dos primeiros estudos quantitativos que contribuem para o 

conhecimento sobre os possíveis resultados de diferentes abordagens de valores de 

cocriação. O estudo de Zhang et al. (2011) com 300 empresas chinesas de diversos 

segmentos fizeram uma análise empírica dos construtos do sistema de cocriação de 

valor com os clientes. Os resultados apresentaram um impacto positivo da cocriação 

de valor na capacidade de customerização e na capacidade de serviço da empresa. 

Outro resultado relevante foi o impacto positivo da capacidade de serviço da 

empresa na capacidade de customerização. Roggeveen, Tsiros e Grewal (2011) em 

sua pesquisa com companhias aéreas identificaram situações específicas em que a 

cocriação é e não é útil, especialmente no envolvimento do cliente na recuperação 

do serviço e as condições de moderação que indicam quando a cocriação aumenta 

as avaliações por parte dos clientes. Também em uma perspectiva de cocriação de 

valor e não o valor de troca tradicional, Hau e Thuy (2011) em um estudo 

envolvendo empresas do setor bancário, de serviços de saúde e aéreo mostram o 

impacto positivo dos serviços personalizados no valor do serviço. Em seguida, o 

valor do serviço e a satisfação dos clientes são testados como dois construtos 

mediadores do serviço personalizado e na lealdade. Satisfação e lealdade são, 

assim, não apenas determinados por meio do serviço do fornecedor em si, mas 

também em decorrência dos valores pessoais do cliente. Fuller, Hutter e Faullant 

(2011) concluíram em um estudo com a Swarovski Enlightenedt em uma competição 

de design de joias que a experiência de cocriação de valor impacta 

significativamente no número de contribuições de consumidores, bem como na 

qualidade dos projetos apresentados. 
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Apesar da importância dos temas em questão, as relações dos antecedentes 

da cocriação de valor ainda são frutos de trabalhos recentes. Pesquisas e artigos 

realizados no Brasil (MORAES e MANZINI, 2009, SANTOS e BRASIL, 2010, 

BRASIL, SANTOS e DIETRICH, 2010) abordaram qualitativamente os antecedentes 

da cocriação de valor especialmente na visão das empresas. A orientação ao 

mercado, valor percebido pelo cliente e o ambiente interno foram os temas 

relacionados por Moraes e Manzini (2009). A partir do conceito de coprodução3 de 

valor, Santos e Brasil (2010) apresentam nos resultados de sua pesquisa os 

mecanismos de envolvimento, os estágios dos processos de desenvolvimento de 

produtos em que o envolvimento ocorre e os níveis de intensidade de envolvimento 

dos consumidores. Da mesma forma, os mesmos autores apresentam de forma mais 

completa uma estrutura da cocriação de valor divididos em três níveis: viabilização, 

sustentação e implantação, na qual cultura, produto, mercado e competências são 

considerados facilitadores ou não da cocriação de valor. Esses trabalhos não citam 

de forma específica os construtos qualidade, satisfação e lealdade, entretanto os 

termos valor percebido pelo cliente, orientações para o mercado ou envolvimento do 

consumidor parecem dar a noção desses conceitos na visão dos consumidores. 

Em um trabalho recente de Lee (2013) com serviços de telefonia móvel, as 

relações entre a qualidade de serviços, a satisfação e a lealdade são testadas. Os 

resultados do estudo mostram que a qualidade de serviço e a satisfação afetam 

positivamente a lealdade do cliente e a qualidade de serviço influencia positivamente 

na satisfação do cliente. Da mesma forma, os clientes com elevada qualidade de 

serviço e satisfação também têm forte lealdade. Além disso, o estudo confirma o fato 

de que variáveis moderadoras influenciam positivamente nas relações entre os 

fatores acima mencionados. 

Em outros países como Estados Unidos (DONG, EVANS e ZOU, 2008; 

HOYER, et al., 2010), Itália (PINI, 2009), Dinamarca (JEPPESEN, 2010), Suécia 

(CHAREONKUL, 2012) e União Europeia4 (JAAKKOLA e HAKANEN, 2013) 

                                                           
3 Neste trabalho considero a afirmação de Payne, Storbacka e Frow (2008) entre outros que não fazem 

distinção entre os conceitos e Brambilla (2010) que afirma que não existe diferença substancial entre os 
termos, exceto que nem toda a cocriação é coprodução, mas toda coprodução é também cocriação. 
4
 Os autores não citam quais os nomes dos países da União Europeia onde as empresas estão localizadas, 

somente a descrição das 14 empresas pesquisadas. 
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estudaram e sugerem estudar outros antecedentes da cocriação de valor. Payne, 

Storbacka e Frow (2008) ressaltam que o cliente torna-se um cocriador de valor e 

nesse processo é interessante o entendimento do comportamento do consumidor, 

colocando-o no mesmo nível de importância que a empresa como cocriador de valor. 

São os clientes que determinam o valor quando um bem é consumido e acredita-se 

que somente propostas de valor superior, que são relevantes para os clientes devem 

resultar maiores oportunidades de cocriação, ou seja, acredita-se que a “cocriação 

de valor se dá quando um serviço superior é provido” (BRAMBILLA, 2010 p. 92). 

Baseado na literatura e nas pesquisas desenvolvidas percebe-se a 

necessidade de aprofundamento do tema cocriação de valor no sentido de 

contribuição à teoria, à academia e às organizações, especialmente na área de 

serviços. Criar o valor para uma entidade de prestação de serviços é garantir e 

manter um cliente mais satisfeito; fazer com que este valor seja criado através da 

cocriação passa então a não só garantir sua satisfação, mas também sua fidelidade. 

Dessa forma, o cliente torna-se um verdadeiro parceiro em seu negócio, 

maximizando assim os resultados esperados. Katsikeas et al. (2004) sugerem que 

seria valioso que, em pesquisas futuras, pudessem examinar como se molda o 

comportamento do consumidor. Uma das áreas carentes, nesse sentido, está 

relacionada à estratégia para organizações de saúde, nas quais a literatura é quase 

inexistente.  

 

1.2 Delimitação do problema de pesquisa 

Na segunda metade da década de 90, com a explosão da internet e dos 

meios de comunicação, autores como Vargo e Lusch passaram a mencionar a 

influência e os efeitos desse meio tecnológico na comunicação do mundo através de 

uma janela, e, em contrapartida, os impactos que isso traria ao marketing e, 

consequentemente, ao processo de criação de valor. Os autores afirmam que uma 

Lógica Dominante de Serviço (S-D Logic)
5
 está em andamento e propõem uma nova 

                                                           
5
 Expressão traduzida do inglês: Service-Dominant Logic (S-D Logic) 
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forma de estudar os serviços. A lógica dominante em que os bens tangíveis são o 

ponto central passa o foco para os aspectos intangíveis e as interações com o 

consumidor, com reflexos importantes nas transações comerciais (VARGO e 

LUSCH, 2004). 

Vargo e Lusch (2010) descrevem a nova evolução do marketing que passa 

por transcender essa lógica dominante que, por sua vez, conceitua o serviço como 

bens e transações que sugerem uma superação lógica compatível. Bolton (2004) 

realizou um estudo com o propósito de aplicar um teste mensurador da 

aplicabilidade e relevância da lógica dominante ou da mudança transicional e a 

necessidade dessa adequação para as empresas. O objetivo central do estudo foi 

comprovar o uso das ferramentas propostas pela lógica dominante e convertê-las 

em vantagem competitiva. Apesar de esta ser de interesse dos gestores, tanto em 

sua aplicabilidade quanto no interesse dessa mudança, os esquemas mentais e 

modelos de gerenciamento como um todo devem ser adequados a essa demanda e 

à necessidade de alocação de recursos. O objetivo da ação é alimentar a lógica 

dominante, incluindo serviços de marketing, orientação de mercado, relacionamento 

com o cliente, gestão de mercados em rede, customização em massa e 

interatividade. 

A possibilidade de os clientes se comunicarem entre si e com a empresa, de 

maneira quase instantânea, fez com que a importância que lhes era dispensada 

fosse redobrada. Essa relevância dispensada ao cliente contribui para que ele se 

torne parte do processo, mais precisamente, o cocriador (PRAHALAD; 

RAMASWAMY, 2004a), chegando, então, ao foco do estudo aqui apresentado sobre 

a cocriação. Kutsikos e Mentzas (2011) esclarecem que com base nessa 

necessidade, surgiram duas escolas de pensamento que levantaram suas teorias e 

caracterizaram a criação de valor: na primeira, de bens lógicos dominantes, o valor é 

criado pela prestação de serviço, a qual se incorpora neste serviço, e é trocado 

geralmente por dinheiro. Já na segunda, de serviços lógicos predominantes, o valor 

é criado por quem utiliza o serviço em questão, avaliando desde a infraestrutura da 

prestação até os serviços técnicos prestados. Baseado nessa segunda lógica, a de 

adaptar e integrar recursos, é que está fundamentado o processo de cocriação de 

valor.  
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No sistema tradicional, as empresas criam os produtos para seus 

consumidores, e, através de estudos, avaliam o que atende a necessidade de um 

público específico e, consequentemente, cabe a elas a criação do valor do produto. 

Já no caso da cocriação, os consumidores ou clientes decidem e avaliam o que 

querem, sucedendo assim uma inversão no processo de criação de valor 

(PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a). 

Garcia (2006) preocupou-se em realizar uma epistemologia do valor a fim de 

definir o que realmente seria e como seria conceituada, mensurada e demonstrada a 

cadeia de valor de acordo com as correntes de pensamentos. A partir disso, 

identificou, entre outros aspectos, que a criação de valor, além de ser um processo 

complexo, é mutante, uma vez que exerce influência direta no ambiente e nas 

percepções dos clientes. De acordo com Grönroos e Ravald (2011), a lógica 

dominante do serviço está baseada na noção de potencial de valor ao usuário e 

essa noção é incorporada em todos os tipos de recursos utilizados pelo mesmo. 

Outro fator que deve ser considerado é que, para se entender o valor, a criação de 

valor e a cocriação, é necessário que se esclareça a natureza dos serviços, fazendo 

assim com que essa premissa, dentro da definição de serviços, forneça 

embasamento para a conceituação da cocriação de valor. 

Na literatura, quando se ressalta a cocriação de valor, tem-se a afirmativa de 

que os clientes são sempre cocriadores de valor. Para Vargo e Lusch (2008), há a 

necessidade de se fazer uma elaboração conceitual, por mais cientes que estejam 

das implicações para os consumidores e prestadores de serviços, uma vez que o 

cliente é sempre um cocriador, ou seja, indica uma dimensão complexa. Sabe-se 

que os papéis de prestador e consumidor, dentro da lógica dominante, são distintos, 

porém, é interessante entender essa distinção no setor de serviços. 

O conceito de cocriação é a prática do serviço colaborativo desenvolvido por 

empresas e consumidores. Dessa forma, a cocriação permite aos consumidores ter 

um papel ativo e central, como participantes no processo de criação de valor. Após 

um levantamento nos principais periódicos acadêmicos, dissertações e teses 

nacionais e internacionais, verificou-se a escassez de artigos e pesquisas sobre 

cocriação de valor. Entretanto, alguns direcionamentos de pesquisa sobre o tema 
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são apresentados. DONG, EVANS e ZOU (2008) afirmam que a grande maioria é de 

estudos teóricos, e pesquisas empíricas são raras, entretanto direcionam-se para um 

tema principal que são os resultados da cocriação de valor e outro pouco explorado 

sobre a participação do cliente no processo de cocriação de valor. Para os autores, é 

essa falta de pesquisa empírica que tem servido para motivar a investigação dos 

aspectos da participação do cliente no serviço de cocriação. DONG, EVANS e ZOU 

(2008) ainda propuseram um quadro teórico no sentido de vincular uma construção 

para a satisfação do cliente e a sua intenção para uma futura cocriação, e testar 

empiricamente essa proposta. Da mesma forma HOYER, et al. (2010) buscaram 

delinear e discutir um quadro conceitual que incide sobre o grau de cocriação dos 

consumidores no desenvolvimento de novos produtos. 

Apesar de Faria (2006) criticar que a produção acadêmica em marketing, 

tanto no Brasil como em outros países, seja majoritariamente subordinada aos 

Estados Unidos e defender uma agenda brasileira de pesquisa, o autor ressalta a 

importância de se produzir conhecimento relevante. Nesse sentido, esse trabalho 

pretende contribuir com a teoria, utilizando como embasamento as bases teóricas da 

S-D-Logic descritas por Vargo e Lusch (2004, 2008) e o modelo DART (Diálogo, 

Acesso, Avaliação do Risco e Transparência) de cocriação de valor proposto por 

Prahalad e Ramaswamy (2004a, 2004b) em um estudo empírico com consumidores 

brasileiros no setor de serviços. 

 A qualidade, a satisfação e a lealdade, apesar dos inúmeros estudos que 

relacionam essas dimensões também de forma inédita serão analisados como 

antecedentes da cocriação de valor. Uma questão de pesquisa claramente definida 

é inegavelmente de extrema importância para qualquer investigação científica. Isso 

se justifica pelo empenho em identificar o foco de interesse de um projeto e delimitar 

onde os limites são definidos: eles determinam as facetas de um domínio empírico 

que o pesquisador deseja explorar e estabelecem prioridades e focos de atenção. 

Leech e Onwuegbuzie (2009) afirmam que questões de pesquisa fornecem uma 

estrutura para a realização do estudo, auxiliando o pesquisador a organizar a coleta 

de informações, na tentativa de motivá-lo a manter-se focado durante o curso da 

investigação. Diante do exposto, pergunta-se: 
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Qual a influência da qualidade, satisfação e lealdade dos consumidores na 

cocriação de valor no setor de serviços odontológicos brasileiros? 

 

1.3 Definições dos objetivos da pesquisa 

Considerando os aspectos abordados no item anterior, são apresentados a 

seguir os objetivos desta tese. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar a influência dos antecedentes: qualidade, satisfação e lealdade na 

cocriação de valor para consumidores de serviços odontológicos brasileiros. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar a percepção dos consumidores sobre as dimensões qualidade 

de serviços, satisfação, lealdade e cocriação de valor; 

b) Caracterizar e mensurar na percepção dos consumidores a relação 

existente entre as dimensões qualidade de serviços, satisfação, lealdade e cocriação 

de valor; 

c) Testar um modelo teórico de associação entre essas dimensões nos 

consumidores de serviços odontológicos. 
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1.4 Justificativa, relevância e contribuição teórico-empírica do 

estudo 

Tanev et al. (2010) enfatizaram que a maioria dos estudos do valor da 

cocriação foca-se na análise quantitativa de um número relativamente pequeno de 

casos. Tais estudos acabam por perder vantagens mediante estudos sequenciais 

através de dados que seriam capazes de demonstrarem com mais presteza 

aspectos e dados apropriados para a construção da teoria. Faltam, assim, estudos 

mais específicos, envolvendo estatísticas comprobatórias, uma vez que não há 

conhecimento substancial sobre os resultados potenciais de diferentes abordagens 

dos valores de cocriação em termos de inovação e de como ela causaria a retenção 

dos clientes. As análises quantitativas e qualitativas, por meio de pesquisa 

exploratória e analítica, ainda necessitam ser mais fundamentadas cientificamente, a 

fim de fornecerem um modelo empiricamente derivado. Brambilla (2010 p. 185) em 

sua pesquisa sobre cocriação de valor na área educacional afirma que: 

 Na questão de mensurar valor, as perspectivas funcionais, sociais e 

epistêmicas permitem que o construto seja mensurado em primeira 

ordem, o que apenas com base na teoria não é claro ao pesquisador. 

Baseada nos indícios elencados, a Modelagem de Equações 

Estruturais em âmbito educacional se torna uma perspectiva mais 

precisa para mensuração. Isso transforma a técnica de preocupação 

no que a metodologia de fato representa, em uma questão de 

identificar os elementos mais adequados. 

Ostrom et al. (2010) apresentam o conceito de cocriação como a colaboração 

na criação de valor através da inventividade compartilhada, design e outros 

comportamentos discricionários. Para os autores, melhorar a experiência do serviço, 

no decurso da cocriação, continua a ser uma prioridade de pesquisa porque é 

essencial para criar valor para os clientes e para a organização. Direcionando para o 

marketing, Micu et al. (2011) observam que a cocriação tem a chance de assumir um 

papel mais ativo no sentido de direcionar os gestores para incluir o tipo de 

informação necessária para a melhoria de sua tomada de decisão. As empresas 

podem envolver seus consumidores na cocriação de produtos e informações e, 

provavelmente, seja esse um dos caminhos mais promissores para a compreensão 
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dos clientes, a médio e longo prazo. Vários caminhos serão traçados para as 

empresas envolverem seus consumidores na cocriação, com previsão para a 

próxima década. 

Meuter et al. (2005) salientaram que em uma revisão de literatura sobre o 

tema de 1979 a 2000 verificou-se que dos 23 estudos, apenas três eram empíricos. 

Em uma busca realizada pelo autor em 2013 na BDTD – Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações foram encontrados menos de 10 trabalhos entre teses e 

dissertações, acontecendo o mesmo na SCIELO Brazil – The Scientific Eletronic 

Library Online e ANPAD – Associação Nacional de Pós-Graduação em 

Administração. Para Roberts e Adams (2010), um dos desafios das pesquisas de 

marketing é compreender a cocriação de valor. Segundo seus conhecimentos, são 

poucas as diretrizes de pesquisas empíricas sobre como gerenciar o processo de 

cocriação e o aprendizado de como colaborar com os consumidores, considerada 

uma área de importância crescente. 

Ostrom et al. (2010) concordam com os autores Roberts e Adams (2010) e 

afirmam que a participação dos clientes nos serviços de cocriação influencia nos 

resultados, na percepção, na extensão da utilização dos serviços, recompra e 

indicações. Entretanto, pouco se sabe sobre como gerenciar a cocriação de 

serviços, visto que os mecanismos subjacentes que ligam os clientes à organização 

não são bem compreendidos. Nesse sentido, é necessário definir e medir o sistema 

de cocriação e analisar quais são as suas dimensões. Os autores ressaltam que as 

pessoas diferem em muitos aspectos que são relevantes para a cocriação, além de 

que certas dimensões parecem estar em oposição. 

“Identificar como ocorre a cocriação de valor e o que deriva deste valor 

embora seja tema discutido, estudos em geral não apresentam com clareza estas 

conexões” (BRAMBILLA, 2010 p. 22). A partir dessa afirmação, esta pesquisa 

objetiva contribuir com a construção teórica na área tendo em vista a relevância de 

estudos sobre cocriação de valor, especialmente em serviços de saúde e na 

odontologia, onde se pode observar uma carência de estudos aprofundados na área 

gerencial e de conhecimento da percepção dos clientes. Dentre outras justificativas 

para o desenvolvimento do estudo aqui apresentado, está a necessidade de se 
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analisar e demonstrar o âmbito, o conteúdo e a natureza da cocriação, dentro da 

prestação de serviço, através da base lógica da criação do valor, abordando a 

perspectiva do cliente em uma relação prestador x cliente. 

MacStravic (2002) destaca que a investigação desempenha um papel 

importante no marketing de saúde, assim como muitas organizações oferecem 

classificações dos fornecedores para ajudar consumidores e empregadores a fazer 

escolhas. As pesquisas nas áreas de satisfação e percepção do consumidor da área 

de saúde começaram um pouco mais tarde também com esse objetivo. Para 

Roberts e Adams (2010), a colaboração entre a academia e o mercado parece ser 

mais comum nas pesquisas da área de saúde do que nas pesquisas e estudos 

relacionados à administração e à gestão. Embora o envolvimento do usuário possa 

ser controverso, ou seja, estar intimamente conectado com o fenômeno de interesse, 

resultando em falta de objetividade, ceticismo ou hostilidade, tais colaborações 

podem ser vantajosas. Benefícios são comumente descritos na literatura e incluem o 

sucesso no processo de desenvolvimento de novos produtos, tempo de ciclo 

reduzido e melhores serviços.  

Como reflexo desse cenário apresentado, os consultórios passam a enfrentar 

novos desafios dentro de seu setor e, com essa realidade, surge a necessidade de 

gestão e de manutenção de seus clientes. Uma vez que a prestação de serviços 

trata-se de uma aplicação de um conhecimento específico ou competência em 

benefício do outro, a interação neste setor torna-se um veículo para a criação de 

valor de todos os envolvidos neste processo interativo, surgindo a necessidade de 

um modelo mais explícito da cocriação de valor (KUTSIKOS; MENTZAS, 2011). 

Os estudiosos das questões de saúde inclinam-se a uma dedicação exclusiva 

à saúde. Como existe, na área, uma conotação pejorativa associada à gerência, a 

palavra negócio passa a ser vista como um tabu. Na assistência à saúde, muitos dos 

envolvidos consideram suspeita toda a ideia de competição (PORTER; TEISBERG, 

2007). Para os autores, o comportamento do consumidor da área da saúde mudou 

drasticamente, pois estão mais informados, mais exigentes e com mais controle 

sobre suas próprias escolhas de saúde (planos de saúde, provedores e 

tratamentos). 
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1.5 Estrutura e organização do trabalho 

Esta tese, além dessa Introdução, está organizada e dividida em seis 

capítulos. O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica que buscou dar a 

sustentação necessária para o estudo. São abordados os temas lealdade, qualidade 

de serviços, satisfação e cocriação de valor. Nesse capítulo, apresentam-se, ainda, 

o modelo teórico da Cocriação de Valor e as hipóteses que o compõem. O terceiro 

capítulo discorre acerca da metodologia utilizada na pesquisa, o seu delineamento, 

as técnicas de coleta de dados, a amostragem e os procedimentos para a análise 

dos dados, embasado pelos resultados dos estudos empíricos. O quarto capítulo 

apresenta as análises estatísticas e a modelagem de equações estruturais. O quinto 

capítulo apresenta as considerações e conclusões deste estudo e finalmente no 

último capítulo são apresentadas as limitações do estudo e sugestões de novas 

pesquisas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E MODELO DE ANÁLISE 

Este item apresenta a base teórica que fundamenta o trabalho e procura, de 

forma sistemática, conceituar, identificar e mensurar a qualidade de serviços, a 

satisfação, a lealdade, a cocriação de valor e as suas relações. Dessa forma, na 

perspectiva da revisão bibliográfica, são tratados os temas definidores dos 

construtos e variáveis pesquisadas na construção deste trabalho, na busca da 

análise e da contextualização das questões relevantes encontradas não só dentro 

de estudos quantitativos como também de estudos qualitativos. 

O modelo de análise é apresentado em conjunto com as hipóteses derivadas 

dos estudos apresentados. A seguir, apresenta-se a revisão da literatura relativa à 

qualidade de serviços. 

 

2.1 Qualidade de Serviços 

Neste trabalho de tese, o conceito de percepção da qualidade de serviço a 

ser utilizado procura refletir o julgamento do consumidor sobre quão bem a 

prestação de serviços corresponde ou supera as suas expectativas, ou seja, a 

decisão do consumidor em um serviço de excelência ou superioridade. 

Investigar e estudar as peculiaridades que envolvem o setor de serviços está 

se tornando cada vez mais necessário devido à representatividade econômica que 

este setor desempenha na atual conjuntura. Diante desse fato, a qualidade torna-se 

uma preocupação por parte do prestador de serviços e também critério de seleção 

por parte do usuário (CRONIN E TAYLOR, 1992). Para os autores, é importante 

mencionar, nesse contexto, que um problema inerente à implantação da qualidade 

de serviço como ferramenta estratégica reside na complexidade de suas 

características, sendo difícil sua definição e a medição em sua totalidade. 

Brady e Cronin (2001), através de uma pesquisa empírica qualitativa, 

demonstraram que a maioria dos autores que aborda a qualidade de serviços sente 

dificuldade em estabelecer critérios que formem uma estrutura comprobatória, 

fazendo com que se relacione a qualidade de serviço de acordo com a percepção do 
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cliente. Segundo os autores, existem duas principais óticas adotadas na literatura, 

em relação à perspectiva do conceito de qualidade de serviço. A primeira é baseada 

dentro da perspectiva "nórdica", que define as dimensões de qualidade de serviços 

em condições globais como sendo advindas de qualidade funcional e técnica. A 

segunda perspectiva é vista sob a ótica americana, a qual considera as condições 

que descrevem as características do serviço como confiança, responsabilidades, 

garantias, tangibilidade, dentre outras.  

Entretanto, mesmo que essas duas óticas sejam muito abordadas, ainda não 

se chegou a um consenso sobre qual das situações atende melhor o real conceito, 

definição e mensuração da qualidade de serviços. Essa dificuldade conceitual se 

transfere na dificuldade de se mensurar os resultados do estudo, pois alguns autores 

preferem adotar uma das escolas. Os estudos de Brady e Cronin (2001) tentam 

estabelecer os resultados dentro das duas óticas, por acreditarem que as dimensões 

abordadas são concebidas adequadamente como um aspecto da qualidade de 

serviço. Neste sentido, considera-se que os clientes formam percepções de 

qualidade com base nas avaliações de três dimensões primárias: resultado, 

interação e ambiente, sendo encontrada influência do ambiente de serviço em 

percepções de qualidade, confiança, responsabilidade e empatia de provedores de 

serviço. Conforme Lee (2013), muitos pesquisadores têm estudado a importância da 

qualidade do serviço, satisfação do cliente e seus impactos sobre a retenção de 

clientes, bem como na rentabilidade da empresa.  

Zeithaml e Bitner (2003) criaram uma escala de bens e serviços apontando 

três atributos: de procura, de experiência e de credibilidade. Segundo os autores, 

conforme pode ser observado na Figura 1, a maioria dos bens se localiza à 

esquerda da escala, considerados mais fáceis de avaliar e a maioria dos serviços 

encontram-se à direita, ou seja, possuem maior dificuldade de serem avaliados. 
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Figura 1 – Avaliação para diferentes tipos de produtos 

 

Fonte: Zeithaml e Bitner (2003, p. 52). 

Castro Junior, Silveira-Martins e Nogueira (2012 p. 3) afirmam que no “setor 

de serviços existe uma diversidade de empresas dos mais variados tamanhos e 

segmentos que são submetidas diariamente ao dinamismo do mercado, fruto de 

acirrada concorrência que acaba por forçar os gestores a tomarem decisões em 

tempo real para atender as exigências de seus consumidores e usuários”. Os 

autores observam que a temática qualidade de serviços desperta o interesse dos 

pesquisadores da área de marketing em todo o mundo. O Quadro 1 mostra alguns 

estudos realizados nos últimos 10 anos e as variáveis relacionadas com a qualidade 

de serviços, que confirmam esse fato. 

 

Quadro 1 - Variáveis utilizadas para mensuração da qualidade 

ANO AUTOR(ES) VARIÁVEIS RELACIONADAS COM QUALIDADE DE SERVIÇO 

2003 Chang e Chelladurai Clima, gestão, habilidades interpessoais, ambiente, e interação 

com clientes. 

Caruana, Pitt, e Ewing Orientação para mercado e desempenho. 

Hamer Métodos, vantagens e desvantagens. 

Olorunniwo,  Hsu,  e Udo  Dimensões da qualidade. 

Sheppard Diferenciação, interação pessoal. 

2004 Laroche et al. Satisfação. 

Johns, Avci e Karatepe Modelos SERVQUAL e SERVPERF. 

Chiu, e Lin Psicológica, segurança, afeição, auto-atualização, conhecimento 
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e estética. 

Kelemen e Papasolomou 

Doukakis 

Cultura, cultura organizacional, imaginário do consumidor. 

Karatepe et al. Diferenciação, padronização serviço e satisfação com o trabalho. 

2005 Kettinger e Lee Zona de tolerância, expectativas. (percebida, desejado e 

expectativas). 

Peiró, et al. Lealdade, qualidade funcional e qualidade relacional. 

Gounaris  Dimensões do modelo SERVQUAL. 

Lee Modelo SERVQUAL. 

2006 Yelkur e Chakrabarty Expectativa, segmentação e dimensões do SERVQUAL. 

White  Humor e lealdade. 

Williams e Saunders Evolução da qualidade de serviços. 

Liang e Wang  Satisfação, Lealdade, MKT de relacionamento e percepção. 

Su e Lin  Gestão do conhecimento, vantagem competitiva. 

Ackfeldt e Wong Diferenciação, satisfação no trabalho, comprometimento. 

Ibáñez, Hartmann e Calvo  Diferenciação, percepção, satisfação, fidelização/lealdade. 

Bienstock e Demoranville Diferenciação,  comportamentos de cidadania organizacional. 

Rahman  SERVQUAL, vantagem competitiva, desempenho. 

Anitsal e Paige Diferenciação, auto-atendimento, self-checkout, e quiosques 

eletrônicos. 

Bebko, Sciulli e Garg  Expectativa do ideal e a percepção do aceitável. 

2007 Sanchez-Perez, et al.  Natureza do serviço, mensuração da qualidade, 

Huang, Chu,e Wang BSC e desempenho. 

Yang  Geração e conceito de serviço, análise de negócios e decisão 

estratégica. 

Chao, Fu e Lu Níveis de lealdade, orientação de mercado, 

Harris e Fleming  5 fatores de personalidade e satisfação.  

2008 Chang Valor para o consumidor (maior estratégia de diferenciação). 

Wu, Liu e Hsu Valor percebido, satisfação e intenções comportamentais. 

Chao Diferenciação - lealdade, relacionamento e atributos. 

Deng,  Kuo e Chenc Análise Importância-desempenho, benchmarking e satisfação. 

Yu Diferenciação, mensuração da qualidade, importância e 

satisfação. 

Beatson, Lings e Gudergan Satisfação, confiança e compromisso. 

2009 

 

Klein, Jiang e Cheney Análise de medidas indiretas 

Rhee e Rha Satisfação, acidentes críticos, processo, design e 

relacionamento. 

Luoh e Tsaur Diferenciação, cenários de qualidade e aparições de servidor. 

Barrutia, Charterina e Comercialização, tecnologia,  marketing interno e desempenho. 
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Gilsanz 

Hu, Kandampully e 

Juwaheer 

Satisfação; valor percebido; imagem e lealdade. 

Chen  Diferenciação - importância, satisfação e desempenho. 

Iglesias  Falha no serviço, atribuição, satisfação e processamento de 

informação. 

Yang et al. Satisfação do cliente, índice de melhoria e pesquisa com o 

cliente. 

Davies  Diferenciação, processos, relações interpessoais e tolerância. 

Browning et al. Diferenciação, desempenho, dimensão em equipe. 

Nadiri, Kandampullyb e 

Hussain  

Zona de tolerância, natureza dos serviços e expectativa. 

Wang Valor percebido, imagem corporativa e barreiras para mudança 

Sharif  Interserviços, qualidade e cadeia de lucro serviço. 

Lobo  Fidelização, adequação do serviço, satisfação e zonas de 

tolerância. 

Larson e Steinman  Intenções de compra, satisfação e  marketing esportivo. 

2010 Ozdemir e Hewett  Relacionamento, intenções, coletivismo, compromisso e 

confiança. 

Agarwal, Malhotra e Bolton  Diferenciação, atitudes, segmentação. 

Wang  Práticas de gestão de RH e papel da cidadania. 

Cameran, Moizer e 

Pettinicchio  

Imagem corporativa e satisfação. 

Chen e Kao  Processo, resultado, satisfação e intenções comportamentais  

Podnar e Golob  Marketing interno; flexibilidade, trabalho, orientação ao serviços. 

Kelkar  Modelo SERVQUAL x Modelo SERVDIV. 

Bougoure e Neu Percepção, satisfação, intenções de recompra. 

Kassim e Zain  Percepção e expectativa. 

Pinar, Eser e Strasser  Benchmarking, cliente misterioso. 

Shukla  Lealdade, satisfação, sacrifício percebido e valor percebido. 

2011 Guiry e Vequist  Cuidados de saúde, turismo de saúde, turismo médico e 

SERVQUAL. 

Snell e White  Sócio-cognitiva, psico-sócio, inteligência emocional, e 

competência. 

He e Li  Fidelidade da marca, satisfação, identificação e associação da 

marca. 

Sichtmann, Selasinsky e 

Diamantopoulos 

Diferenciação, desempenho do funcionário, processos e 

desempenho organizacional. 

Fonte: Adaptado de Castro Junior, Silveira-Martins e Nogueira (2012) 
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Paul III (2003) realizou um estudo demonstrando a percepção da qualidade 

de serviço na área odontológica, partindo de um estudo e avaliação da qualidade 

percebida de protéticos como construto da qualidade de serviços prestados pelos 

dentistas. Nesse setor em especial, a qualidade de serviço é definida previamente, 

engajada em conjunto com outros fatores como confiança, empatia e ambiente. 

Brady, Cronin e Brand (2002), ao descreverem qualidade de serviço, fizeram a 

abordagem a partir de percepções globais. Os autores identificaram que o esforço 

demonstrado pelo prestador de serviço produz credibilidade e que pode ser 

considerada como fator relativo para a medida de qualidade de serviço. 

A percepção da qualidade de serviço provou estar entre os mais importantes, 

e ainda discutíveis assuntos na literatura e tem demonstrado ser uma entrada para a  

satisfação do cliente (Oliver, 1996), tendo também um impacto direto na lealdade 

desse cliente para a organização do serviço (Zeithaml, Berry e Parasuraman 1996). 

Diante disso, o próximo capítulo versará sobre o construto lealdade. 

 

2.2 Lealdade 

A busca pelo conceito de lealdade pode ser constatada desde a Antiguidade. 

Naquela época, mais precisamente no Império Romano, ou nas tropas de Napoleão 

Bonaparte, era um preceito fundamental nas organizações de tropas (BOORA; 

SINGH, 2011), sendo tratada, historicamente, como importante e primordial dentro 

das relações humanas (BALL; COELHO; MACHÁS, 2004). 

Segundo East et al. (2005), entender as definições de lealdade é útil se elas 

predisserem fenômenos como recomendação, procura e retenção (resultados de 

lealdade). Dessa forma, a lealdade do consumidor pode ser definida como um 

conceito singular, normalmente como uma atitude para o objeto de lealdade ou 

como comportamento repetitivo que se pode considerar, nesta definição, como 

escolha ou expressão interativa. 

O interesse de se estudar a lealdade está em compreender os benefícios que 

esse sentimento proporciona, principalmente, quando lhe outorga a responsabilidade 
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de fazer com que o cliente se torne fiel e sempre adquira a mesma marca ou serviço 

(TORRES-MORAGA; PARRAGA; GONZÁLEZ, 2008). Oliver (1999) observa que a 

lealdade tem sido e continua a ser definida como a sequência de repetição de 

compra. Da mesma forma, Xin e Guo (2010), através de uma pesquisa empírica, 

demonstraram que a lealdade do cliente pode ser conceituada como o processo de 

comportamento de repetição de compra ou aquisição de produtos ou serviços por 

parte do consumidor. Os autores consideraram também, em seus estudos, a 

intenção de compra, tolerância de preço e possibilidade de recomendação no futuro, 

como aspectos relevantes do conceito de lealdade.  

Na busca pela conceituação e definição de lealdade na literatura, Garland e 

Gendall (2004) ressaltam a importância de esclarecer que a lealdade é vista sob três 

óticas diferentes. Primeiro, em termos de atitudes de favorecimento ou convicções 

para uma marca, manifestado em um anexo emocional à marca. Em segundo, pode 

ser pensado puramente em termos de comportamento ou compra regular de uma 

marca particular. E, finalmente, conforme o que os autores definiram, como a 

abordagem de contingência, a qual assume que a relação entre atitudes, 

comportamento e lealdade pode ser afetada por variáveis como as circunstâncias 

atuais de um indivíduo, uma situação particular, ou ambas. 

A partir de um mesmo ponto de vista, Boora e Singh (2011) descrevem 

principalmente as diferentes abordagens da lealdade do cliente. Eles afirmam que a 

literatura traz três maneiras de se definir lealdade: abordagem estocástica, que é 

puramente comportamental; abordagem determinista, que considera a lealdade 

como uma atitude de fidelidade; e a composta, que seria uma combinação dos dois 

tipos. 

O Quadro 2 apresenta um resumo das medidas de lealdade utilizadas em 

estudos anteriores. 
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Quadro 2 – Resumo das medidas de lealdade em estudos anteriores 

Autor(es) Objetivo Medida de Lealdade 

Tucker (1964) Examinar o aumento da 

lealdade à marca sem 

conhecimento prévio do 

consumidor. 

Comportamental 

McConnell (1968) Testar se a força da lealdade à 

marca depende da qualidade 

percebida e do tempo. 

Comportamental 

Day (1969) Examinar a dimensão do 

conceito de lealdade à marca. 

Composta 

Jacoby; Kyner (1973) Definir lealdade à marca e 

verificar empiricamente essa 

conceituação. 

Composta 

Dick; Basu (1994) Desenvolver uma estrutura 

para a lealdade do cliente que 

combine as dimensões 

atitudinais e comportamentais. 

Composta 

Gremler; Brown (1996) Examinar a lealdade do cliente 

na área de serviços e os 

fatores que influenciam o seu 

desenvolvimento. 

Composta 

Oliver (1999) Investigar as relações entre a 

satisfação do consumidor e a 

lealdade. 

Composta 

Ganesh et al. (2000) Identificar as diferenças 

atitudinais e comportamentais 

entre clientes e ex-clientes 

satisfeitos e insatisfeitos. 

Composta 

Odin et al. (2001)  Propor uma medida confiável 

e válida para o conceito de 

lealdade do cliente. 

Comportamental 

Ball et al. (2004) Aumentar o Índice de 

Satisfação do Cliente (ESCI) 

através de um modelo de 

Atitudinal 
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lealdade com os construtos 

confiança e comunicação. 

Garland; Gendall (2004) Testar a capacidade preditiva 

do modelo de lealdade do 

cliente de Dick e Basu. 

Composta 

Bennett; Rundle-Thiele 

(2004) 

Demonstrar que a satisfação 

não é substituta da lealdade e 

fornecer suporte empírico para 

a validade discriminante de 

satisfação e lealdade. 

Atitudinal 

East et al. (2005)  Testar se medidas 

combinadas de lealdade 

preveem melhores resultados 

de lealdade do cliente do que 

medidas singulares. 

Todas as três formas: 

comportamental, atitudinal 

e composta. 

Rundle-Thiele (2005)  Resumir as dimensões da 

lealdade que já foram 

utilizadas anteriormente e 

testar uma medida 

consolidada de lealdade. 

Todas as três formas: 

comportamental, atitudinal 

e composta. 

Evanschitzky et al. (2006) Analisar os impactos de ordem 

afetiva e a continuidade do 

compromisso na lealdade de 

atitude e comportamento em 

um contexto de serviço. 

Composta 

Gomez et al. (2006) Analisar a lealdade 

comportamental e afetiva dos 

clientes de varejo. 

Composta 

Rauyren; Miller (2007)  Examinar como a qualidade do 

relacionamento influencia a 

lealdade do cliente no contexto 

B2B. 

Composta 

Das; Sadanand (2009) Analisar a associação entre o 

desenvolvimento de (CRM) e 

as melhores práticas de 

fidelização de clientes 

Composta 
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rentáveis. 

Xin; Guo (2010)  Estudar a lealdade de clientes 

chineses de telefonia móvel. 

Composta 

Almeida; Ramos (2012) Examinar se as reclamações 

disponíveis no ambiente on-

line impactam a lealdade a 

uma marca de aparelho 

celular. 

Composta 

Vieira (2012) Analisar os efeitos 

curvilineares versus lineares, 

explicam melhor o 

comportamento de recompra 

de consumidores online. 

Composta 

Gouvêa; Oliveira; Nakagawa 

(2013) 

Identificar aspectos relevantes 

para a lealdade dos clientes 

ao fornecedor e ao canal de 

comercialização. 

Composta 

Fonte: Adaptado de Boora; Singh (2011); Vieira (2012); Almeida; Ramos (2012); Gouvêa; 

Oliveira; Nakagawa (2013) 

Um modelo amplamente citado na literatura é a tipologia de lealdade 

desenvolvida por Dick e Basu (1994). Os autores sugerem o modelo de lealdade do 

cliente através de uma sequência de efeitos, combinados de atitude e 

comportamento de compra repetida, sugerindo que a mediação seja percebida por 

normas sociais e fatores situacionais. 

A conceituação da lealdade, com base nos aspectos do compromisso de 

recomprar, de maneira consistente e sem a preocupação com fatores situacionais 

pode ser relacionada com a ideia de que a atitude dos consumidores de se tornarem 

leais passa por fases. O conceito a ser utilizado neste trabalho de tese é baseado 

nessa visão, e Oliver (1999) considera que o início dessa conceituação seja uma 

lealdade cognitiva, seguida pela afetiva e a conativa, terminando com a mais forte de 

todas, que ele denomina de inércia de ação. 

De acordo com Evanschitzky et al. (2006), ao conceituar lealdade, deve-se 

entender que ela contém dois componentes essenciais e distintos: de atitude e de 
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comportamento. O primeiro componente reflete ações do cliente e envolve-o à 

medida que realiza compras anteriores da mesma marca ou o mesmo interesse pela 

marca à medida que haja probabilidades de compra futura, além do comportamento 

de compra. O segundo é a disposição psicológica do consumidor para a mesma 

marca ou marca-empresa e envolve em situação simultânea as atitudes do 

consumidor. 

Observa-se então que, mesmo em óticas distintas, em que um pode ser 

aceito como lealdade pura e outro como lealdade através do compromisso, ambos 

os conceitos estão diretamente ligados à retenção (BOORA; SINGH, 2011). Dessa 

forma, o estudo de Evanschitzky et al. (2006) explora o impacto afetivo e o 

compromisso de continuação da lealdade e do comportamento em um contexto de 

serviço, também considerando os benefícios econômicos e psicológicos que 

envolvem a lealdade do cliente. Odin; Odin; Valette-Florence (2001) versaram sobre 

a dificuldade de se estabelecer um conceito único de lealdade na literatura. Os 

autores definiram que a lealdade é um comportamento do indivíduo que compra a 

mesma marca sistematicamente, e torna-se leal a ela.  

Gomez; Arranz; Cillán (2006), a fim de analisarem a lealdade de 

comportamento efetivo de clientes bem como o impacto dos programas de lealdade 

traçados pelas empresas, realizaram uma pesquisa com 750 clientes de uma cadeia 

de supermercado espanhola e concluíram que clientes não mudam o 

comportamento de compra depois de aderirem a um programa de fidelidade. 

Segundo os autores, a estratégia é a retenção dos clientes leais e o alcance do 

reforço de laços afetivos que unem o cliente à organização. Para isso, a empresa 

deve considerar as implicações práticas, focando seus esforços em desenvolver um 

plano de recompensas tão adaptado quanto possível às características de seus 

clientes. 

Cheung; Myers e Mentzer (2010) enfatizam que a lealdade pode traduzir um 

sentimento de vontade de compartilhamento de recursos e coparticipação de 

atividades que engajam causas similares no relacionamento. Diante disso, uma 

visão multidimensional da lealdade do cliente é importante no sentido de auxiliar os 

profissionais de marketing a desenvolverem e reforçarem as ações que mantêm a 
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lealdade e a rentabilidade crescentes. Boora e Singh (2011) concluem serem 

necessárias pesquisas que estudem empiricamente as relações entre a lealdade do 

cliente e seus antecedentes. 

De acordo com Xie; Bagozzi; Troye (2008), preceitos como confiança, 

lealdade e satisfação são capazes de fazer com que clientes assumam o risco e a 

responsabilidade pela adesão do serviço ou produto. 

Observa-se que o grau de satisfação tem uma relação com a lealdade dos 

consumidores. A seguir será apresentada uma revisão da literatura sobre esse 

construto. 

 

2.3 Satisfação  

A satisfação é conceituada por Hau e Thuy (2011) como sendo um construto 

unidimensional para o processo de cocriação devido à suposição de que ela varia ao 

longo de um continuum de desfavorável para favorável. Frow e Payne (2011) 

ressaltam que a satisfação do consumidor apresenta base para o passo a passo do 

desenvolvimento de estratégias, bem como a construção de relacionamentos bem 

sucedidos. Dessa forma, deve ser considerada a integralização e a gestão de 

relações entre a empresa e o cliente, na busca dos respectivos laços para a 

satisfação do cliente. 

Portanto, a criação de valor para o cliente representa um novo paradigma em 

que criar e sustentar a vantagem competitiva de uma empresa exigem uma análise e 

abordagem mais abrangente do que um simples foco na qualidade do serviço ou a 

satisfação do cliente (HAU E THUY, 2011). A afirmativa de Hau e Thuy (2011) é 

reflexo direto dos resultados encontrados por Zeithaml e Bitner (2003) que 

demonstram que a satisfação está diretamente ligada aos resultados obtidos perante 

as expectativas do consumidor e o processo de execução ou desenvolvimento do 

serviço. O cliente, inconscientemente, realiza uma análise do desempenho do 

produto ou do serviço oferecido. 
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A satisfação, na decisão de compra, transcende o fato de ser apenas o centro 

da disposição de comprar, mas reflete diretamente na vontade do indivíduo em 

integralizar-se nos processos da empresa já constatados nos aspectos da psicologia 

social (COVA E SALLE, 2008). Babin e James (2010) afirmam que a satisfação do 

cliente pode ser definida como um leve estado emocional positivo como resultado de 

uma avaliação favorável das expectativas atendidas que foram dispensadas ao 

serviço ou ao produto adquirido. 

A Quadro 3 apresenta um resumo de modelos de satisfação de clientes e os 

contextos de avaliação encontrados na literatura. 

 

Quadro 3: Determinantes da satisfação dos clientes encontrados na literatura 

Autor 

 

Ano Contexto Avaliado Determinantes 

da Satisfação 

do Cliente 

Olashavsky e 

Kumar 

 

2001 Dois tipos de produtos: bem de difícil 

avaliação e bem de desempenho previsível 

/EUA 

SA, SI 

Jun et al.  2001 Curso universitário /Coreia A, DE 

Bei e Chiao 2001 Centro de serviços de manutenção de 

automóveis /Taiwan 

JPP, QP 

Szimanski e 

Henard 

2001 Meta-análise de dados de satisfação do 

consumidor /EUA 

DE, EQ 

Brady e 

Robertson 

2001 Serviço de fast food internacional/EUA e 

Equador 

QS 

Wang e Lo 2002 Mercado de telefonia móvel /China QS, V 

Goncalves Filho 

et al. 

2004 Instituição de ensino superior /Brasil QP, VP 

Choi et al. 2004 Serviços de cuidados à saúde /Coreia do Sul QS, V 

Laran et al.  2004 Biscoito orgânico /Brasil CD, DP  

Van Ryzin 2005 Serviço público /EUA DE, DP, E 

Appleton-Knapp 

e Krentler 

2006 Cursos de graduação em negócios /EUA E 
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Jiang e Wang 2006 Serviço hedônico (karaokê) e utilitário (banco) 

/Hong Kong 

A, QP 

Bei e Chiao 2006 Dados serviço de posto de gasolina (Lee, 

1998), banco (Yieh e Chiao, 2001) e conserto 

de automóvel (Bei e Chiao, 2001). 

QP, JPP 

Herrmann et al. 2007 Experiência de compra de automóveis /EUA JPP 

Whittaker et al. 2007 Serviço de consultoria /Reino Unido V 

Caro e Garcia 2007 Corrida de longa distância /Espanha DE, A 

Martin et al. 2008 Facilidades e serviços de um estádio de 

futebol /EUA 

QS, EM 

Bigne et al.  2008 Serviços hedônicos (museu interativo e 

parque temático) /Espanha 

DE, EM 

Vlachos e 

Vrechopoulos 

2008 Mercado de serviço de internet móvel /Grécia QS, V 

Lai et al.  2009 Companhia de comunicação móvel /China V, IC 

Liang e Zhang 2009 Cafeteria de uma universidade /Noruega QS, JPP 

Hu et al.  2009 Serviços de hotelaria /Mauricio QS, VP 

Fonte: Adaptado de Tinoco (2011) 

A: afetos; CD: congruência de desejos; CE: congruência de expectativas; D: desejos; DE: 

desconfirmação de expectativas; DP: desempenho percebido; E: expectativas; EM: 

emoções; EQ: equidade; IA: insatisfação com atributos; IC: imagem corporativa; JPP: justiça 

de preço percebido; QP: qualidade percebida; QS: qualidade do serviço; SA: satisfação com 

atributos; SC: satisfação do consumidor; SI: satisfação com a informação; V: valor; VP: valor 

percebido. 

Neste sentido, a satisfação do cliente é um dos grandes desafios para as 

organizações, pois é dessa satisfação que se traduz o primeiro passo para o 

processo de fidelização. Segundo Hau e Thuy (2011), a satisfação é um sentimento 

emocional que se alcança depois de se usar um serviço ou adquirir um produto; 

esse sentimento provém de uma avaliação inconsciente por parte do cliente e 

envolve vários aspectos e processos para que possa ser alcançado um sentimento 

positivo e, consequentemente, a satisfação. Zeithaml e Bitner (2003), em seus 

estudos, confirmaram que a satisfação advém da avaliação do consumidor perante 

um produto ou um serviço, tendo por parâmetro expectativas e necessidades. 



50 

 

 

Esse processo implica a capacidade e a habilidade do processo de escolha e 

autodeterminação de seus comportamentos, em que o indivíduo associa a 

motivação intrínseca com o desempenho de uma atividade pela satisfação pessoal 

encontrada (YOUNG, 2005). Ordanini e Pasini (2008) retratam de forma clara que o 

serviço só existe se houver pessoas para consumir, de maneira que o prestador e o 

cliente participem e necessitem da interação no decorrer do processo, no qual o 

prestador deve trabalhar em busca da satisfação do cliente. Oliver (1999) define a 

satisfação como o resultado de algo pessoal, independentemente se advém de uma 

necessidade ou não, pois terá um envolvimento dentro de seus sentimentos com a 

organização.  

A satisfação do cliente é que determina o grau de seu envolvimento com a 

empresa, estabelecendo assim uma amostra do resultado entre a relação da 

organização ou a prestadora de serviço (PAYNE, STORBACKA e FROW, 2008). 

Para Xie; Bagozzi e Troye (2008), a satisfação explica a atitude do consumidor e a 

intenção de usar o produto ou adquirir o serviço decorrentemente, mesmo que esse 

se mostre inadequado em um primeiro momento. 

Os resultados demonstrados no estudo de Babin e James (2010) mostram 

evidências de que a satisfação por si só não pode ser considerada como 

responsável pelo sucesso do marketing, usando os resultados do estudo através do 

índice de satisfação do consumidor americano. Segundo os resultados 

apresentados, a escala avaliou que uma rede possui o menor índice de satisfação 

do cliente comparada a outras redes, e ainda assim é a que mais cresce ao ano, 

levando os pesquisadores a concluir que o resultado do sucesso da rede está 

diretamente relacionado a outros fatores como a lealdade e a confiança do cliente, 

podendo esses outros resultados estarem relacionados à cocriação do valor da 

marca. 

Kristensson; Matthing e Johansson (2008) sugerem que, apesar de existirem 

vários estudos que possam ser utilizados para a mensuração da satisfação do 

consumidor, a compreensão dessa satisfação e a capacidade de se reverter para o 

processo de cocriação de valor podem ser consideradas uma grande ferramenta 
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estratégica para a organização. Diante dessa afirmação apresenta-se a seguir o 

construto cocriação de valor. 

 

2.4 Cocriação de Valor 

Na última década, a sociedade corporativa está vivenciando uma explosão de 

troca de valores dos consumidores para com as empresas. Consequentemente, 

estas passaram a se preocupar em estreitar a distância, oferecendo soluções para 

melhorar a sua posição concorrencial e garantir suas margens de lucro. Ao mesmo 

tempo, a teoria de marketing também evoluiu para fornecer, sob a S-D Logic, 

soluções e ferramentas embasadas através de estudos sequentes à preparação 

para este cenário (VARGO E LUSCH, 2004). A possibilidade de uma existência 

lógica dominante dentro do marketing gerou discussões dentro das maiores escolas 

de marketing, fazendo com que os autores, a partir de 2008, voltassem a publicar 

artigos na intenção de explicar e discutir sobre essa lógica e suas aplicações. Com 

isso, ela ficou definida como uma lógica advinda de uma mentalidade generalizada 

de que a teoria geral do mercado pode ser desenvolvida; já a teoria lógica do 

marketing tem uma aplicação específica. 

Willians e Aitkens (2011) ressaltaram que as proposições realizadas por 

Vargo e Lusch em 2004 refletem apenas uma situação imposta pela necessidade de 

estudo do novo consumidor, uma ideologia da nova ordem econômica que advém 

das premissas fundamentais do marketing. A partir dessa visão, acredita-se ser o 

serviço fundamental dentro destes conceitos, de modo a aprofundar o estudo da 

otimização deste, bem como a criação do valor em conjunto com o consumidor. Em 

decorrência disso, torna-se urgente a centralização da necessidade do cliente que, a 

partir desse momento, passa a ser cocriador. 

A S-D Logic surge através da análise das expectativas e necessidades do 

cenário enfrentado pelas organizações. Sheth, Sisodia e Sharma (2000) afirmam, 

nesse contexto, que o século XXI trouxe a necessidade de que as empresas 

trabalhem com estratégias segmentadas centralizadas no cliente. Houve um 

aumento de pressão sobre as empresas para melhorar sua produtividade, bem como 
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sua forma de relacionamento com o cliente a fim de acompanhar a atuação de áreas 

como as novas tecnologias do mundo corporativo.   

Vargo e Lusch (1994) apresentaram a tendência inclinada para a S-D Logic, 

sendo sequenciada por Prahalad e Ramaswamy (2000) e Alam e Perry (2002). O 

modelo tem como foco a centralização do cliente, no qual ele deve desempenhar um 

papel mais importante do que as empresas que atuam com produtos tangíveis. De 

acordo com Sheth, Sisodia e Sharma (2000), à medida que os fatores demográficos 

tornam-se irrelevantes e a tecnologia assume cada vez mais espaço no consumo e 

serviços, a centralização do foco no cliente torna-se uma sequência lógica. Essa 

lógica, investigada na prática da S-D Logic, visa à capacitação para atender o cliente 

já com a respectiva inovação, inclinando-se em busca de um mercado direcionado, 

facilitando a inovação organizacional que, por sua vez, proporciona a compreensão 

por parte do cliente que interage diante das estratégias lançadas, sentindo-se assim 

satisfeito. Desse modo, há necessidade expressa de foco e atendimento ao cliente 

(MATHING; SANDÉN; EDVARDSSON, 2004). 

Dentro da S-D Logic, surge uma série de questões e fatores que traduzem o 

envolvimento do usuário e a interação total do cliente com a organização ou 

prestador de serviços (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2000). Uma das premissas mais 

importantes para o êxito desse desafio, demonstrada pela S-D Logic, é a cocriação 

(COVA; SALLE, 2008; BARON; WARNABY, 2011). 

A cocriação permite que as empresas, além de utilizarem estratégias de 

acordo com os anseios dos seus clientes, diminuam seus gastos. De acordo com 

Prahalad e Ramaswamy (2004a), a superposição dominante, anterior ao século XX, 

era de que as empresas fossem responsáveis pela criação de valor, no entanto, 

acarretava não somente uma enorme responsabilidade na conduta e aplicabilidade 

como também gastos excessivos e prejuízos na formação da chamada "cadeia do 

valor". Já o processo de cocriação de valor, por meio da interatividade com o cliente, 

permite foco certo e, consequentemente, torna-se menos oneroso. Os autores 

apresentam em seus estudos quatro blocos que constituem a “construção” das 

interações entre as empresas e os consumidores e da necessidade de entender o 

processo da cocriação através dos seus principais pilares: acesso, diálogo, 
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avaliação de risco e transparência, o modelo DART de cocriação de valor que pode 

ser observado na Figura 2. 

                                  Figura 2 – O Modelo DART 

 

Fonte: Prahalad e Ramaswamy, 2004b 

Diálogo significa interatividade, engajamento e uma propensão para agir de 

ambos os lados. O diálogo é mais do que ouvir os clientes: implica aprendizagem 

compartilhada e comunicação entre dois solucionadores de problemas comuns. O 

segundo bloco de construção, o acesso facilita o diálogo. Começa com informações 

e ferramentas e exige que as empresas apresentem quando, onde e como os 

consumidores têm a oportunidade de cocriar valor, na busca de facilitar e apoiar o 

acesso dos clientes a processos e recursos utilizados para criar e entregar a oferta 

de valor. A avaliação de risco refere-se à probabilidade de danos para o consumidor. 

Eles insistem que as empresas devem informá-los totalmente sobre os riscos, 

proporcionando não apenas dados, mas metodologias apropriadas para avaliar o 

risco pessoal e social associado a produtos e serviços. As empresas são 

tradicionalmente beneficiadas com informação privilegiada diferentemente de seu 

cliente. Entretanto, essa assimetria está desaparecendo rapidamente. As empresas 

não podem mais assumir a responsabilidade dos preços, custos e margens de lucro. 
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E, como informações sobre produtos, tecnologias e sistemas de negócios se tornam 

cada dia mais acessíveis, apresentar novos níveis de transparência torna-se cada 

vez mais desejável. 

Vargo e Lusch (2008) afirmam que a criação de valor deve ser considerada 

como uma das bases fundamentais para o sucesso do negócio, aparecendo assim a 

cocriação dentro da lógica dominante, considerada fundamentalmente interacionista, 

fenomenológica e experimental em sua natureza. Nesta perspectiva, a cocriação 

passa a ser participante do fenômeno tecnológico, responsável por mudar a maneira 

de comunicação e interação da sociedade, tanto dos indivíduos entre si, quanto dos 

indivíduos com as organizações. Estas, de fato, não podem lançar suas metas de 

maneira contrária ao fenômeno ou traçar metas paralelas, mas devem fazer com que 

suas metas acompanhem a influência e o alcance deste recurso (LEAVY e MOITRA, 

2006). 

Terho et al. (2012) chamam a atenção para o valor relativo do cliente dentro 

desta lógica, no momento em que ele passa a decidir e a fazer parte da cocriação de 

valor. Deve-se, com isso, ter o conhecimento da intensidade da estima que agrega 

ao cliente na interação entre cliente x empresa. Neste sentido, não é um projeto 

natural de criação conjunta, mas sim uma necessidade do estudo e procura do que é 

o valor no conceito quase involuntário criado pelo cliente. 

Nesse contexto, vale ressaltar que o conceito e a importância, dados à 

cocriação visualizada por Vargo e Lusch (2004), consagraram-se com a importância 

e a emergência da S-D Logic. A cocriação de valor, ou seja, a criação de valor 

compartilhada propõe, segundo Brasil; Santos e Dietrich (2010), uma transferência 

de valor nas relações entre empresa e consumidor. Diz-se compartilhada porque, na 

criação de valor, este é criado e repassado ao cliente; já na cocriação de valor, o 

consumidor toma papel ativo em todo o processo. 

Moraes e Manzini (2009, p. 1) denominam a cocriação de valor como 

processo fundamental dentro do novo mercado de consumo. Tal afirmação fica mais 

evidente ao se notar “alto índice de fracasso no lançamento de novos produtos”, 

proporcionando às empresas, principalmente às de serviços, o desafio de atender o 

cliente dentro de suas expectativas, fazendo com que ele participe do processo de 
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criação de valor e se sinta assim atendido e respeitado, conforme seus anseios. 

Dessa forma, a criação de valor passa a ser reconhecida como vantagem 

competitiva. 

De acordo com Brambilla (2010), dentro do ambiente de prestação de serviço, 

a prática da cocriação tem se tornado fundamental nos últimos anos.  Em alguns 

setores, utilizam-na como ferramenta de condição de qualidade; ao contrário de 

outros setores, como no caso da educação, que exige a cocriação do valor. Thuy 

(2011) defende, em seu trabalho, que os clientes devem participar ativamente do 

processo da criação de valor ao invés da maneira passiva utilizada há uma década. 

Os clientes devem ser respeitados e considerados cocriadores de valor durante o 

processo de serviço. Segundo o autor, tal importância torna-se ainda mais relevante 

ao se considerarem os recursos de que o cliente dispõe para a empresa, entre eles: 

dinheiro, esforço e tempo. 

Diante dessas considerações e teorias conceituais sobre cocriação, Bonsu e 

Darmody (2008) a consideram como um processo de reivindicação do cliente do 

reconhecimento de sua figura para o negócio. Dietrich; Bertuol e Brasil (2010, p. 9) 

realizam uma abordagem da cocriação dentro da sociologia, ressaltando que é 

necessária a constante interação entre o consumidor e o serviço em sua construção. 

Assim, o consumidor assume um papel ativo na criação do valor, “fazendo com que 

este seja endógeno ao processo, de maneira a requerer atenção para que os 

envolvidos no processo sejam considerados na rede de criação de valor.” Assim, 

dentro desta apresentação, é necessário considerar a simbologia dentre os 

principais aspectos que envolvem a cocriação de valor. 

Merz, He e Vargo (2009) trazem a necessidade do estudo da evolução lógica 

dominante dentro do marketing. A criação de valor ao cliente é um dos temas 

básicos da gestão de marketing e deve estar no centro das pesquisas. Katsikeas et 

al. (2004) afirmam, entretanto, que há uma lacuna entre a prática do marketing e a 

teoria acadêmica em relação a esse tema, sugerindo que a pesquisa deve oferecer 

mais do que ela faz no momento. Em alguns setores, caracterizados pelo aumento 

da competição, a criação de valor é crucial para a retenção de clientes. Já o estudo 

realizado por Cova e Salle (2008) demonstra que o valor é gerado através de vários 
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sentimentos, dentre eles, a necessidade do cliente de se sentir parte ativa da 

empresa que está escolhendo. 

A evolução da aceitabilidade da cocriação de valor denomina os clientes 

como endógenos à criação de valor, constituindo recursos operantes dentro de tal 

processo (MERZ; HE; VARGO, 2009). A cocriação de valor, então, ao extrapolar 

competências e cooperar interativamente a relação entre firma e cliente (HAYASHI 

JUNIOR, 2010), julga essa capacidade explorada de forma oriunda. O foco da 

cocriação é buscar sempre a melhor composição de valor aos interessados, no 

presente e no futuro, o que resulta diretamente da cocriação ou dos seus reflexos 

(BRAMBILLA, 2010). 

Vargo e Lusch (2010) caracterizam o conjunto de ações, cultura, atualidade, 

regulamentos, dentre outros, como sendo fatores que permitem a criação de novas 

proposições de valor com potencial para serviços. Essa junção, envolvendo empresa 

x cliente, forma um desdobramento cocriacional, a reciprocidade de informações e 

anseios que estão dentro da lógica dominante, na tentativa de fazer da cocriação 

uma teia de relacionamento e de comunicação. 

É observada, na literatura, a criação de uma nova semântica para a cocriação 

de valor, porém, este é o momento que exige muita cautela por parte dos 

estudiosos. A cocriação de valor está intimamente ligada à necessidade de 

compartilhar informação, a fim de atingir a excelência no processo de coparticipação, 

com o qual todos passam a agir em conjunto para um bem estar geral. Dentro da era 

tecnológica, cuja comunicação independe de uma vontade isolada, a cocriação para 

o cliente surge como sendo um processo de reconhecimento de sua importância 

(TANEV, 2010). Essa ideologia se estende para outras áreas e necessidade, 

surgindo conceitos como coprodução, codesign, entre outros, que não cabe aqui 

detalhar, mas apenas demonstrá-los como fundamentalizadores para uma nova 

regra social que atinge não apenas o processo econômico, mas também o convívio 

social em todas as esferas. 

Chan; Yim e Lam (2010) analisam a participação do consumidor na criação do 

valor da empresa, realizando uma simbiótica entre a diferença cultural da empresa e 

seus funcionários e a cultura dos consumidores locais. Com isso, deduz-se que a 
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cocriação do valor na empresa dentro deste contexto é facilitadora para efetivação 

de organizações multinacionais. Purvis e Long (2011) demonstraram, além das 

ontologias existentes na área de tecnologia e prestação de serviços como protocolos 

de interação, outros valores interacionais responsáveis por capacitar e dar 

continuidade a esse processo. Dentre elas, a criação de valor a qual ocorre de 

maneira recíproca com o cliente, ou seja, a cocriação, apresentando-a como 

processo fenomenológico fundamental dentro da atual conjuntura que envolve o 

negócio de prestação de serviço. 

Pongsakornrungsilpe e Schroeder (2011) reuniram os conceitos de cocriação 

de valor, em uma ótima dupla exploratória que visou demonstrar os papéis 

desempenhados pelos consumidores e a comunidade em geral, no processo de 

cocriação. Para ilustrar, ao avaliar uma comunidade de fãs de futebol, os resultados 

comprovaram que os grupos podem ser considerados como plataformas para a 

criação do valor. 

Cabe aqui estabelecer uma pausa e voltar a atenção para as considerações 

feitas por Peñalosa e Mish (2011). Os autores fazem um parecer sobre o valor para 

o consumidor e vários tipos de valores que podem ser aplicados no mundo 

corporativo. De acordo com Peñalosa e Mish (2011), existe e deve ser ressaltada a 

diferença de valores e os aspectos que eles compõem, ou seja, personalidade, 

educação, dentre outros. Além disso, os autores dividiram os valores em três níveis, 

os que chamaram de "triangulação de valores", ou, nível macro, nível meso e nível 

micro. O primeiro nível, ou nível macro, define o valor como sendo formado através 

de categorias cosmológicas e princípios; já no nível meso, as atenções são voltadas 

para as normas e padrões; e no micro, os valores são criados de formas pessoais. 

Este terceiro nível permite a interação entre os demais e assim a transferência para 

os outros dois níveis. 

Demonstrando o mesmo interesse, Hau e Thuy (2011) investigaram a 

cocriação através da teoria dos valores pessoais, dentro da formação de um modelo 

estrutural desenvolvido, para mensurar os resultados coletados em três setores de 

serviços do Vietnã. Os autores tomaram o valor funcional como sendo o resultado 

que o cliente tem dos recursos e serviços básicos, em seguida a solução obtida 
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através da extensão dos modelos que o fazem adquirir o serviço; em terceiro, a 

experiência que envolve o valor intangível no qual o cliente é o cocriador, e assim as 

ferramentas que cortam o imediatismo do consumo para o processo da conquista, 

confiança, fidelidade e satisfação. Ao fazer uma reflexão sobre a cocriação de valor 

em uma empresa de TI (Tecnologia da Informação), Mele (2011) afirmou que a 

cocriação viabiliza diversos processos ao integrar seus recursos, gerando assim 

uma capacidade de absorção pelo indivíduo daquilo que é valor para ele próprio 

como indivíduo.  

Haase e Kleinaltenkamp (2011) voltam suas atenções para o estabelecimento 

do processo de cocriação como sendo participador de um mercado colaborativo, no 

qual são levados em consideração os valores culturais e transcendentais dos 

envolvidos no processo. Para os autores, trocam-se no processo os direitos de 

propriedade da criação, em que cada parceiro da transação assume o papel 

principal e o papel do figurante, mediante os direitos a serem transferidos. 

Frow e Payne (2011), através de um levantamento bibliográfico, sugeriram 

que as organizações utilizassem a cocriação em abordagens alternativas, 

identificando os benefícios que a empresa oferece ao cliente com os relativos à 

concorrência, por meio da estimulação de confiança, fidelidade e satisfação. O 

controle das informações, das razões e das motivações, para a cocriação, favorece 

a necessidade de constante metamorfose por parte da organização (FISHER; 

SMITH, 2011). Completando esse raciocínio de que as organizações devem manter 

o controle da cocriação, Echeverri e Skalén (2011) realizaram um estudo no contexto 

do transporte público, com a intenção de avaliar a formação de valores interativos, 

na interface fornecedor x clientes, partindo da expectativa prática-teórica. Os autores 

argumentam que a formação do valor interativo de serviços não está apenas 

associada à cocriação, mas a partir do momento em que esses valores, ou aspectos 

gerais, não sejam direcionados de maneira correta, visto que pode haver, como 

denominam os autores, codestruição de valor. 

Lindfelt e Törnroos (2006) concluem seus estudos e assim enfatizam que, 

com o passar do tempo, os papéis, dispensados à cocriação de valor, podem se 

tornar mais fortes ou mais fracos, dependendo de seu direcionamento. No entanto, 
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vínculos diretos e indiretos devem ser mantidos entre os envolvidos no processo, 

pois o posicionamento dos integrantes da cocriação torna-se uma questão 

fundamental para harmonia do relacionamento entre cliente e empresa. Sob esta 

ótica, Gentile; Spiller e Noci (2007) realizaram um estudo sobre como manter esse 

relacionamento com o cliente, e concluíram que, apesar dos resultados não poderem 

ser considerados universais, já que cada mercado tem um perfil de cliente, a 

cocriação de valor e sua respectiva manutenção são um dos melhores mecanismos 

para o êxito deste processo. 

Ordanini e Pasini (2008) realizaram um estudo qualitativo com duas empresas 

da área de serviços pioneiras na implementação de soluções em tecnologia. A partir 

disso, reafirmaram a conclusão de vários estudos, demonstrando que a cocriação de 

valor é uma forte ferramenta estratégica dentro do negócio. A partir dessa visão, 

entender o maior contribuidor da economia da maioria dos países desenvolvidos 

representa a busca por novos estudos sobre a cocriação de valor. O próximo 

capítulo apresenta de forma resumida o setor de serviços e o setor de serviços 

odontológicos que é objeto desse estudo. 

 

2.5 Modelo Teórico e Hipóteses 

Após a apresentação do referencial teórico, apresenta-se, neste capítulo, o 

modelo teórico que irá representar as relações existentes entre os conceitos 

abordados. São discutidas, no capítulo, as relações encontradas na teoria entre 

qualidade de serviços, satisfação, lealdade e cocriação de valor que serviram como 

base para a formulação das hipóteses a serem testadas nesta pesquisa. 

Para a elaboração do modelo teórico que foi utilizado neste trabalho, 

buscaram-se, na literatura, subsídios para embasarem e apresentarem alguns dos 

construtos preditores da cocriação de valor. Os capítulos anteriores que 

fundamentam o presente trabalho, especialmente quando se trata da cocriação de 

valor, revelam ser essa uma área em desenvolvimento, na qual estudos empíricos 

são importantes, conforme afirmam Roberts e Adams (2010). 
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Diante do fato de que os poucos estudos empíricos abordam os antecedentes 

da cocriação de valor e ainda pouco se discutem as relações entre as dimensões da 

formação da cocriação de valor, verifica-se a relevância e a necessidade de 

aprofundamento no tema. Além disso, na literatura, não foram encontrados modelos 

teóricos que analisem especificamente a relação entre qualidade de serviços, 

satisfação, lealdade e cocriação de valor no âmbito brasileiro e internacional. 

As hipóteses dessa tese estão baseadas conforme a Figura 3. 

Figura 3 – Modelo teórico e hipóteses 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Diversos estudos consideram que as dimensões da qualidade de serviços são 

bons indicadores de satisfação. Lee (2013), Esmailpour; Zadeh e Hoseini (2012), 

Thuy (2011), Dabholkar e Overby (2005), Sureshchandar; Rajendran e 

Anantharaman (2002), Brady, Cronin e Brand (2002), Cronin; Brady e Hult (2000), 

Ennew e Binks (1999); Spreng e Mackoy (1996) encontraram suporte empírico 

positivo para a satisfação do cliente como uma consequência da qualidade dos 

serviços. 

Estudos anteriores mostraram a forte associação positiva entre a qualidade e 

a lealdade no setor de serviços.  Lee (2013), Malik; Naeem e Arif (2011), Kumar et 

al. (2010) no setor bancário, Yen e Lu (2008), Cristobal; Flavián e Guinalíu, (2007) 
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em sites na Internet, Pollack (2009) no setor de telefonia e Naidu (2009) no setor de 

saúde são alguns exemplos.  

A relação entre qualidade e cocriação de valor foi observada por Tynan; 

McKechnie e Chhuon (2010), entretanto, com marcas de luxo e não diretamente na 

área de serviços. Da mesma forma, sem especificar diretamente uma área, 

RAMASWAMY (2010) afirma que os clientes, funcionários e stakeholders estão 

exigindo maior qualidade nas interações e experiências com as empresas e um 

profundo engajamento na criação de valor e processos de prestação de serviços. 

Dessa forma, apresentam-se as primeiras hipóteses do trabalho: 

H1a – A percepção da qualidade de serviços tem uma relação positiva com a 

satisfação. 

H1b – A percepção da qualidade de serviços tem uma relação positiva com a 

cocriação de valor. 

H1c – A percepção da qualidade de serviços tem uma relação positiva com a 

lealdade. 

Nuttavuthisit (2010) observa que a assimilação dos riscos por parte do 

consumidor faz parte do processo de cocriação. O autor também considera a 

satisfação e a crença, que podem ser entendidas como lealdade no processo, mas 

que nesse caso irão subsidiar outras hipóteses desta pesquisa. 

Os estudiosos da área de marketing concordam que as empresas podem 

envolver os clientes na cocriação de produtos e serviços. A pesquisa sobre a 

cocriação é uma das direções promissoras para a compreensão dos consumidores a 

médio e longo prazo. Micu et al. (2011) afirmam que são várias as orientações para 

que as empresas envolvam os seus usuários na cocriação. Apesar dos diversos 

estudos sobre lealdade, satisfação e qualidade de serviços, conforme os estudos de 

Lee (2013) e Castro Junior, Silveira-Martins e Nogueira (2012), são escassos os 

trabalhos empíricos sobre a relação desses construtos com a cocriação de valor. 

Em uma pesquisa com os participantes de um festival de música, Drengner; 

Jahn; Gaus (2012) mostram que um sentimento de comunidade tem um impacto 
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maior nas intenções de lealdade do que a satisfação global e concluem que a 

satisfação dos clientes nem sempre é o percurso chave para a criação de valor. 

 Hedlund (2011) encontrou resultados positivos na relação da satisfação de 

consumidores de comunidades de marca na cocriação de valor. Helm; Jones (2010), 

da mesma forma, afirmam que há uma relação direta da satisfação e da lealdade na 

cocriação de valor nas comunidades de marca. Já citado anteriormente, Nuttavuthisit 

(2010) também relaciona esses construtos. Dong, Evans e Zou (2008) chegaram à 

conclusão que os clientes mais satisfeitos são o que mais provavelmente vão cocriar 

no futuro, ou seja, a satisfação tem efeitos significativos e positivos sobre a intenção 

do cliente na cocriação. 

Vargo e Lusch (2004, 2008) afirmam que o cliente pode contribuir para julgar 

a satisfação ou a insatisfação na cocriação da experiência de serviço. Fisher e Smith 

(2011), a partir de observações em comunidades de fãs e de marcas, consideraram 

a satisfação e a insatisfação importantes na decisão das pessoas de cocriarem 

valor. 

Dessa maneira, pode-se chegar às seguintes hipóteses: 

H2a – A satisfação tem uma relação positiva com a cocriação de valor. 

H2b – A lealdade tem uma relação positiva com a cocriação de valor. 

Para a formulação das hipóteses anteriores, conforme o Quadro 4 foram 

verificadas as relações entre os construtos: 

Quadro 4 – Relações entre os construtos 

Construtos relacionados Autores 

qualidade de serviços e satisfação Lee (2013), Esmailpour; Zadeh e Hoseini 

(2012), Thuy (2011), Dabholkar e Overby 

(2005), Sureshchandar; Rajendran e 

Anantharaman (2002), Cronin; Brady e 

Hult (2000), Ennew e Binks (1999); 

Spreng e Mackoy (1996) 
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satisfação e cocriação de valor Drengner; Jahn; Gaus (2012), Hedlund 

(2011), Fisher e Smith (2011), Vargo e 

Lusch (2004, 2008), Dong, Evans e Zou 

(2008) 

qualidade de serviços e lealdade Lee (2013), Malik; Naeem e Arif (2011), 

Kumar et al. (2010), Yen e Lu (2008), 

Cristobal; Flavián e Guinalíu, (2007), 

Pollack, (2009), Naidu (2009) 

qualidade de serviços e cocriação de 

valor 

Tynan; McKechnie e Chhuon (2010), 

Ramaswamy (2010) 

lealdade e cocriação de valor Helm; Jones (2010), Nuttavuthisit (2010) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Se as relações entre os construtos são embasadas pela literatura e o modelo 

apresentado na Figura 3 configurou-se a partir da mesma, pode-se concluir que as 

relações entre qualidade de serviços, satisfação e cocriação de valor e qualidade de 

serviços, lealdade e cocriação de valor devem existir. Diante do exposto, chega-se 

às seguintes hipóteses:  

H3a – A associação direta entre a qualidade de serviços e a cocriação de valor é 

menor do que tal associação quando mediada pela satisfação. 

H3b – A associação direta entre a qualidade de serviços e a cocriação de valor é 

menor do que tal associação quando mediada pela lealdade. 

Uma vez destacado o modelo teórico deste estudo e tendo sido apresentadas 

as hipóteses que o caracterizam, apresentam-se a seguir os procedimentos para a 

sua operacionalização. 
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3 METODOLOGIA 

A apresentação da metodologia de uma pesquisa pressupõe uma descrição 

minuciosa das atividades e procedimentos que foram adotados durante a realização 

da mesma. Este estudo teve uma etapa inicial exploratória e qualitativa e outra 

descritiva, na qual foram levantados, a partir de instrumentos de coleta de dados já 

validados em outros estudos e na literatura, alguns dos indicadores envolvidos, 

fundamentais para a elaboração do instrumento definitivo de coleta e para atingir os 

objetivos propostos neste estudo. 

No sentido de verificação de erros aleatórios ou sistemáticos e para garantia 

da confiabilidade e validade das medidas apresentam-se no Quadro 5 os 

procedimentos utilizados nesta pesquisa. 

Quadro 5 – Procedimentos de validação de medidas utilizados na pesquisa 

Tipos de 
avaliação de 

validade 

Conceito Procedimentos Aplicações 
nesta pesquisa 

Validade de 
face (face 
validity) 

o grau do quanto os 
respondentes e os 

especialistas consideram 
os itens apropriados para o 

construto e para os 
propósitos de mensuração. 

Envolve: nível de 
praticidade, pertinência, e 
representatividade de um 

conjunto de itens em 
relação ao construto a 

medir 

Avaliação por perfil de 
respondentes, de profissionais e 

de especialistas 

Validação do 
conteúdo do 
questionário 

Validade de 
construto 

consiste na verificação do 
comportamento da 

medida em relação a uma 
determinada expectativa 

teórica 

a)Validade convergente 
(convergent validity): avaliação 
do grau em que a escala se 
correlaciona com outras 
medidas do mesmo construto. 
b)Validade discriminante: refere-
se ao grau em que duas 
medidas designadas para medir 
construtos distintos são 
realmente diferentes. 
c)Validade nomológica: mostra 
o quanto a previsão de predição 
ou antecedência e relação a 
outros construtos se confirma. 

Validação dos 
construtos 

qualidade de 
serviços, 

satisfação, 
lealdade e 

cocriação de 
valor 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Esta pesquisa pode ser caracterizada como do tipo survey, descrita como a 

obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de um 

determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população- 

alvo (PINSONNEAULT; KRAEMER, 1993). A pesquisa pode ser caracterizada ainda 

como descritiva em corte transversal, pois, conforme afirmam Hair Jr. et al. (2005a p. 

87), “os dados são coletados em um único ponto no tempo e sintetizados 

estatisticamente”. Para os autores, a maioria das surveys recai nessa categoria. Os 

planos de pesquisa descritiva normalmente são estruturados para mensurarem 

peculiaridades descritas em uma pergunta de pesquisa. A Figura 4 mostra as etapas 

realizadas ao longo do trabalho e os procedimentos metodológicos adotados. 

Figura 4 – Etapas da pesquisa 

 

Etapa Exploratória 
 

Revisão da literatura 

 
 

Definição do modelo teórico 

 
 

Operacionalização dos construtos 

 
 

 

Tradução dos indicadores 

 
 

Tradução reversa das escalas 

 
 

Entrevistas em profundidade para 
ajustes nos indicadores 

 
 

Avaliação em conjunto por perfil de 
respondentes, profissionais e 

especialistas 

 
 

Finalização do questionário 

 
 
 

Etapa Descritiva 
 

Coleta de dados 

 
 

Tratamento da base de dados 

 
 

Testes estatísticos 

 
 

Modelagem de equações estruturais 

 
 

Validação da extensão teórica 

 
 

 
 

Análise dos dados 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Hofstatter, 2010. 
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3.1 Etapa Exploratória 

Esta etapa exploratória foi realizada a fim de melhor compreender o estudo 

desenvolvido. A revisão da literatura apresentou subsídios para a construção e 

definição do modelo teórico já apresentado no capítulo anterior. 

Na operacionalização dos construtos, as escalas escolhidas foram traduzidas 

e adaptadas pelo autor e uma professora do curso de odontologia de uma IES 

privada ao consumidor do setor de serviços odontológicos. Na qualificação desta 

tese foi sugerida a tradução reversa (back-translation) do questionário antes de sua 

aplicação que foi realizada por um professor de graduação e pós-graduação em 

Língua Inglesa com experiência de mais de quinze anos na área de Língua Inglesa e 

Business English com mestrado e doutorado pela University of London e a 

professora do curso de odontologia com curso e pós-graduação em inglês pelo 

Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos. As traduções foram comparadas e ajustadas 

de acordo com as sugestões dos profissionais. 

Por meio de entrevistas pessoais em profundidade com seis pessoas: duas 

do perfil dos respondentes (consumidores), dois profissionais e dois especialistas 

(dentistas e professores), foi realizado um primeiro ajuste do instrumento de coleta 

para verificar o quanto os respondentes (consumidores), profissionais e especialistas 

consideram as questões apropriadas para os propósitos de mensuração, ou seja, a 

validade de face (face validity). Para cada um dos seis entrevistados foi enviado 

antecipadamente o instrumento de coleta de dados e posteriormente em entrevista 

individual, discutiram-se os aspectos relatados. Em seguida, em uma reunião 

conjunta, duas pessoas de cada um dos três segmentos foram convidadas a opinar 

e discutir o questionário em relação aos termos e à pertinência das questões. 

Segundo Creswell (2010), para o desenvolvimento do instrumento de coleta, podem 

ser utilizados temas e declarações específicas dos participantes em uma coleta de 

dados qualitativos inicial. 

Os consumidores foram representados por uma pessoa do sexo masculino 

(advogado) e outra do sexo feminino (professora), o primeiro é um profissional liberal 

autônomo e o segundo empregada em uma IES privada. Os profissionais cirurgiões-

dentistas convidados também são dos dois gêneros e estão na área há mais de dez 
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anos trabalhando em suas especialidades (ortodontia e periodontia/implantodontia) 

em clínicas próprias. E os especialistas são professores de IES pública e privada, 

respectivamente: um da área de administração e outro da área de odontologia, os 

dois com mestrado e doutorado e mais de dez anos como docentes do ensino 

superior e pós-graduação. Um dos especialistas (administração) participou da 

reunião por videoconferência. A reunião durou cerca de quatro horas e cada 

segmento pôde opinar de forma livre. Os apontamentos foram realizados pelo 

pesquisador e ao final apresentado como resultado o instrumento de coleta de 

dados revisado e discutido. 

 

3.2 Operacionalização dos Construtos 

Nesta seção será descrita a operacionalização dos construtos: qualidade de 

serviços, satisfação, lealdade e cocriação de valor. É importante destacar que na 

elaboração das questões utilizou-se a escala intervalar do tipo Likert de 7 (sete) 

pontos. Amplamente utilizada em pesquisa de marketing, a escala Likert exige que 

os entrevistados indiquem o grau de concordância ou discordância com cada uma 

de uma série de afirmações sobre objetos de estímulo. Ressalta-se ainda que cada 

uma dessas afirmações deve medir algum aspecto de um mesmo fator comum. 

Segundo Malhotra (2006), a análise pode ser feita item por item, analisando o perfil, 

ou então calculando um escore total para cada respondente, somando-se todos os 

itens, com as vantagens de facilitar a construção e a aplicação, e também o 

entendimento por parte dos entrevistados. 

Para a mensuração do construto qualidade de serviços, foram utilizadas treze 

variáveis indicadoras, sugeridas por Laroche et al. (2004). Esses autores 

propuseram uma escala própria para mensuração da qualidade de serviços na área 

odontológica, baseada na escala SERVPERF elaborada por Cronin Jr. e Taylor 

(1992). Foram realizadas adaptações no instrumento, no sentido de facilitar o 

entendimento por parte do respondente e direcionando-o aos clientes conforme o 

Quadro 6. 
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Laroche et al. (2004) optaram pela utilização dos treze itens mais 

relacionados à área de serviços odontológicos e a pesquisa foi aplicada em 

profissionais dentistas dos Estados Unidos, Canadá e Japão. 

Quadro 6 – Dimensões e variáveis indicadoras do construto qualidade de 

serviços 

Variável indicadora CÓDIGO* N
o
** 

Meu dentista tem equipamentos modernos. QUA1 A1 

As instalações do consultório são visualmente atraentes. QUA2 A2 

As instalações do consultório estão bem conservadas. QUA3 A3 

Quando o meu dentista promete fazer algo em um determinado tempo, ele 

o faz. 
QUA4 A4 

Meu dentista mantém registros precisos sobre mim. QUA5 A5 

Meu dentista diz exatamente quais os serviços que deveriam ser realizados QUA6 A6 

Eu recebo serviços de lembrete pelo meu dentista. QUA7 A7 

Meu dentista me dá uma atenção individualizada. QUA8 A8 

Quando eu tenho um problema meu dentista é tranquilizador. QUA9 A9 

Os auxiliares do meu dentista estão sempre dispostos a ajudar. QUA10 A10 

Eu posso confiar nos auxiliares do meu dentista. QUA11 A11 

Os auxiliares do meu dentista são corteses. QUA12 A12 

Os auxiliares do meu dentista entendem minhas necessidades. QUA13 A13 

* código da variável a ser utilizado nos procedimentos estatísticos 

** número da questão na primeira versão do questionário original 

Para a mensuração do construto satisfação, foram utilizadas 4 (quatro) 

variáveis, também sugeridas por Laroche et al. (2004). As escalas foram adaptadas 

para seguir o mesmo padrão dos demais indicadores variando de 1 (insatisfeito) a 7 

(satisfeito) de acordo com o Quadro 7. Os autores embasaram seus estudos a partir 

das escalas sugeridas por Spreng; Mackenzie e Olshavky (1996), Crosby e 

Stephens (1987) e Oliver (1996). 
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 Quadro 7 – Variáveis indicadoras do construto satisfação 

Variável indicadora CÓDIGO* N
o
** 

Em relação ao tratamento odontológico que recebeu, você se sente: 

insatisfeito/satisfeito SAT1 B1 

No que diz respeito ao atendimento odontológico que recebeu, estou: 

insatisfeito/satisfeito SAT2 B2 

No geral, em relação ao atendimento de minhas necessidades, eu me sinto: 

insatisfeito/satisfeito SAT3 B3 

No geral, como você se sente em relação ao desempenho do seu dentista: 

insatisfeito/satisfeito SAT4 B4 

* código da variável a ser utilizado nos procedimentos estatísticos 

** número da questão na primeira versão do questionário original 

A escala para o construto lealdade foi construída a partir dos elementos 

definidos por McMullan e Gilmore (2003) e baseados no trabalho de Oliver (1999). 

De acordo com o Quadro 8, foi escolhida especialmente por ter sido aplicada na 

área de serviços e possuir um enquadramento considerado adequado na avaliação 

durante a etapa exploratória e qualitativa entre 11 (onze) escalas apresentadas por 

Henrique (2009). 

 

Quadro 8 – Variáveis indicadoras e dimensões do construto lealdade 

Variável indicadora CÓDIGO* N
o
** 

Dimensão Cognitiva 

Eu compreendo as características do meu dentista 
suficientemente para avaliá-lo em relação aos outros 
dentistas. 

LEA1 C1 

É importante que eu faça a escolha certa em relação a um 
dentista. 

LEA2 C2 

Quando vou a um dentista, eu não estou interessado só no 
baixo preço. 

LEA3 C3 

Quando escolho um dentista, eu comparo preços para ter 
certeza de estar com o melhor custo-benefício. 

LEA4 C4 

O meu dentista tem os equipamentos mais modernos. LEA5 C5 

O ambiente do meu dentista é o mais agradável. LEA6 C6 

Dimensão Afetiva 

O meu dentista é um profissional que chama a minha 
atenção. 

LEA7 C7 
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O meu dentista é exatamente o que eu preciso de um 
profissional. 

LEA8 C8 

O meu dentista trabalhou tão bem como eu esperava. LEA9 C9 

Tenho expectativa de receber atenção individualizada por 
parte do meu dentista. 

LEA10 C10 

O meu dentista é um profissional do qual eu poderia falar 
durante muito tempo. 

LEA11 C11 

Eu tenho a preferência pelo meu dentista por sua 
localização. 

LEA12 C12 

Ser cliente do meu dentista diz muito sobre quem eu sou. LEA13 C13 

Dimensão Conativa 

O meu dentista é mais que um mero profissional. LEA14 C14 

Eu tentaria outro profissional se ele fosse 25% mais barato 
do que o meu dentista. 

LEA15 C15 

Eu tentaria outro profissional se ele oferecesse melhores 
alternativas de pagamento do que as do meu dentista. 

LEA16 C16 

Eu tentaria outro profissional se ele oferecesse melhores 
instalações que as do meu dentista. 

LEA17 C17 

Eu mudaria de dentista se ele me desse mais status. LEA18 C18 

Eu mudaria de dentista se a equipe fosse mais atenciosa. LEA19 C19 

Eu prezo muito o meu dentista. LEA20 C20 

Eu me considero muito leal ao meu dentista. LEA21 C21 

Dimensão Ação 

Se eu pudesse escolher de novo, eu escolheria outro 
dentista. 

LEA22 C22 

Quando conheço um novo dentista diferente do usual, eu 
vou investigá-lo. 

LEA23 C23 

Eu geralmente frequento o dentista das proximidades. LEA24 C24 

Se eu gosto do dentista, eu raramente vou trocá-lo por conta 
de alguma novidade. 

LEA25 C25 

Quando vou a um determinado dentista que já frequento, me 
sinto mais seguro para discutir e perguntar sobre o 
tratamento. 

LEA26 C26 

* código da variável a ser utilizado nos procedimentos estatísticos 

** número da questão na primeira versão do questionário original 

A escala para o construto cocriação de valor foi construída conforme a 

proposição conceitual de Prahalad e Ramaswamy (2004) e o modelo DART. Esses 

foram os primeiros autores, assim como Vargo e Lusch (2004), a iniciarem os 

estudos sobre a cocriação de valor. Os indicadores surgiram baseados no trabalho 

de ALBINSSON, PERERA e SAUTTER (2011) através de 25 (vinte e cinco) variáveis 
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indicadoras. O referido questionário foi adaptado pelo autor ao setor de serviços 

odontológicos e validado posteriormente conforme apresentado ao longo deste 

trabalho e de acordo com o Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Variáveis indicadoras e dimensões do construto cocriação de 
valor 

Variável indicadora CÓDIGO* N
o
** 

Dimensão Diálogo 

Seu dentista se comunica com você para receber sugestões 
de melhoraria na prestação do serviço. 

COC1 D1 

Seu dentista está interessado em se comunicar sobre a 
melhor maneira de projetar e entregar uma prestação de 
serviço de qualidade. 

COC2 D2 

Seu dentista usa múltiplos canais de comunicação para 
promover uma maior troca de ideias com o cliente sobre a 
prestação do serviço. 

COC3 D3 

Seu dentista tem um diálogo ativo sobre como agregar valor 
à prestação de serviço. 

COC4 D4 

Você é incentivado a se comunicar com o dentista sobre 
todos e quaisquer aspectos da prestação de serviço. 

COC5 D5 

Várias linhas de comunicação são utilizadas pelo seu 
dentista para recolher contribuições e ideias. 

COC6 D6 

Seu dentista promove o diálogo para saber mais sobre a sua 
reação para a prestação do serviço. 

COC7 D7 

Você tem muitas oportunidades para compartilhar as suas 
ideias com o seu dentista sobre a adição de valor à 
prestação do serviço. 

COC8 D8 

Seu dentista faz com que seja fácil para você comunicar as 
suas ideias sobre a concepção e a execução da prestação 
do serviço. 

COC9 D9 

Dimensão Acesso 

Seu dentista permite decidir como você recebe a oferta do 
serviço. 

COC10 D10 

Você tem muitas opções para escolher como recebe a oferta 
de serviço. 

COC11 D11 

É fácil para você receber a oferta de serviços quando quer. COC12 D12 

É fácil para você receber a oferta de serviços onde quer. COC13 D13 

É fácil para você receber a oferta de serviços como quer. COC14 D14 

Dimensão Avaliação de risco 

Seu dentista fornece a você informações completas sobre 
como os riscos e os benefícios do tratamento foram 
avaliados. 

COC15 D15 

Você recebe informações completas relativas aos riscos e 
benefícios do tratamento. 

COC16 D16 

Seu dentista o informa sobre todos os riscos decorrentes do 
tratamento. 

COC17 D17 

Seu dentista oferece as ferramentas e o apoio necessários 
para a sua tomada de decisões em relação à sua 

COC18 D18 
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participação no tratamento. 

Seu dentista é muito claro sobre os fatores positivos e 
negativos associados com o serviço que oferece. 

COC19 D19 

Seu dentista o incentiva a familiarizar-se com os riscos 
associados na prestação do serviço. 

COC20 D20 

Seu dentista permite a você tomar decisões informadas 
sobre os riscos e benefícios da prestação do serviço. 

COC21 D21 

Dimensão Transparência 

Seu dentista revela de forma plena as informações que 
podem ser úteis para melhorar os resultados da prestação 
de serviço. 

COC22 D22 

A você é dado livre acesso às informações que podem ser 
úteis na melhoria da prestação do serviço. 

COC23 D23 

Você tem tratamento igualitário na partilha de informações 
necessárias para conseguir uma prestação de serviço de 
sucesso. 

COC24 D24 

Seu dentista revela plenamente informações detalhadas 
sobre os custos e preços associados à concepção e à 
execução da prestação do serviço. 

COC25 D25 

* código da variável a ser utilizado nos procedimentos estatísticos 

** código da questão na primeira versão do questionário original 

 

3.3 Etapa Descritiva 

Especificamente nesta pesquisa foram coletados dados quantitativos sobre a 

qualidade, a satisfação, a lealdade e a cocriação de valor, objetivando-se verificar as 

percepções dos consumidores de serviços odontológicos e testar as hipóteses 

definidas com base na investigação teórica realizada pelo pesquisador. Para Hair Jr. 

et al. (2005a p. 86), “as hipótese, derivadas da teoria, normalmente servem para 

guiar o processo e fornecer uma lista do que precisa ser mensurado”. 

Esta fase foi realizada através da aplicação de questionários estruturados, 

hospedados em uma websurvey. Após uma análise detalhada das opções, foi 

escolhido o sistema Google Drive com o pacote de ferramentas Google 

Docs/Formulários pela facilidade e praticidade do sistema, além da credibilidade do 

seu endereço de localização 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHg1REZt

bm9TZDZiV1pacWRmOFlCSUE6MQ conhecido pela maioria dos usuários de PCs e 

adaptado conforme a situação de coleta de dados. Os procedimentos de 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHg1REZtbm9TZDZiV1pacWRmOFlCSUE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHg1REZtbm9TZDZiV1pacWRmOFlCSUE6MQ
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amostragem e tratamento estatístico foram seguidos de acordo com a literatura e 

serão descritos posteriormente.  

No que diz respeito à confiabilidade e validade do modelo, foi realizada a 

análise fatorial exploratória e confirmatória de cada dimensão e do modelo completo. 

As cargas fatoriais obtidas foram, com efeito, reduções de dados muito mais 

complexos a tamanho manuseável, no qual o pesquisador pôde interpretar melhor 

os resultados e procurou ajustar os dados coletados ao modelo teórico proposto, 

através da técnica de modelagem de equações estruturais (SEM6). Lattin; Carroll e 

Green (2011) observam que os modelos de equação estrutural são quase sempre 

utilizados com o objetivo de confirmação e de teste. Noções prévias de estrutura são 

necessárias para a mensuração e a definição das relações entre os construtos. Hair 

Jr. et al. (2005b) apresentam sete estágios na modelagem de equações estruturais, 

que se procurou seguir neste trabalho de tese: desenvolvimento de um modelo 

teórico, construção de um diagrama de caminhos de relações causais, conversão do 

diagrama de caminhos em um conjunto de modelos estrutural e de mensuração, 

escolha do tipo de matriz de dados e estimação do modelo proposto, avaliação da 

identificação do modelo estrutural, avaliação dos critérios de qualidade de ajuste e, 

por último, a interpretação e a modificação do modelo, se teoricamente justificadas. 

 

 

3.4 População e Amostra 

A população-alvo da pesquisa foram os consumidores brasileiros de serviços 

odontológicos maiores de idade e que possuem renda própria. Esses três critérios 

foram escolhidos partindo-se do pressuposto de que a pesquisa foi realizada no 

Brasil e que a decisão de escolha do profissional é de alguém que pagará seu 

próprio tratamento.  

Segundo Hair Jr. et al. (2005b p. 484), “o tamanho absoluto mínimo da 

amostra deve ser pelo menos maior do que o número de covariâncias ou 

correlações na matriz de dados de entrada”. Para os autores, a mais adequada seria 

                                                           
6
 Structural Equation Modeling 
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uma proporção de dez respondentes por parâmetro, pois quanto maior a 

complexidade do modelo, maiores as exigências do tamanho amostral. Entretanto, 

na utilização de PLS-SEM (Partial Least Squares - Structural Equation Modeling) 

Hair, Ringle e Sarstedt (2011), observam que o número de indicadores do maior 

construto deve ser levado em consideração na amostra. Neste trabalho o construto 

cocriação de valor é o maior construto com 4 dimensões e 25 indicadores. Diante 

desse fato, o número mínimo seria de 250 respondentes. Inicialmente, estava 

prevista a utilização das bases de dados do CFO – Conselho Federal de 

Odontologia e CROs – Conselhos Regionais de Odontologia, além de Congressos 

desses profissionais no sentido de repasse dos questionários aos seus pacientes, 

entretanto a não possibilidade de envio por parte dos Conselhos e o período de 

coleta de dados que aconteceu de novembro de 2012 a fevereiro de 2013 acabou 

inviabilizando a estratégia. 

Por meio de uma amostra não probabilística tendo como base a divulgação 

através de redes sociais foram coletados 155 questionários. Como o número não foi 

suficiente, outros 183 questionários foram coletados por uma amostragem por 

conveniência (convenience) e por bola de neve (snowball), na qual os participantes 

foram escolhidos por estarem disponíveis e repassados para novos respondentes 

perfazendo um total de 338 questionários, dentre os quais foram considerados 

válidos 313 questionários, uma vez que estavam preenchidos corretamente e de 

forma completa. Para Hair Jr. et al. (2005b p. 39) a análise multivariada demanda um 

exame mais rigoroso dos dados, pois “a influência de observações atípicas, 

violações das suposições e dados perdidos pode aparecer em diversas variáveis 

com efeitos substanciais”. Nesse caso foi utilizada a abordagem de caso completo, 

pois a extensão dos dados perdidos foi pequena e as relações nos dados foram 

fortes o suficiente a ponto de não serem afetadas na eliminação. 

Para estimação dos parâmetros, muitos pacotes diferentes estão disponíveis 

(LATTIN; CARROLL e GREEN, 2011). De acordo com Hair, Ringle, Sarstedt (2011), 

a PLS-SEM é uma abordagem de modelagem causal que visa à maximização da 

variância dos construtos latentes dependentes para estimar modelos causais em 

muitos modelos teóricos e situações empíricas de dados. Foram utilizados dois 

softwares para testar o modelo proposto. O software de modelagem Smart PLS 2.0, 
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que é capaz de simultaneamente determinar as influências do caminho direta ou 

indiretamente entre todas as variáveis latentes em uma rede nomológica e que foi 

desenvolvido por Christian Ringle e sua equipe, na Universidade de Hamburgo na 

Alemanha e o LISREL 8.80 que é um pacote que inclui vários métodos estatísticos 

para a análise de dados ordinais e pode ser usado para ajustar e avaliar a validade 

de construtos. Para Jöreskog e Wold (1982), PLS e LISREL não são métodos 

concorrentes, são métodos complementares. 

 

3.5 Caracterização da amostra 

A amostra de 313 pessoas, consumidores de serviços odontológicos 

brasileiros desta pesquisa é formada por 160 mulheres (51,1%) e 153 homens 

(48,9%) e a idade dos respondentes, conforme perfil de delimitação variou de 

mínima de 18 anos a mais de 54 anos conforme Tabela 2. 

Tabela 2: Idade dos respondentes 

Idade Frequência % 

Entre 18 e 23 anos 53 17% 
Entre 24 e 29 anos 54 17% 
Entre 30 e 35 anos 72 23% 
Entre 36 e 41 anos 56 18% 
Entre 42 e 47 anos 28 9% 
Entre 48 e 53 anos 19 6% 
54 anos ou mais 31 10% 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Em relação à situação profissional dos respondentes, a Tabela 3 mostra que 

a grande maioria, mais de 80% está empregada, possui sua própria empresa ou 

atua como autônomo. Outros 5% são aposentados ou pensionistas. Uma 

observação relevante é que os 14% dos respondentes que se declararam 

estudantes, são alunos de pós-graduação stricto sensu em IES públicas ou privadas. 

Tabela 3: Situação profissional dos respondentes 

Situação profissional Frequência % 

Empregado período 
integral 

150 
48% 

Empregado meio 
período 

37 
12% 
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Profissional liberal 44 14% 
Empregador 22 7% 
Aposentado/Pensionista 16 5% 
Estudante 44 14% 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Uma boa parte dos Estados brasileiros no total de 16, mais o Distrito Federal 

foram contemplados na pesquisa conforme Tabela 4. Os Estados do Paraná e Santa 

Catarina é a moradia de grande parte dos respondentes em decorrência da 

localização do autor que mora e estuda nesses Estados e que por meio das redes 

sociais, acaba direcionando os links. 

 Tabela 4: Localização dos respondentes 

Estado Frequência % 

AL 1 0,3% 
AM 3 1% 
BA 8 2,5% 
CE 1 0,3% 
DF 15 4,8% 
GO 3 1% 
MG 13 4,1% 
MS 4 1,3% 
MT 11 3,5% 
PA 10 3,2% 
PE 2 0,6% 
PR 110 35,1% 
RJ 18 5,7% 
RS 26 8,3% 
SC 60 19,1% 
SP 27 8,6% 
TO 1 0,3% 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Apresentada as características dos respondentes, os próximos capítulos 

apresentam os procedimentos estatísticos que foram realizados nestas etapas da 

pesquisa. 
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4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

O tratamento dos dados é a seção que se ocupa com a explicação de como 

se pretende tratar os dados coletados, inclusive justificando por que referido 

tratamento é o mais adequado aos propósitos do estudo. Os objetivos da 

investigação somente são alcançados com a coleta, o tratamento e, posteriormente, 

com a interpretação dos dados, buscando assegurar com isso a correlação entre 

objetivos e formas de atingí-los. 

 

4.1 Análise descritiva 

O tratamento de dados requer que se realizem análises descritivas 

(estatísticas descritivas) que nos permitem conhecer as características da 

distribuição de dados. As medidas de assimetria possibilitam analisar uma 

distribuição de acordo com as relações entre suas medidas de moda, média e 

mediana, quando observadas graficamente. A curtose é o grau de achatamento da 

distribuição. Ou o quanto uma curva de frequência será achatada em relação a uma 

curva normal de referência. 

Kline (2011) afirma que o sinal de skew index (SI) – índice de assimetria 

indica a direção do valor de desvio, positivo ou negativo e o zero indica uma 

distribuição simétrica. As variáveis com valores absolutos de SI maiores que 3,0 são 

descritos como "extremamente" enviesado por alguns autores destes estudos. O 

valor de kurtosis index (KI) – índice de curtose em uma distribuição normal é igual 

zero, e o seu sinal indica o tipo de curtose, positivo ou negativo. Há menos consenso 

sobre o KI, porém os valores absolutos de cerca de 8,0 para mais de 20,0 deste 

índice são descritos como indicadores de curtose "extremo". Uma regra 

conservadora parece ser a de que os valores absolutos de KI maior que 10,0 

sugerem um problema, e os valores absolutos de KI maior que 20,0 indicam um 

problema mais grave. 

Com o objetivo de mostrar as características da distribuição dos dados dessa 

pesquisa, são apresentadas as tabelas demonstrando os resultados descritivos das 
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variáveis observáveis referentes aos construtos a serem testados na SEM. Uma 

observação relevante é que se verificou que todos os indicadores de todos os 

construtos receberam conceito entre o mínimo (1) e o conceito máximo (7). O 

Quadro 10 apresenta os indicadores de qualidade de serviço com seus respectivos 

códigos e a Tabela 5 mostra a análise descritiva para os indicadores do construto 

qualidade de serviços. 

Quadro 10 – Indicadores do construto qualidade de serviços 

Variável indicadora CÓDIGO 

Meu dentista tem equipamentos modernos. QUA1 

As instalações do consultório são visualmente atraentes. QUA2 

As instalações do consultório estão bem conservadas. QUA3 

Meu dentista mantém registros precisos sobre mim. QUA4 

Meu dentista diz exatamente quais os serviços que deveriam ser realizados QUA5 

Meu dentista me dá uma atenção individualizada. QUA6 

Quando eu tenho um problema meu dentista é tranquilizador. QUA7 

Os auxiliares do meu dentista estão sempre dispostos a ajudar. QUA8 

Eu posso confiar nos auxiliares do meu dentista. QUA9 

Os auxiliares do meu dentista são corteses. QUA10 

Os auxiliares do meu dentista entendem minhas necessidades. QUA11 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Tabela 5 – Análise descritiva dos indicadores do construto qualidade de serviços 

 
Assimetria 

(SI) 

Curtose 

(KI) 

Qua1 -0,956 0,849 

Qua2 -0,741 -0,163 

Qua3 -1,529 2,215 

   

Qua4 -1,465 1,605 

Qua5 -1,888 4,142 

Qua6 -1,672 2,381 

Qua7 -1,644 2,200 
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Qua8 -1,183 0,727 

Qua9 -1,035 0,219 

Qua10 -1,350 1,221 

Qua11 -1,082 0,573 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

A partir da análise da Tabela 5 verifica-se que a SI dos indicadores QUA3 e 

QUA1 da Dimensão Infraestrutura apresentaram os valores mais altos com -1,529 e 

-0,956 respectivamente. Na Dimensão Serviço, os indicadores QUA5 e QUA6 

apresentaram os valores -1,888 e -1,672 respectivamente como os valores mais 

altos e na Dimensão Auxiliares os indicadores que apresentaram os valores mais 

altos foram QUA10 com -1,350 e QUA8 com -1,183. Os indicadores de assimetria 

podem ser considerados aceitáveis. 

O índice KI apresentou na Dimensão Infraestrutura os valores QUA3 com 

2,215 e QUA1 com 0,849 como os mais altos. Os indicadores QUA5 e QUA6 

apresentaram índices de 4,142 e 2,381 respectivamente na Dimensão Serviço e por 

último na Dimensão Auxiliares os mais altos índices aparece QUA10 com 1,221 e 

QUA8 com 0,727. Os indicadores de curtose podem ser considerados aceitáveis. O 

Quadro 11 apresenta os indicadores de satisfação com seus respectivos códigos. 

Em seguida a Tabela 6 apresenta a análise descritiva para os indicadores do 

construto satisfação. 

Quadro 11 – Indicadores do construto satisfação 
Variável indicadora CÓDIGO 

Em relação à qualidade do tratamento odontológico que recebeu, você se sente: 

insatisfeito/satisfeito SAT1 

No que diz respeito à qualidade do atendimento odontológico que recebeu, estou: 

insatisfeito/satisfeito SAT2 

No geral, em relação ao atendimento de minhas necessidades, eu me sinto: 

insatisfeito/satisfeito SAT3 

No geral, como você se sente em relação ao desempenho do seu dentista: 

insatisfeito/satisfeito SAT4 

   Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Tabela 6 – Análise descritiva dos indicadores do construto satisfação 

 
Assimetria 

(SI) 

Curtose 

(KI) 

Sat1 -1,772 4,137 

Sat2 -1,642 3,479 

Sat3 -1,612 2,902 

Sat4 -1,661 3,348 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

A partir da análise da Tabela 6 é possível constatar que a SI dos indicadores 

SAT1 e SAT4 do Construto Satisfação apresentaram os valores mais altos com -

1,772 e -1,661 respectivamente. Os indicadores de assimetria podem ser 

considerados aceitáveis. O índice KI apresentou os indicadores SAT1 e SAT2 

apresentaram índices de 4,137 e 3,479 respectivamente. Os indicadores de curtose 

podem ser considerados aceitáveis. O Quadro 12 apresenta os indicadores de 

lealdade com seus respectivos códigos. Em seguida a Tabela 7 apresenta a análise 

descritiva para os indicadores do construto lealdade. 

Quadro 12 – Indicadores do construto lealdade 
Variável indicadora CÓDIGO 

Dimensão Cognitiva 

É importante que eu faça a escolha certa em relação a um 
dentista. 

LEA1 

Quando vou a um dentista, eu não estou interessado só no 
baixo preço. 

LEA2 

Tenho expectativa de receber atenção individualizada por 
parte do meu dentista. 

LEA3 

O meu dentista é um profissional do qual eu poderia falar 
durante muito tempo. 

LEA4 

Dimensão Afetiva 

O meu dentista é um profissional que chama a minha 
atenção. 

LEA5 

O meu dentista é exatamente o que eu preciso de um 
profissional. 

LEA6 

O meu dentista trabalhou tão bem como eu esperava. LEA7 

Se eu gosto do dentista, eu raramente vou trocá-lo por conta 
de alguma novidade. 

LEA8 

Dimensão Conativa 

Eu tentaria outro profissional se ele fosse 25% mais barato 
do que o meu dentista. 

LEA9 

Eu tentaria outro profissional se ele oferecesse melhores 
alternativas de pagamento do que as do meu dentista. 

LEA10 
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Eu tentaria outro profissional se ele oferecesse melhores 
instalações que as do meu dentista. 

LEA11 

Eu mudaria de dentista se ele me desse mais status. LEA12 

Eu mudaria de dentista se a equipe fosse mais atenciosa. LEA13 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Tabela 7 – Análise descritiva dos indicadores do construto lealdade 

 
Assimetria 

(SI) 

Curtose 

(KI) 

Lea1 -2,766 10,017 

Lea2 -2,047 3,960 

Lea3 -1,592 2,311 

Lea4 -0,670 -0,219 

   

Lea5 -1,326 1,672 

Lea6 -1,324 1,750 

Lea7 -1,331 1,913 

Lea8 -0,942 -0,242 

   

Lea9 1,070 -0,030 

Lea10 0,897 -0,644 

Lea11 0,583 -0,875 

Lea12 2,046 3,401 

Lea13 0,813 -0,625 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Com base na Tabela 7 verifica-se que a SI dos indicadores LEA1 e LEA2 da 

Dimensão Cognitiva apresentaram os valores mais altos com -2,766 e -2,047 

respectivamente. Na Dimensão Afetiva, os indicadores LEA7 e LEA5 apresentaram 

os valores -1,331 e -1,326 respectivamente como os valores mais altos e na 

Dimensão Conativa os indicadores que apresentaram os valores mais altos foram 

LEA12 com 2,046 e LEA9 com 1,070. Os indicadores de assimetria podem ser 

considerados aceitáveis. 

O índice KI apresentou na Dimensão Cognitiva os valores LEA1 com 10,017 e 

LEA2 com 3,960 como os mais altos. Os indicadores LEA7 e LEA6 apresentaram 
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índices de 1,913 e 1,750 respectivamente na Dimensão Afetiva e por último na 

Dimensão Conativa os mais altos índices aparecem LEA12 com 3,401 e LEA11 com 

0,875. Os indicadores de curtose, apesar do indicador LEA1 estar um pouco acima 

do recomendado podem ser considerados aceitáveis. O Quadro 13 apresenta os 

indicadores de cocriação de valor com seus respectivos códigos e a Tabela 8 

apresenta a análise descritiva para os indicadores do construto cocriação de valor. 

Quadro 13 – Indicadores do construto cocriação de valor 
Variável indicadora CÓDIGO 

Dimensão Diálogo 

Seu dentista se comunica com você para receber sugestões 
de melhoraria na prestação do serviço. 

COC1 

Seu dentista está interessado em se comunicar sobre a 
melhor maneira de projetar e entregar uma prestação de 
serviço de qualidade. 

COC2 

Seu dentista usa múltiplos canais de comunicação para 
promover uma maior troca de ideias com o cliente sobre a 
prestação do serviço. 

COC3 

Seu dentista tem um diálogo ativo sobre como agregar valor 
na prestação de serviço. 

COC4 

Você é incentivado a se comunicar com o dentista sobre 
todos e quaisquer aspectos da prestação de serviço. 

COC5 

Várias linhas de comunicação são utilizadas pelo seu 
dentista para recolher contribuições e ideias. 

COC6 

Seu dentista promove o diálogo para saber mais sobre a sua 
reação para a prestação do serviço. 

COC7 

Você tem muitas oportunidades para compartilhar as suas 
ideias com o seu dentista sobre a adição de valor à 
prestação do serviço. 

COC8 

Seu dentista faz com que seja fácil para você comunicar as 
suas ideias sobre a concepção e a execução da prestação 
do serviço. 

COC9 

Dimensão Acesso 

Seu dentista permite decidir como você recebe a oferta do 
serviço. 

COC10 

Você tem muitas opções para escolher como recebe a oferta 
de serviço. 

COC11 

É fácil para você receber a oferta de serviços quando quer. COC12 

É fácil para você receber a oferta de serviços onde quer. COC13 

É fácil para você receber a oferta de serviços como quer. COC14 

Dimensão Avaliação de risco 

Seu dentista fornece a você informações completas sobre 
como os riscos e os benefícios do tratamento foram 
avaliados. 

COC15 

Você recebe informações completas relativas aos riscos e 
benefícios do tratamento. 

COC16 

Seu dentista informa o cliente sobre todos os riscos 
decorrentes do tratamento. 

COC17 
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Seu dentista oferece as ferramentas e o apoio necessários 
para a sua tomada de decisões em relação à sua 
participação no tratamento. 

COC18 

Seu dentista é muito claro sobre os fatores positivos e 
negativos associados com o serviço que oferece. 

COC19 

Seu dentista o incentiva a familiarizar-se com os riscos 
associados na prestação do serviço. 

COC20 

Seu dentista permite a você tomar decisões informadas 
sobre os riscos e benefícios da prestação do serviço. 

COC21 

Dimensão Transparência 

Seu dentista revela de forma plena as informações que 
podem ser úteis para melhorar os resultados da prestação 
de serviço. 

COC22 

A você é dado livre acesso às informações que podem ser 
úteis na melhoria da prestação do serviço. 

COC23 

Você tem tratamento igualitário na partilha de informações 
necessárias para conseguir uma prestação de serviço de 
sucesso. 

COC24 

Seu dentista revela plenamente informações detalhadas 
sobre os custos e preços associados à concepção e à 
execução da prestação do serviço. 

COC25 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Tabela 8 – Análise descritiva dos indicadores do construto cocriação de valor 

 
Assimetria 

(SI) 

Curtose 

(KI) 

Coc1 -0,003 -1,241 

Coc2 -0,523 -0,954 

Coc3 0,474 -1,022 

Coc4 0,027 -1,289 

Coc5 -0,149 -1,310 

Coc6 0,383 -1,127 

Coc7 -0,083 -1,297 

Coc8 0,098 -1,197 

Coc9 -0,161 -1,143 

   

Coc10 -0,333 -1,071 

Coc11 0,014 -1,138 

Coc12 -0,364 -1,011 

Coc13 -0,053 -1,195 

Coc14 -0,183 -1,128 

   

Coc15 -1,080 0,359 

Coc16 -1,071 0,250 
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Coc17 -1,170 0,452 

Coc18 -0,844 -0,226 

Coc19 -1,011 0,190 

Coc20 -0,662 -0,554 

Coc21 -0,875 -0,078 

Coc22 -1,051 0,331 

Coc23 -0,713 -0,442 

Coc24 -0,764 -0,297 

Coc25 -0,863 -0,226 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

A partir dos dados da Tabela 8 verifica-se que a SI dos indicadores COC2 e 

COC3 da Dimensão Diálogo apresentaram os valores mais altos com -0,523 e 0,474 

respectivamente. Na Dimensão Acesso, os indicadores COC12 e COC10 

apresentaram os valores -0,364 e -0,333 respectivamente como os valores mais 

altos e na Dimensão Risco/Transparência os indicadores que apresentaram os 

valores mais altos foram COC17 com -1,170 e COC15 com -1,080. Os indicadores 

de assimetria podem ser considerados aceitáveis. 

O índice KI apresentou na Dimensão Diálogo os valores COC5 com -1,310 e 

COC7 com -1,297 como os mais altos. Os indicadores COC13 e COC11 

apresentaram índices de -1,195 e -1,138 respectivamente na Dimensão Acesso e 

por último na Dimensão Risco/Transparência os mais altos índices aparecem 

COC20 com -0,554 e COC17 com -0,452. Os indicadores de curtose podem ser 

considerados aceitáveis. 

 Apresenta-se a seguir a análise fatorial exploratória e os testes para 

avaliação dos construtos. 

 

 

4.2 Análise fatorial exploratória 

A partir dos dados coletados via questionário foram organizados, codificados 

e processados com o auxílio do software Microsoft Excel 2007 e o software 

estatístico SPSS™ (Statistical Package for the Social Sciences) versão 18. Em um 

primeiro momento, foi efetuada a análise fatorial exploratória para cada construto, 
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“com a finalidade de melhor compreender os dados, sendo observado o tipo de 

distribuição das variáveis, a relação de linearidade entre elas e as medidas 

aleatórias de erros” (VELDE et al., 2004 apud FLORIANI, 2010 p. 164). 

No Quadro 14 visualiza-se os valores mínimos esperados após a análise 

fatorial exploratória de cada um dos construtos dessa pesquisa. 

Quadro 14 – Valores mínimos esperados para análise fatorial 
Teste Descrição do teste VALORES MÍNIMOS 

ESPERADOS 

KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin) 

Indica a proporção da variância dos 
dados que pode ser considerada 

comum a todas as variáveis, ou seja, 
que pode ser atribuída a um fator 

comum. 

0,50 

Teste de esfericidade 
de Bartlett  

Testa se a matriz de correlação é uma 
matriz identidade, o que indicaria que 

não há correlação entre os dados. 

p ≤ 0,05 

Medida de adequação 
da amostra (MSA)  

Indica se a correlação entre os pares de 
variáveis pode ser explicada por outras 
variáveis, ou seja, avalia a adequação 
de uma determinada variável para a 

análise fatorial. 

0,50 

Comunalidades Quantidade total de variância que uma 
variável original compartilha com todas 
as outras variáveis incluídas na análise. 

0,50 

Carga fatorial Coeficiente que expressa o quanto um 
teste ou variável observada está 

carregado ou saturado em um fator. 
Quanto maior for a carga em cima de 
um fator, mais a variável se identifica 

com o que quer que seja o fator. 

0,50 

Alfa de Cronbach  Medida de confiabilidade que varia de 0 
a 1 e mede a correlação entre respostas 
em um questionário através da análise 

do perfil das respostas dadas pelos 
respondentes. Trata-se de uma 

correlação média entre perguntas. 

0,70 

Correlação inter-itens   0,30 

Correlação item-total   0,50 

Fonte: Adaptado de Hair Jr. et al., 2010 

A seguir apresenta-se a análise fatorial exploratória da dimensão 

infraestrutura do construto Qualidade de Serviços. Ressalta-se que na primeira 

análise, o construto não foi considerado unidimensal. Na observação da matriz de 

componentes permitiu visualizar os carregamentos de cada variável para os fatores 

extraídos, no caso três. 
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Quadro 15 – Comunalidade e Carga Fatorial – Qualidade de Serviços – 

Infraestrutura 

 QUA1 QUA2 QUA3 

Comunalidades 0,761 0,833 0,842 

Carga fatorial 0,872 0,913 0,918 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No quadro 15 se observa que os indicadores para este construto apresentam 

índice de comunalidade para QUA1, QUA2 e QUA3 de 0,761, 0,833 e 0,842 

respectivamente, acima de 0,50, o que sugere que todos os indicadores 

representam de forma adequada o construto. Em relação à carga fatorial todos os 

indicadores estão bem acima do ideal de 0,70. 

 

Quadro 16 – Matriz Anti-imagem - (MSA) - Qualidade de Serviços - Infraestrutura 

  QUA1 QUA 2 QUA 3 

Anti-imagem 
Covariância 

QUA1 0,475 -0,124 -0,140 

QUA2 -0,124 0,350 -0,204 

QUA3 -0,140 -0,204 0,339 

Correlação 
Anti-imagem 

QUA1 0,814 -0,305 -0,348 

QUA2 -0,305 0,707 -0,594 

QUA3 -0,348 -0,594 0,697 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

As medidas de adequação da amostra para a matriz de correlação estão 

acima do valor de referência de 0,50 e que permitiu avaliar o quão adequada é a 

aplicação da análise fatorial. 

 

Quadro 17 - KMO e Teste de Bartlett - Qualidade de Serviços - Infraestrutura 

Medida de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin 0,732 

Teste de esfericidade de Bartlet Qui-quadrado aproximado 526,608 

 GL 3 

 Sig. 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 



87 

 

 

No Quadro 17 a medida de Kaiser-Meyer-Olkin verificou a adequação 

amostral para a análise (KMO = 0,732). O teste de esfericidade de Bartlet [qui-

quadrado (3) = 526,608, p menor que 0,001}, indicou que as correlações entre os 

itens são suficientes para a realização da análise. 

 

 

Quadro 18 - Estatísticas de confiabilidade - Qualidade de Serviços - Infraestrutura 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach baseado em itens padronizados No. de itens 

0,884 0,884 3 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

O coeficiente de Alfa de Cronbach do componente foi de 0,884, indicando 

confiabilidade pelo método da consistência interna. 

 

Quadro 19 - Correlação inter-itens - Qualidade de Serviços - Infraestrutura 

 QUA1 QUA2 QUA3 

QUA1 1,000 0,678 0,690 

QUA2 0,678 1,000 0,784 

QUA3 0,690 0,784 1,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

As correlações inter-itens estão com valores acima do que as normas práticas 

sugerem de 0,30 e também de acordo com o Quadro 20 a correlação item-total 

apresenta valores acima de 0,50. 

 

Quadro 20 - Correlação item-total - Infraestrutura 

 Média da escala, 
se item excluído 

Escala 
Variância se 
item excluído 

Correção 
Correlação 
item-total 

Correlação 
múltipla ao 
quadrado 

Alfa de 
Cronbach se 
item excluído 

QUA1 11,19 7,673 0,724 0,525 0,878 

QUA2 11,37 6,560 0,797 0,650 0,816 

QUA3 10,97 6,759 0,807 0,661 0,806 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 
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O Quadro 20 mostra a média e a variância da escala se o item fosse excluído, 

a correlação item-total corrigida, o quadrado da correlação múltipla e o valor do Alfa 

de Cronbach resultante da exclusão do item. Analisando-o não se observa nenhum 

item com redução muito grande do Alfa de Cronbach ou uma correlação item-total 

muito baixa (menor que 0,5). 

 

Quadro 21 - Variância total explicada (Qualidade de Serviços - Infraestrutura) 

 
 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração Cargas quadrado 

Total % de 
Variância 

Total % de Variância Total % de 
Variância 

1 2,436 81,197 81,197 2,436 81,197 81,197 

2 ,348 11,610 92,807    

3 ,216 7,193 100,000    

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

A análise mostrou que um componente obedeceu o critério de Kaiser do 

autovalor (eigenvalue) maior que 1 e explicou 81,19% da variância. A seguir 

apresenta-se a análise fatorial exploratória da dimensão serviço do construto 

Qualidade de Serviços. 

 

Quadro 22 – Comunalidade e Carga Fatorial – Qualidade de serviços - Serviço 

 QUA4 QUA5 QUA6 QUA7 

Comunalidades 0,697 0,717 0,742 0,638 

Carga fatorial 0,835 0,847 0,861 0,799 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No quadro 22 os indicadores para este construto apresentam índice de 

comunalidade para QUA4 de 0,697 QUA5 de 0,717, QUA6 de 0,742 e QUA7 de 

0,638, acima de 0,50, o que sugere que todos os indicadores representam de forma 

adequada o construto. Em relação à carga fatorial todos os indicadores estão bem 

acima do ideal de 0,70. 
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Quadro 23 – Matriz Anti-imagem - (MSA) - Qualidade de serviços - Serviço 

  QUA4 QUA5 QUA6 QUA7 

 
Anti-imagem 
Covariância 

QUA4 0,462 -0,239 -0,070 -0,062 

QUA5 -0,239 0,438 -0,119 -0,028 

QUA6 -0,070 -0,119 0,429 -0,241 

QUA7 -0,062 -0,028 -0,241 0,518 

 
Correlação 

Anti-imagem 

QUA4 0,771 -0,530 -0,157 -0,127 

QUA5 -0,530 0,758 -0,275 -0,058 

QUA6 -0,157 -0,275 0,764 -0,512 

QUA7 -0,127 -0,058 -0,512 0,775 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

As medidas de adequação da amostra para a matriz de correlação estão 

acima do valor de referência de 0,50 e que permitiu avaliar o quão adequada é a 

aplicação da análise fatorial. 

 

Quadro 24 - KMO e Teste de Bartlett - Qualidade de serviços - Serviço 

Medida de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin 0,766 

Teste de esfericidade de Bartlet Qui-quadrado aproximado 584,438 

 GL 6 

 Sig. 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No Quadro 24 a medida de Kaiser-Meyer-Olkin verificou a adequação 

amostral para a análise (KMO = 0,766). O teste de esfericidade de Bartlet [qui-

quadrado (6) = 584,438, p menor que 0,001}, indicou que as correlações entre os 

itens são suficientes para a realização da análise. 

 

Quadro 25 - Estatísticas de confiabilidade - Qualidade de serviços - Serviço 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach baseado em itens padronizados No. de itens 

0,851 0,856 4 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

O coeficiente de Alfa de Cronbach do componente foi de 0,856, indicando 

confiabilidade pelo método da consistência interna. 
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Quadro 26 - Correlação inter-ítens - Qualidade de serviços - Serviço 

 QUA4 QUA5 QUA6 QUA7 

QUA4 1,000 0,705 0,578 0,505 

QUA5 0,705 1,000 0,613 0,503 

QUA6 0,578 0,613 1,000 0,679 

QUA7 0,505 0,503 0,679 1,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

As correlações inter-ítens estão com valores acima do que as normas práticas 

sugerem de 0,30 e também de acordo com o Quadro 27 a correlação item-total 

apresenta valores acima de 0,50. 

 

Quadro 27 - Correlação item-total - Qualidade de serviços - Serviço 

 Média da 
escala, se item 

excluído 

Escala 
Variância se 

item excluído 

Correção 
Correlação 
item-total 

Correlação 
múltipla ao 
quadrado 

Alfa de 
Cronbach se 
item excluído 

QUA4 17,95 13,193 0,684 0,538 0,814 

QUA5 17,67 14,793 0,712 0,562 0,809 

QUA6 17,87 13,085 0,741 0,571 0,789 

QUA7 18,04 13,111 0,651 0,482 0,831 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

Analisando o Quadro 27 não se observa nenhum item com redução muito 

grande do Alfa de Cronbach ou uma correlação item-total muito baixa (menor que 

0,5). 

 

Quadro 28 - Variância total explicada (Qualidade de serviços - Serviço) 

 
 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração Cargas quadrado 

Total % de 
Variância 

Total % de Variância Total % de 
Variância 

1 2,794 69,841 69,841 2,794 69,841 69,841 

2 ,607 15,168 85,010    

3 ,320 8,012 93,022    

4 ,279 6,978 100,000    

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 
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A análise mostrou que um componente obedeceu o critério de Kaiser do 

autovalor (eigenvalue) maior que 1 e explicou 69,84% da variância. A seguir 

apresenta-se a análise fatorial exploratória da dimensão auxiliares do construto 

Qualidade de Serviços. 

 

Quadro 29 – Comunalidade e Carga Fatorial – Qualidade de serviços - Auxiliares 

 QUA8 QUA9 QUA10 QUA11 

Comunalidades 0,907 0,886 0,851 0,872 

Carga fatorial 0,952 0,941 0,923 0,934 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No quadro 29 se observa que os indicadores para este construto apresentam 

índice de comunalidade para QUA8, QUA9 e QUA10 e QUA11 de 0,907, 0,886, 

0,851 e 0,872 respectivamente, acima de 0,50, o que sugere que todos os 

indicadores representam de forma adequada o construto. Em relação à carga fatorial 

todos os indicadores estão bem acima do ideal de 0,70. 

 

Quadro 30 – Matriz Anti-imagem - (MSA) - Qualidade de serviços - Auxiliares 

  QUA8 QUA9 QUA10 QUA11 

 
Anti-imagem 
Covariância 

QUA8 0,165 -0,079 -0,076 -0,056 

QUA9 -0,079 0,193 -0,036 -0,070 

QUA10 -0,076 -0,036 0,249 -0,057 

QUA11 -0,056 -0,070 -0,057 0,220 

 
Correlação 

Anti-imagem 

QUA8 0,837 -0,445 -0,377 -0,296 

QUA9 -0,445 0,862 -0,165 -0,339 

QUA10 -0,377 -0,165 0,899 -0,241 

QUA11 -0,296 -0,339 -0,241 0,889 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

As medidas de adequação da amostra para a matriz de correlação estão 

acima do valor de referência de 0,50 e que permitiu avaliar o quão adequada é a 

aplicação da análise fatorial. 
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Quadro 31 - KMO e Teste de Bartlett - Qualidade de serviços - Auxiliares 

Medida de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin 0,871 

Teste de esfericidade de Bartlet Qui-quadrado aproximado 1328,776 

 GL 6 

 Sig. 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No Quadro 31 a medida de Kaiser-Meyer-Olkin verificou a adequação 

amostral para a análise (KMO = 0,871). O teste de esfericidade de Bartlet [qui-

quadrado (6) = 1328,776, p menor que 0,001}, indicou que as correlações entre os 

itens são suficientes para a realização da análise. 

 

Quadro 32 - Estatísticas de confiabilidade - Qualidade de serviços - Auxiliares 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach baseado em itens padronizados No. de itens 

0,953 0,954 4 

 

O coeficiente de Alfa de Cronbach do componente foi de 0,954, indicando 

confiabilidade pelo método da consistência interna. 

 

Quadro 33 - Correlação inter-ítens - Qualidade de serviços - Auxiliares 

 QUA8 QUA9 QUA10 QUA11 

QUA8 1,000 0,874 0,845 0,850 

QUA9 0,874 1,000 0,809 0,844 

QUA10 0,845 0,809 1,000 0,809 

QUA11 0,850 0,844 0,809 1,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No Quadro 33 as correlações inter-ítens estão com valores acima do que as 

normas práticas sugerem de 0,30 e também de acordo com o Quadro 34 a 

correlação item-total apresenta valores acima de 0,50. 
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Quadro 34 - Correlação item-total - Qualidade de serviços - Auxiliares 

 Médio da 
escala, se item 

excluído 

Escala 
Variância se 

item excluído 

Correção 
Correlação 
item-total 

Correlação 
múltipla ao 
quadrado 

Alfa de 
Cronbach se 
item excluído 

QUA8 16,47 20,936 0,913 0,835 0,932 

QUA9 16,79 19,436 0,893 0,807 0,937 

QUA10 16,42 20,893 0,863 0,751 0,945 

QUA11 16,77 19,917 0,882 0,780 0,940 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

Analisando o Quadro 34 não se observa nenhum item com redução muito 

grande do Alfa de Cronbach ou uma correlação item-total muito baixa (menor que 

0,5). 

 

Quadro 35 - Variância total explicada (Qualidade de serviços - Auxiliares) 

 
 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração Cargas quadrado 

Total % de 
Variância 

Total % de Variância Total % de 
Variância 

1 3,516 87,911 87,911 3,516 87,911 87,911 

2 0,203 5,075 92,986    
3 0,162 4,039 97,025    
4 0,119 2,975 100,000    

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

A análise mostrou que um componente obedeceu ao critério de Kaiser do 

autovalor (eigenvalue) maior que 1 e explicou 69,84% da variância. A seguir 

apresenta-se a análise fatorial exploratória do construto Satisfação. 

 

Quadro 36 – Comunalidade e Carga Fatorial – Satisfação 

 SAT1 SAT2 SAT3 SAT4 

Comunalidades 0,883 0,906 0,911 0,887 

Carga fatorial 0,939 0,952 0,954 0,942 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No quadro 36 os indicadores para este construto apresentam índice de 

comunalidade para SAT1 de 0,883, SAT2 de 0,906, SAT3 de 0,911 e SAT4 de 
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0,887, acima de 0,50, o que sugere que todos os indicadores representam de forma 

adequada o construto. Em relação à carga fatorial todos os indicadores estão bem 

acima do ideal de 0,70. 

 

Quadro 37 – Matriz Anti-imagem - (MSA) - Satisfação 

  SAT1 SAT2 SAT3 SAT4 

 
Anti-imagem 
Covariância 

SAT1 0,201 -0,069 -0,034 -0,054 

SAT2 -0,069 0,161 -0,068 -0,033 

SAT3 -0,034 -0,068 0,154 -0,071 

SAT4 -0,054 -0,033 -0,071 0,192 

 
Correlação 

Anti-imagem 

SAT1 0,893 -0,386 -0,195 -0,274 

SAT2 -0,386 0,859 -0,433 -0,188 

SAT3 -0,195 -0,433 0,851 -0,416 

SAT4 -0,274 -0,188 -0,416 0,886 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

As medidas de adequação da amostra para a matriz de correlação estão 

acima do valor de referência de 0,50 e que permitiu avaliar o quão adequada é a 

aplicação da análise fatorial. 

 

Quadro 38 - KMO e Teste de Bartlett - Satisfação 

Medida de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin 0,872 

Teste de esfericidade de Bartlet Qui-Quadrado aproximado 1464,713 

 GL 6 

 Sig. 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No Quadro 38 a medida de Kaiser-Meyer-Olkin verificou a adequação 

amostral para a análise (KMO = 0,872). O teste de esfericidade de Bartlet [qui-

quadrado (6) = 1464,713, p menor que 0,001}, indicou que as correlações entre os 

itens são suficientes para a realização da análise. 

 

Quadro 39 - Estatísticas de confiabilidade - Satisfação 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach baseado em itens padronizados No. de itens 

0,961 0,962 4 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 
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O coeficiente de Alfa de Cronbach do componente foi de 0,961, indicando 

confiabilidade pelo método da consistência interna. 

 

Quadro 40 - Correlação inter-itens - Satisfação 

 SAT1 SAT2 SAT3 SAT4 

SAT1 1,000 0,867 0,851 0,842 

SAT2 0,867 1,000 0,888 0,851 

SAT3 0,851 0,888 1,000 0,876 

SAT4 0,842 0,851 0,876 1,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No Quadro 40 as correlações inter-ítens estão com valores acima do que as 

normas práticas sugerem de 0,30 e também de acordo com o Quadro 41 a 

correlação item-total apresenta valores acima de 0,50. 

 

Quadro 41 - Correlação item-total - Satisfação 

 Médio da 
escala, se item 

excluído 

Escala 
Variância se 

item excluído 

Correção 
Correlação 
item-total 

Correlação 
múltipla ao 
Quadrado 

Alfa de 
Cronbach se 
item excluído 

SAT1 18,11 11,514 0,892 0,799 0,951 

SAT2 18,10 11,382 0,914 0,839 0,945 

SAT3 18,17 10,660 0,917 0,846 0,945 

SAT4 18,00 12,006 0,897 0,808 0,951 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

Analisando o Quadro 41 não se observa nenhum item com redução muito 

grande do Alfa de Cronbach ou uma correlação item-total muito baixa (menor que 

0,5). 
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Quadro 42 - Variância total explicada (Satisfação) 

 
 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração Cargas Quadrado 

Total % de 
Variância 

Total % de Variância Total % de 
Variância 

1 3,587 89,679 89,679 3,587 89,679 89,679 

2 0,166 4,152 93,831    

3 0,143 3,566 97,397    

4 0,104 2,603 100,000    

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

A análise mostrou que um componente obedeceu ao critério de Kaiser do 

autovalor (eigenvalue) maior que 1 e explicou 89,67% da variância. A seguir 

apresenta-se a análise fatorial exploratória da dimensão Cognitiva do construto 

Lealdade. 

 

Quadro 43 – Comunalidade e Carga Fatorial – Lealdade Cognitiva 

 LEA2 LEA3 LEA7 LEA8 

Comunalidades 0,566 0,526 0,620 0,547 

Carga fatorial 0,752 0,725 0,788 0,740 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No quadro 43 os indicadores para este construto apresentam índice de 

comunalidade para LEA2 de 0,566, LEA3 de 0,526, LEA7 de 0,620 e LEA8 de 0,547, 

acima de 0,50, o que sugere que todos os indicadores representam de forma 

adequada o construto. Em relação à carga fatorial todos os indicadores estão acima 

do ideal de 0,70. 

 

Quadro 44 – Matriz Anti-imagem - (MSA) – Lealdade Cognitiva 

  LEA2 LEA3 LEA7 LEA8 

 
Anti-imagem 
Covariância 

LEA2 0,705 -0,220 -0,149 -0,114 

LEA3 -0,220 0,732 -0,138 -0,085 

LEA7 -0,149 -0,138 0,652 -0,252 

LEA8 -0,114 -0,085 -0,252 0,705 

 
Correlação 

Anti-imagem 

LEA2 0,760 -0,306 -0,220 -0,161 

LEA3 -0,306 0,767 -0,200 -0,118 

LEA7 -0,220 -0,200 0,728 -0,371 

LEA8 -0,161 -0,118 -0,371 0,744 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 
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As medidas de adequação da amostra para a matriz de correlação estão 

acima do valor de referência de 0,50 com 0,760 para LEA2, 0,767 para LEA3, 0,728 

para LEA7 e 0,744 para LEA8 e que permitiu avaliar a adequação para a aplicação 

da análise fatorial. 

Quadro 45 - KMO e Teste de Bartlett – Lealdade Cognitiva 

Medida de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin 0,748 

Teste de esfericidade de Bartlet Qui-Quadrado aproximado 264,550 

 GL 6 

 Sig. 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No Quadro 45 a medida de Kaiser-Meyer-Olkin verificou a adequação 

amostral para a análise (KMO = 0,748). O teste de esfericidade de Bartlet [qui-

quadrado (6) = 264,550, p menor que 0,001}, indicou que as correlações entre os 

itens são suficientes para a realização da análise. 

 

Quadro 46 - Estatísticas de confiabilidade – Lealdade Cognitiva 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach baseado em itens padronizados No. de itens 

0,716 0,743 4 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

O coeficiente de Alfa de Cronbach do componente foi de 0,716, indicando 

confiabilidade pelo método da consistência interna. 

 

Quadro 47 - Correlação inter-ítens – Lealdade Cognitiva 

 LEA2 LEA3 LEA7 LEA8 

LEA2 1,000 0,449 0,432 0,380 

LEA3 0,449 1,000 0,407 0,345 

LEA7 0,432 0,407 1,000 0,503 

LEA8 0,380 0,345 0,503 1,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No Quadro 47 as correlações inter-ítens estão com valores acima do que as 

normas práticas sugerem de 0,30. 
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Quadro 48 - Correlação item-total – Lealdade Cognitiva 

 Médio da 
escala, se item 

excluído 

Escala 
Variância se 

item excluído 

Correção 
Correlação 
item-total 

Correlação 
múltipla ao 
Quadrado 

Alfa de 
Cronbach se 
item excluído 

LEA2 17,35 11,383 0,534 0,295 0,674 

LEA3 17,84 8,806 0,483 0,268 0,669 

LEA7 17,87 9,003 0,583 0,348 0,608 

LEA8 18,83 7,639 0,517 0,295 0,662 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013)  

 

Analisando o Quadro 48 não se observa nenhum item com redução muito 

grande do Alfa de Cronbach. O indicador LEA3 apresentou um valor de Correlação 

item-total de 0,483 menor que 0,5 o valor mínimo. Entretanto o item não foi excluído, 

pois a diferença é pouco significativa de 0,017 enquanto que a redução no Alfa de 

Cronbach seria de 0,047 ou de 0,074 se baseado em itens padronizados. 

 

Quadro 49 - Variância total explicada (Lealdade Cognitiva) 

 
 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração Cargas Quadrado 

Total % de 
Variância 

Total % de Variância Total % de 
Variância 

1 2,259 56,483 56,483 2,259 56,483 56,483 

2 0,705 17,618 74,101    

3 0,548 13,694 87,795    

4 0,488 12,205 100,000    

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

A análise mostrou que um componente obedeceu ao critério de Kaiser do 

autovalor (eigenvalue) maior que 1 e explicou 56,48% da variância. A seguir 

apresenta-se a análise fatorial exploratória da dimensão Afetiva do construto 

Lealdade. 

 

Quadro 50 – Comunalidade e Carga Fatorial – Lealdade Afetiva 

 LEA4 LEA5 LEA6 LEA17 

Comunalidades 0,693 0,835 0,724 0,510 

Carga fatorial 0,832 0,914 0,851 0,714 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 
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No quadro 50 os indicadores para este construto apresentam índice de 

comunalidade para LEA4 de 0,693, LEA5 de 0,835, LEA6 de 0,724 e LEA17 de 

0,510, acima de 0,50, o que sugere que todos os indicadores representam de forma 

adequada o construto. Em relação à carga fatorial todos os indicadores estão bem 

acima do ideal de 0,70. 

 

Quadro 51 – Matriz Anti-imagem - (MSA) - Lealdade Afetiva 

  LEA4 LEA5 LEA6 LEA17 

 
Anti-imagem 
Covariância 

LEA4 0,429 -0,211 -0,020 -0,015 

LEA5 -0,211 0,296 -0,172 -0,081 

LEA6 -0,020 -0,172 0,453 -0,136 

LEA17 -0,015 -0,081 -0,136 0,687 

 
Correlação 

Anti-imagem 

LEA4 0,751 -0,591 -0,044 -0,027 

LEA5 -0,591 0,692 -0,470 -0,181 

LEA6 -0,044 -0,470 0,797 -0,245 

LEA17 -0,027 -0,181 -0,245 0,884 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

As medidas de adequação da amostra para a matriz de correlação estão 

acima do valor de referência de 0,50 com 0,751 para LEA4, 0,692 para LEA5, 0,797 

para LEA6 e 0,884 para LEA17 e que permitiu avaliar a adequação para a aplicação 

da análise fatorial. 

 

Quadro 52 - KMO e Teste de Bartlett - Lealdade Afetiva 

Medida de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin 0,761 

Teste de esfericidade de Bartlet Qui-Quadrado aproximado 603,678 

 GL 6 

 Sig. 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No Quadro 52 a medida de Kaiser-Meyer-Olkin verificou a adequação 

amostral para a análise (KMO = 0,761). O teste de esfericidade de Bartlet [qui-

quadrado (6) = 603,678, p menor que 0,001}, indicou que as correlações entre os 

itens são suficientes para a realização da análise. 
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Quadro 53 - Estatísticas de confiabilidade - Lealdade Afetiva 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach baseado em itens padronizados No. de itens 

0,824 0,848 4 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

O coeficiente de Alfa de Cronbach do componente foi de 0,824, indicando 

confiabilidade pelo método da consistência interna. 

 

Quadro 54 - Correlação inter-itens - Lealdade Afetiva 

 LEA4 LEA5 LEA6 LEA17 

LEA4 1,000 0,755 0,567 0,413 

LEA5 0,755 1,000 0,719 0,518 

LEA6 0,567 0,719 1,000 0,519 

LEA17 0,413 0,518 0,519 1,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No Quadro 54 as correlações inter-ítens estão com valores acima do que as 

normas práticas sugerem de 0,30. 

 

Quadro 55 - Correlação item-total - Lealdade Afetiva 

 Média da 
escala, se item 

excluído 

Escala 
Variância se 

item excluído 

Correção 
Correlação 
item-total 

Correlação 
múltipla ao 
Quadrado 

Alfa de 
Cronbach se 
item excluído 

LEA4 17,05 13,811 0,657 0,571 0,775 

LEA5 16,87 13,540 0,793 0,704 0,721 

LEA6 16,74 14,986 0,707 0,547 0,766 

LEA17 17,39 12,290 0,540 0,313 0,862 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

Analisando o Quadro 55 não se observa nenhum item com redução muito 

grande do Alfa de Cronbach ou uma correlação item-total muito baixa (menor que 

0,5). 
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Quadro 56 - Variância total explicada (Lealdade Afetiva) 

 
 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração Cargas Quadrado 

Total % de 
Variância 

Total % de Variância Total % de 
Variância 

1 2,762 69,041 69,041 2,762 69,041 69,041 

2 0,630 15,742 84,783    
3 0,408 10,192 94,975    
4 0,201 5,025 100,000    

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

A análise mostrou que um componente obedeceu ao critério de Kaiser do 

autovalor (eigenvalue) maior que 1 e explicou 69,04% da variância. A seguir 

apresenta-se a análise fatorial exploratória da dimensão Conativa do construto 

Lealdade. 

 

Quadro 57 – Comunalidade e Carga Fatorial – Lealdade Conativa 

 LEA9 LEA10 LEA11 LEA12 LEA13 

Comunalidades 0,695 0,696 0,720 0,468 0,693 

Carga fatorial 0,834 0,834 0,849 0,684 0,832 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No quadro 57 os indicadores para este construto apresentam índice de 

comunalidade para LEA9 de 0,695, LEA10 de 0,696, LEA11 de 0,720, LEA12 de 

0,468 (um pouco abaixo do esperado) e LEA13 de 0,693. 

 

Quadro 58 – Matriz Anti-imagem - (MSA) - Lealdade Conativa 

  LEA9 LEA10 LEA11 LEA12 LEA13 

 
Anti-imagem 
Covariância 

LEA9 0,455 -0,179 -0,075 -0,150 -0,041 

LEA10 -0,179 0,451 -0,105 -0,031 -0,073 

LEA11 -0,075 -0,105 0,403 -0,024 -0,204 

LEA12 -0,150 -0,031 -0,024 0,685 -0,083 

LEA13 -0,041 -0,073 -0,204 -0,083 0,436 

 
Correlação 

Anti-imagem 

LEA9 0,839 -0,396 -0,175 -0,269 -0,092 

LEA10 -0,396 0,850 -0,246 -0,056 -0,164 

LEA11 -0,175 -0,246 0,817 -0,045 -0,486 

LEA12 -0,269 -0,056 -0,045 0,896 -0,151 

LEA13 -0,092 -0,164 -0,486 -0,151 0,826 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 
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As medidas de adequação da amostra para a matriz de correlação estão 

acima do valor de referência de 0,50 com 0,839 para LEA9, 0,850 para LEA10, 

0,817 para LEA11, 0,896 para LEA12 e 0,826 para LEA13 e que permitiu avaliar a 

adequação para a aplicação da análise fatorial. 

 

Quadro 59 - KMO e Teste de Bartlett - Lealdade Conativa 

Medida de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin 0,841 

Teste de esfericidade de Bartlet Qui-Quadrado aproximado 742,403 

 GL 10 

 Sig. 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No Quadro 59 a medida de Kaiser-Meyer-Olkin verificou a adequação 

amostral para a análise (KMO = 0,841). O teste de esfericidade de Bartlet [qui-

quadrado (10) = 742,403, p menor que 0,001}, indicou que as correlações entre os 

itens são suficientes para a realização da análise. 

 

Quadro 60 - Estatísticas de confiabilidade - Lealdade Conativa 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach baseado em itens padronizados No. de itens 

0,867 0,866 5 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

O coeficiente de Alfa de Cronbach do componente foi de 0,867, indicando 

confiabilidade pelo método da consistência interna. 

 

Quadro 61 - Correlação inter-itens - Lealdade Conativa 

 LEA9 LEA10 LEA11 LEA12 LEA13 

LEA9 1,000 0,669 0,603 0,519 0,565 

LEA10 0,669 1,000 0,637 0,440 0,597 

LEA11 0,603 0,637 1,000 0,438 0,715 

LEA12 0,519 0,440 0,438 1,000 0,460 

LEA13 0,565 0,597 0,715 0,460 1,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 
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No Quadro 61 as correlações inter-ítens estão com valores acima do que as 

normas práticas sugerem de 0,30. 

 

Quadro 62 - Correlação item-total (Lealdade Conativa) 

 Média da 
escala, se item 

excluído 

Escala 
Variância se 

item excluído 

Correção 
Correlação 
item-total 

Correlação 
múltipla ao 
Quadrado 

Alfa de 
Cronbach se 
item excluído 

LEA9 10,10 37,109 0,724 0,545 0,831 

LEA10 9,85 34,459 0,725 0,549 0,831 

LEA11 9,51 34,988 0,747 0,597 0,824 

LEA12 10,77 43,596 0,544 0,315 0,872 

LEA13 9,84 35,682 0,723 0,564 0,831 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

Analisando o Quadro 62 não se observa nenhum item com redução muito 

grande do Alfa de Cronbach ou uma correlação item-total muito baixa (menor que 

0,5). 

 

Quadro 63 - Variância total explicada (Lealdade Conativa) 

 
 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração Cargas Quadrado 

Total % de 
Variância 

Total % de Variância Total % de 
Variância 

1 3,272 65,446 65,446 3,272 65,446 65,446 

2 0,645 12,895 78,342    

3 0,487 9,738 88,079    

4 0,318 6,357 94,436    

5 0,278 5,564 100,000    

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

A análise mostrou que um componente obedeceu ao critério de Kaiser do 

autovalor (eigenvalue) maior que 1 e explicou 65,44% da variância. A seguir 

apresenta-se a análise fatorial exploratória da dimensão Diálogo do construto 

Cocriação de valor. 
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Quadro 64 – Comunalidade e Carga Fatorial – Cocriação de valor (Diálogo) 

 COC1 COC2 COC3 COC4 COC5 COC6 COC7 COC8 COC9 

Comunalidades 0,671 0,576 0,708 0,770 0,705 0,724 0,768 0,745 0,746 

Carga fatorial 0,819 0,759 0,841 0,878 0,840 0,851 0,877 0,863 0,864 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No quadro 64 os indicadores para este construto apresentam índice de 

comunalidade para COC1 de 0,671, COC2 de 0,576, COC3 de 0,708, COC4 de 

0,770, COC5 de 0,705, COC6 de 0,724, COC7 de 0,768, COC8 de 0,745 e COC9 

de 0,746, acima de 0,50, o que sugere que todos os indicadores representam de 

forma adequada o construto. Em relação à carga fatorial todos os indicadores estão 

acima do ideal de 0,70. 

 

Quadro 65 – Matriz Anti-imagem - (MSA) - Cocriação de valor (Diálogo) 
  COC1 COC2 COC3 COC4 COC5 COC6 COC7 COC8 COC9 

 
Anti-imagem 
Covariância 

COC1 0,325 -0,162 0,001 -0,056 0,003 -0,055 -0,038 -0,015 0,017 

COC2 -0,162 0,374 -0,049 -0,029 -0,050 0,034 -0,070 0,068 -0,019 

COC3 0,001 -0,049 0,331 -0,051 0,003 -0,122 -0,013 -0,028 -0,021 

COC4 -0,056 -0,029 -0,051 0,270 -0,090 -0,014 0,014 -0,064 -0,024 

COC5 0,003 -0,050 0,003 -0,090 0,333 -0,015 -0,004 -0,059 -0,054 

COC6 -0,055 0,034 -0,122 -0,014 -0,015 0,305 -0,064 -0,017 -0,026 

COC7 -0,038 -0,070 -0,013 0,014 -,0004 -0,064 0,271 -0,066 -0,066 

COC8 -0,015 0,068 -0,028 -0,064 -0,059 -0,017 -0,066 0,254 -0,080 

COC9 0,017 -0,019 -0,021 -0,024 -0,054 -0,026 -0,066 -0,080 0,283 

 
Correlação 

Anti-imagem 

COC1 0,919 -0,465 0,003 -0,189 0,008 -0,176 -0,126 -0,051 0,055 

COC2 -0,465 0,886 -0,140 -0,092 -0,143 0,099 -0,221 0,222 -0,059 

COC3 0,003 -0,140 0,945 -0,170 0,010 -0,385 -0,042 -0,096 -0,070 

COC4 -0,189 -0,092 -0,170 0,944 -0,300 -0,049 0,052 -0,244 -0,088 

COC5 0,008 -0,143 0,010 -0,300 0,952 -0,047 -0,013 -0,201 -0,175 

COC6 -0,176 0,099 -0,385 -0,049 -0,047 0,936 -0,224 -0,062 -0,088 

COC7 -0,126 -0,221 -0,042 0,052 -0,013 -0,224 0,943 -0,251 -0,239 

COC8 -0,051 0,222 -0,096 -0,244 -0,201 -0,062 -0,251 0,924 -0,299 

COC9 0,055 -0,059 -0,070 -0,088 -0,175 -0,088 -0,239 -0,299 0,950 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

As medidas de adequação da amostra para a matriz de correlação estão bem 

acima do valor de referência de 0,50 e que permitiu avaliar a adequação para a 

aplicação da análise fatorial. 
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Quadro 66 - KMO e Teste de Bartlett - Cocriação de valor (Diálogo) 

Medida de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin 0,934 

Teste de esfericidade de Bartlet Qui-Quadrado aproximado 2458,571 

 GL 36 

 Sig. 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No Quadro 66 a medida de Kaiser-Meyer-Olkin verificou a adequação 

amostral para a análise (KMO = 0,934). O teste de esfericidade de Bartlet [qui-

quadrado (36) = 2458,571, p menor que 0,001}, indicou que as correlações entre os 

itens são suficientes para a realização da análise. 

 

Quadro 67 - Estatísticas de confiabilidade - Cocriação de valor (Diálogo) 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach baseado em itens padronizados No. de itens 

0,949 0,949 9 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

O coeficiente de Alfa de Cronbach do componente foi de 0,949, indicando 

confiabilidade pelo método da consistência interna. 

 

Quadro 68 - Correlação inter-itens - Cocriação de valor (Diálogo) 

 COC1 COC2 COC3 COC4 COC5 COC6 COC7 COC8 COC9 

COC1 1,000 0,743 0,630 0,693 0,614 0,660 0,690 0,610 0,607 

COC2 0,743 1,000 0,592 0,622 0,589 0,554 0,651 0,500 0,567 

COC3 0,630 0,592 1,000 0,709 0,635 0,761 0,691 0,687 0,680 

COC4 0,693 0,622 0,709 1,000 0,760 0,692 0,693 0,759 0,724 

COC5 0,614 0,589 0,635 0,760 1,000 0,646 0,673 0,733 0,721 

COC6 0,660 0,554 0,761 0,692 0,646 1,000 0,738 0,703 0,698 

COC7 0,690 0,651 0,691 0,693 0,673 0,738 1,000 0,751 0,759 

COC8 0,610 0,500 0,687 0,759 0,733 0,703 0,751 1,000 0,785 

COC9 0,607 0,567 0,680 0,724 0,721 0,698 0,759 0,785 1,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No Quadro 68 as correlações inter-ítens estão com valores acima do que as 

normas práticas sugerem de 0,30. 
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Quadro 69 - Correlação item-total (Cocriação de valor - Diálogo) 

 Médio da 
escala, se item 

excluído 

Escala 
Variância se 

item excluído 

Correção 
Correlação 
item-total 

Correlação 
múltipla ao 
Quadrado 

Alfa de 
Cronbach se 
item excluído 

COC1 30,70 189,801 0,773 0,675 0,945 

COC2 29,92 194,253 0,704 0,626 0,948 

COC3 31,42 190,534 0,794 0,669 0,943 

COC4 30,69 186,566 0,840 0,730 0,941 

COC5 30,38 187,679 0,793 0,667 0,944 

COC6 31,39 190,917 0,806 0,695 0,943 

COC7 30,63 185,702 0,838 0,729 0,941 

COC8 30,88 189,096 0,819 0,746 0,942 

COC9 30,45 189,998 0,821 0,717 0,942 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

Analisando o Quadro 69 não se observa nenhum item com redução muito 

grande do Alfa de Cronbach ou uma correlação item-total muito baixa (menor que 

0,5). 

 

Quadro 70 - Variância total explicada (Cocriação de valor - Diálogo) 

 
 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração Cargas Quadrado 

Total % de 
Variância 

Total % de Variância Total % de 
Variância 

1 6,414 71,270 71,270 6,414 71,270 71,270 

2 0,671 7,455 78,724    

3 0,450 5,005 83,729    

4 0,351 3,904 87,633    

5 0,286 3,176 90,809    

6 0,250 2,778 93,587    

7 0,211 2,345 95,932    

8 0,195 2,161 98,093    

9 0,172 1,907 100,000    

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

A análise mostrou que um componente obedeceu ao critério de Kaiser do 

autovalor (eigenvalue) maior que 1 e explicou 71,27% da variância. A seguir 

apresenta-se a análise fatorial exploratória da dimensão Acesso do construto 

Cocriação de valor. 
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Quadro 71 – Comunalidade e Carga Fatorial – Cocriação de valor (Acesso) 

 COC10 COC11 COC12 COC13 COC14 

Comunalidades 0,594 0,743 0,744 0,706 0,801 

Carga fatorial 0,771 0,862 0,863 0,840 0,895 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No quadro 71 os indicadores para este construto apresentam índice de 

comunalidade para COC10 de 0,594, COC11 de 0,743, COC12 de 0,744, COC13 de 

0,706 e COC14 de 0,801, acima de 0,50, o que sugere que todos os indicadores 

representam de forma adequada o construto. Em relação à carga fatorial todos os 

indicadores estão acima do ideal de 0,70. 

 

Quadro 72 – Matriz Anti-imagem - (MSA) - Cocriação de valor (Acesso) 
  COC10 COC11 COC12 COC13 COC14 

 
Anti-imagem 
Covariância 

COC10 0,432 -0,223 -0,043 0,033 -0,023 

COC11 -0,223 0,333 -0,046 -0,063 -0,037 

COC12 -0,043 -0,046 0,364 -0,048 -0,137 

COC13 0,033 -0,063 -0,048 0,357 -0,157 

COC14 -0,023 -0,037 -0,137 -0,157 0,262 

 
Correlação 

Anti-imagem 

COC10 0,787 -0,589 -0,108 0,085 -0,067 

COC11 -0,589 0,811 -0,132 -0,183 -0,125 

COC12 -0,108 -0,132 0,879 -0,135 -0,442 

COC13 0,085 -0,183 -0,135 0,838 -0,514 

COC14 -0,067 -0,125 -0,442 -0,514 0,802 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

As medidas de adequação da amostra para a matriz de correlação estão bem 

acima do valor de referência de 0,50 e que permitiu avaliar a adequação para a 

aplicação da análise fatorial. 

 

Quadro 73 - KMO e Teste de Bartlett - Cocriação de valor (Acesso) 

Medida de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin 0,823 

Teste de esfericidade de Bartlet Qui-Quadrado aproximado 1056,791 

 GL 10 

 Sig. 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 
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No Quadro 73 a medida de Kaiser-Meyer-Olkin verificou a adequação 

amostral para a análise (KMO = 0,823). O teste de esfericidade de Bartlet [qui-

quadrado (10) = 1056,791, p menor que 0,001}, indicou que as correlações entre os 

itens são suficientes para a realização da análise. 

 

Quadro 74 - Estatísticas de confiabilidade - Cocriação de valor (Acesso) 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach baseado em itens padronizados No. de itens 

0,900 0,901 5 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

O coeficiente de Alfa de Cronbach do componente foi de 0,900, indicando 

confiabilidade pelo método da consistência interna. 

 

Quadro 75 - Correlação inter-itens - Cocriação de valor (Acesso) 

 COC10 COC11 COC12 COC13 COC14 

COC10 4,007 2,898 2,116 1,841 2,122 

COC11 2,898 3,776 2,388 2,357 2,489 

COC12 2,116 2,388 3,712 2,576 2,891 

COC13 1,841 2,357 2,576 3,915 3,022 

COC14 2,122 2,489 2,891 3,022 3,774 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No Quadro 75 as correlações inter-ítens estão com valores bem acima do que 

as normas práticas sugerem de 0,30. 

 

Quadro 76 - Correlação item-total (Cocriação de valor - Acesso) 

 Média da 
escala, se item 

excluído 

Escala 
Variância se 

item excluído 

Correção 
Correlação 
item-total 

Correlação 
múltipla ao 
Quadrado 

Alfa de 
Cronbach se 
item excluído 

COC10 16,27 46,625 0,657 0,568 0,899 

COC11 16,72 44,547 0,781 0,667 0,872 

COC12 16,13 44,931 0,772 0,636 0,874 

COC13 16,66 45,078 0,737 0,643 0,882 

COC14 16,43 43,765 0,819 0,738 0,864 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 
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Analisando o Quadro 76 não se observa nenhum item com redução muito 

grande do Alfa de Cronbach ou uma correlação item-total muito baixa (menor que 

0,5). 

 

Quadro 77 - Variância total explicada (Cocriação de valor - Acesso) 

 
 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração Cargas Quadrado 

Total % de 
Variância 

Total % de Variância Total % de 
Variância 

1 3,587 71,747 71,747 3,587 71,747 71,747 

2 0,679 13,573 85,320    

3 0,321 6,429 91,749    

4 0,229 4,581 96,330    

5 0,183 3,670 100,000    

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

A análise mostrou que um componente obedeceu ao critério de Kaiser do 

autovalor (eigenvalue) maior que 1 e explicou 71,74% da variância. A seguir 

apresenta-se a análise fatorial exploratória das dimensões Risco/Transparência do 

construto Cocriação de valor. 

 

Quadro 78 – Comunalidade e Carga Fatorial – Cocriação de valor 

(Risco/Transparência) 
 COC15 COC16 COC17 COC18 COC19 COC20 COC21 COC22 COC23 COC24 COC25 

Comunalidades 0,725 0,790 0,790 0,696 0,823 0,760 0,776 0,747 0,563 0,709 0,518 

Carga fatorial 0,852 0,889 0,889 0,834 0,907 0,872 0,881 0,865 0,751 0,842 0,720 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No quadro 78 os indicadores para este construto apresentam índice de 

comunalidade para COC15 de 0,725, COC16 de 0,790, COC17 de 0,790, COC18 de 

0,696, COC19 de 0,823, COC20 de 0,760, COC21 de 0,776, COC22 de 0,747, 

COC23 de 0,563, COC24 de 0,709 e COC25 de 0,518, acima de 0,50, o que sugere 

que todos os indicadores representam de forma adequada o construto. Em relação à 

carga fatorial todos os indicadores estão acima do ideal de 0,70. 
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Quadro 79 – Matriz Anti-imagem - (MSA) - Cocriação de valor (Risco/Transparência) 
  COC15 COC16 COC17 COC18 COC19 COC20 COC21 COC22 COC23 COC24 COC25 

 
Anti-imagem 
Covariância 

COC15 0,197 -0,078 0,009 -0,004 -0,025 -0,005 0,023 -0,020 0,018 -0,028 -0,025 

COC16 -0,078 0,100 -0,072 -0,021 0,013 -0,006 -0,011 -0,004 0,008 0,003 -0,002 

COC17 0,009 -0,072 0,132 -0,018 -0,035 -0,010 -0,002 0,009 0,014 -0,025 0,002 

COC18 -0,004 -0,021 -0,018 0,270 -0,040 -0,014 -0,057 0,041 -0,134 0,038 0,066 

COC19 -0,025 0,013 -0,035 -0,040 0,185 -0,039 -0,037 -0,056 0,033 -0,021 -0,028 

COC20 -0,005 -0,006 -0,010 -0,014 -0,039 0,254 -0,070 0,020 -0,080 0,011 -0,028 

COC21 0,023 -0,011 -0,002 -0,057 -0,037 -0,070 0,194 -0,084 0,070 -0,007 -0,064 

COC22 -0,020 -0,004 0,009 0,041 -0,056 0,020 -0,084 0,221 -0,082 -0,057 0,048 

COC23 0,018 0,008 0,014 -0,134 0,033 -0,080 0,070 -0,082 0,279 -0,096 -0,095 

COC24 -0,028 0,003 -0,025 0,038 -0,021 0,011 -0,007 -0,057 -0,096 0,282 -0,059 

COC25 -0,025 -0,002 0,002 0,066 -0,028 -0,028 -0,064 0,048 -0,095 -0,059 0,476 

 
Correlação 

Anti-imagem 

COC15 0,927 -0,558 0,057 -0,017 -0,129 -0,021 0,117 -0,096 0,077 -0,117 -0,080 

COC16 -0,558 0,879 -0,626 -0,126 0,098 -0,039 -0,076 -0,026 0,046 0,020 -0,011 

COC17 0,057 -0,626 0,917 -0,093 -0,226 -0,057 -0,011 0,052 0,071 -0,131 0,010 

COC18 -0,017 -0,126 -0,093 0,913 -0,178 -0,053 -0,248 0,167 -0,487 0,139 0,184 

COC19 -0,129 0,098 -0,226 -0,178 0,950 -0,179 -0,197 -0,276 0,144 -0,092 -0,094 

COC20 -0,021 -0,039 -0,057 -0,053 -0,179 0,954 -0,314 0,084 -0,301 0,040 -0,080 

COC21 0,117 -0,076 -0,011 -0,248 -0,197 -0,314 0,910 -0,404 0,301 -0,029 -0,211 

COC22 -0,096 -0,026 0,052 0,167 -0,276 0,084 -0,404 0,914 -0,331 -0,230 0,148 

COC23 0,077 0,046 0,071 -0,487 0,144 -0,301 0,301 -0,331 0,833 -0,344 -0,260 

COC24 -0,117 0,020 -0,131 0,139 -0,092 0,040 -0,029 -0,230 -0,344 0,948 -0,162 

COC25 -0,080 -0,011 0,010 0,184 -0,094 -0,080 -0,211 0,148 -0,260 -0,162 0,940 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

As medidas de adequação da amostra para a matriz de correlação estão bem 

acima do valor de referência de 0,50 e que permitiu avaliar a adequação para a 

aplicação da análise fatorial. 

 

Quadro 80 - KMO e Teste de Bartlett - Cocriação de valor (Risco/Transparência) 

Medida de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin 0,917 

Teste de esfericidade de Bartlet Qui-Quadrado aproximado 3747,517 

 GL 55 

 Sig. 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No Quadro 80 a medida de Kaiser-Meyer-Olkin verificou a adequação 

amostral para a análise (KMO = 0,917). O teste de esfericidade de Bartlet [qui-

quadrado (55) = 3747,517, p menor que 0,001}, indicou que as correlações entre os 

itens são suficientes para a realização da análise. 

 

Quadro 81 - Estatísticas de confiabilidade - Cocriação de valor 

(Risco/Transparência) 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach baseado em itens padronizados No. de itens 

0,960 0,960 11 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 
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O coeficiente de Alfa de Cronbach do componente foi de 0,960, indicando 

confiabilidade pelo método da consistência interna. 

 

Quadro 82 - Correlação inter-itens - Cocriação de valor (Risco/Transparência) 
 COC15 COC16 COC17 COC18 COC19 COC20 COC21 COC22 COC23 COC24 COC25 

COC15 1,000 0,885 0,818 0,661 0,752 0,673 0,683 0,682 0,511 0,676 0,551 

COC16 0,885 1,000 0,917 0,727 0,778 0,719 0,742 0,694 0,529 0,679 0,554 

COC17 0,818 0,917 1,000 0,729 0,807 0,729 0,750 0,693 0,534 0,692 0,554 

COC18 0,661 0,727 0,729 1,000 0,736 0,730 0,722 0,650 0,694 0,614 0,496 

COC19 0,752 0,778 0,807 0,736 1,000 0,781 0,830 0,799 0,589 0,726 0,609 

COC20 0,673 0,719 0,729 0,730 0,781 1,000 0,790 0,711 0,680 0,676 0,618 

COC21 0,683 0,742 0,750 0,722 0,830 0,790 1,000 0,799 0,555 0,684 0,615 

COC22 0,682 0,694 0,693 0,650 0,799 0,711 0,799 1,000 0,675 0,765 0,567 

COC23 0,511 0,529 0,534 0,694 0,589 0,680 0,555 0,675 1,000 0,709 0,587 

COC24 0,676 0,679 0,692 0,614 0,726 0,676 0,684 0,765 0,709 1,000 0,634 

COC25 0,551 0,554 0,554 0,496 0,609 0,618 0,615 0,567 0,587 0,634 1,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

No Quadro 82 as correlações inter-ítens estão com valores bem acima do que 

as normas práticas sugerem de 0,30. 

 

Quadro 83 - Correlação item-total (Cocriação de valor - Risco/Transparência) 

 Médio da 
escala, se item 

excluído 

Escala 
Variância se 

item excluído 

Correção 
Correlação 
item-total 

Correlação 
múltipla ao 
Quadrado 

Alfa de 
Cronbach se 
item excluído 

COC15 52,73 215,679 0,812 0,803 0,956 

COC16 52,68 213,691 0,856 0,900 0,954 

COC17 52,62 213,795 0,856 0,868 0,954 

COC18 52,96 214,492 0,797 0,730 0,956 

COC19 52,65 214,196 0,880 0,815 0,953 

COC20 53,18 211,622 0,842 0,746 0,955 

COC21 52,85 214,201 0,849 0,806 0,954 

COC22 52,73 216,052 0,831 0,779 0,955 

COC23 53,15 218,780 0,709 0,721 0,959 

COC24 52,94 216,676 0,809 0,718 0,956 

COC25 52,96 219,915 0,673 0,524 0,961 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

Analisando o Quadro 83 não se observa nenhum item com redução muito 

grande do Alfa de Cronbach ou uma correlação item-total muito baixa (menor que 

0,5). 
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Quadro 84 – Variância total explicada (Cocriação de valor – Risco/Transparência) 

 
 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração Cargas Quadrado 

Total % de 
Variância 

Total % de Variância Total % de 
Variância 

1 7,898 71,799 71,799 7,898 71,799 71,799 

2 0,794 7,214 79,013    

3 0,524 4,762 83,775    

4 0,436 3,968 87,743    

5 0,412 3,749 91,492    

6 0,233 2,120 93,612    

7 0,207 1,882 95,494    

8 0,164 1,495 96,989    

9 0,162 1,471 98,460    

10 0,106 0,965 99,425    

11 0,063 0,575 100,000    

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

A análise mostrou que um componente obedeceu ao critério de Kaiser do 

autovalor (eigenvalue) maior que 1 e explicou 71,79% da variância. 

Com base nos resultados da análise fatorial exploratória, foram excluídos dois 

indicadores do construto qualidade e treze indicadores do construto lealdade. Nos 

construtos satisfação e cocriação, não foi excluído nenhum indicador. Após essas 

alterações, o questionário resultou em 53 indicadores da escala e 6 categóricas. As 

questões excluídas podem ser verificadas no Quadro 85. 

 

Quadro 85 – Questões excluídas após a análise fatorial exploratória 

Construto Itens excluídos 

Qualidade - Quando o meu dentista promete fazer algo em um determinado tempo 
ele o faz 
- Eu recebo serviços de lembrete pelo meu dentista 

Lealdade Cognitiva 
- Eu compreendo as caracteristicas do meu dentista suficientemente 
para avaliá-lo em relação aos outros dentistas 
- Quando escolho um dentista, eu compare preços para ter certeza de 
estar com o melhor custo-benefício 
- O meu dentista tem os equipamentos mais modernos 
- O ambiente do meu dentista é o mais agradável 
Afetiva 
- Eu tenho a preferência pelo meu dentista por sua localização 
- Ser cliente do meu dentista diz muito sobre quem eu sou 
Conativa 
- O meu dentista é mais do que um mero profissional 
- Eu prezo muito o meu dentista 
- Eu me considero muito leal ao meu dentista 
Ação 
- Se eu pudesse escolher de novo, eu escolheria outro dentista 
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- Quando conheço um novo dentista diferente do usual, eu vou 
investigá-lo 
- Eu geralmente frequento o dentista das proximidades 
- Quando vou a um determinado dentista que já frequento, me sinto 
mais seguro para discutir e perguntar sobre o tratamento 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ressalta-se que a Dimensão Ação do Construto Lealdade não foi suportada 

após a análise estatística. Entretanto, isso pode ser explicado pela Literatura 

conforme o modelo de Dick e Basu (1994) que diferentemente de Oliver (1999) não 

apresenta essa Dimensão. 

A Figura 5 a seguir apresenta o modelo inicial após a eliminação dos 

indicadores que não atingiram os valores estabelecidos nas análises. 

 

Figura 5 – Modelo proposto após análises 
 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

No próximo capítulo foi realizada a análise fatorial confirmatória por meio do 

software LISREL 8.80. A análise completa pode ser observada no Anexo A. 
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4.3 Análise Fatorial Confirmatória 

 

Para Hair Jr. et al. (2005b p. 521), “o exame e a obtenção de medidas de 

qualidade de ajuste para SEM ganhou grande atenção entre pesquisadores 

acadêmicos nos últimos anos... Em nossas discussões temos concentrado nossa 

atenção no programa LISREL por causa de sua ampla aplicação nas ciências 

sociais”. No Quadro 81 se verifica as medidas de ajuste apresentadas pelos autores. 

 

 

 

Quadro 86 – Medidas de Qualidade de Ajuste para SEM 

CLASSIFICAÇÃO MEDIDA DESCRIÇÃO VALORES MÍNIMOS 
ESPERADOS 

Medidas de ajuste 
absoluto 

χ² Estatística qui-quadrado da razão de 
verossimilhança 

p > 0,05 

gl Graus de liberdade -o- 

GFI (Goodness of Fit Index) Índice de 
qualidade de ajuste 

Valores maiores 
indicam melhor ajuste, 

sem referências 
estabelecidas. 

RMSEA (Root Mean Square Error of 
Approximation) – Raiz do erro quadrático 
médio de aproximação. Diferença média 

por grau de liberdade que se espera 
ocorrer na população, não na amostra. 

< 0,100 

Medidas de ajuste 
incremental 

AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) – Índice 
ajustado de qualidade de ajuste. 

> 0,900 

NNFI ou 
TLI 

(Non-Normed Fit Index) ou (Tucker-Lewis 
Index) – Índice de ajuste não normado ou 

Índice de Tucker-Lewis 

> 0,900 

NFI (Normed Fit Index) – Índice de ajuste 
normado. 

> 0,900 

Medidas de ajuste 
parcimonioso 

χ²/gl Medida de qui-quadrado normado < 5,00 

CFI (Comparative Fit Index) – Índice de 
ajuste comparativo 

> 0,900 

IFI (Incremental Fit Index) – Índice de ajuste 
incremental 

> 0,900 

RFI (Relative Fit Index) – Índice de ajuste 
relativo 

> 0,900 

Fonte: Adaptado de Hair Jr. et al. (2005b) 
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Medidas de ajuste absoluto determinam o grau em que o modelo estrutural e 

de mensuração prevê a matriz de covariância ou de correlação observada. As 

medidas de ajuste incremental comparam o modelo proposto com algum modelo de 

referência nos quais todos os demais modelos devem excedê-lo e as medidas de 

ajuste parcimonioso fornece uma base de comparação entre modelos de diferente 

complexidade e objetivos distintos. Os índices para o Modelo Fatorial Qualidade são 

resumidos na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Índices de Ajuste Global Para o Modelo Fatorial Qualidade 
χ² p gl GFI AGFI RMSEA NNFI NFI χ²/gl CFI IFI RFI 

72,09 0,00 32 0,92 0,96 0,063 0,99 0,98 2,25 0,99 0,99 0,98 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

De acordo com os índices, este modelo se adapta bem aos dados. O 

χ
2 medida de ajuste do modelo é 72,09 (gl = 32), o qual é muito pequeno para 

rejeitar a hipótese nula de um bom ajuste (p = 0,00).  Os valores dos índices de 

ajuste NNFI=0,99, CFI= 0,99 e IFI=0,99 foram todos superiores a 0,90, tal como 

recomendado pela literatura, confirmando o comportamento estável do modelo. Uma 

vez que os valores de NNFI, CFI e IFI é levado em conta o tamanho da amostra, ao 

contrário da GFI (0,92), AGFI (0,96), NFI (0,98) e RFI (0,98) que também de acordo 

com a literatura estão acima do recomendado. O χ²/gl=2,25 está abaixo de 5,00 e 

indica uma boa qualidade. O RMSEA=0,063 está abaixo do máximo aceitável de 

0,10, o que é indicativo de boa qualidade do ajuste da amostra representativa 

utilizada na modelagem. A Figura 6 mostra o modelo de mensuração do construto 

Qualidade com as estimativas padronizadas. 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

Figura 6 – Modelo de Mensuração do Construto Qualidade 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Os índices para o Modelo Fatorial Satisfação são resumidos na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Índices de Ajuste Global Para o Modelo Fatorial Satisfação 
χ² p gl GFI AGFI RMSEA NNFI NFI χ²/gl CFI IFI RFI 

7,43 0,024 2 0,99 0,94 0,093 0,99 0,99 3,71 1,0 1,0 0,98 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

De acordo com os índices, este modelo se adapta bem aos dados. O 

χ
2 medida de ajuste do modelo é 7,43 (gl = 2).  Os valores dos índices de ajuste 

NNFI=0,99, CFI= 1,0 e IFI=1,0 foram todos superiores a 0,90, tal como 

recomendado pela literatura, confirmando o comportamento estável do modelo e um 

ajuste quase perfeito. GFI (0,99), AGFI (0,94), NFI (0,99) e RFI (0,98) também estão 

de acordo com a literatura e acima do recomendado. O χ²/gl=3,71 está abaixo de 

5,00 e indica uma boa qualidade. O RMSEA=0,093 está um pouco abaixo do 

máximo aceitável de 0,1. A Figura 7 mostra o modelo de mensuração do construto 

Satisfação com as estimativas padronizadas. 
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Figura 7 – Modelo de Mensuração do Construto Satisfação 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

A seguir os índices para o Modelo Fatorial Lealdade são resumidos na Tabela 

11. 

 

Tabela 11 – Índices de Ajuste Global Para o Modelo Fatorial Lealdade 
χ² p gl GFI AGFI RMSEA NNFI NFI χ²/gl CFI IFI RFI 

42,59 0,000 16 0,97 0,93 0,073 0,96 0,97 2,66 0,98 0,98 0,94 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Conforme os índices, este modelo se adapta bem aos dados. O χ2 medida de 

ajuste do modelo é 42,59 (gl = 16), o qual é muito pequeno para rejeitar a hipótese 

nula de um bom ajuste (p = 0,00).  Os valores dos índices de ajuste NNFI=0,96, 

CFI= 0,98 e IFI=0,98 foram todos superiores a 0,90, tal como recomendado pela 

literatura, confirmando o comportamento estável do modelo. Os valores de GFI 0,97, 

AGFI 0,93, NFI 0,97 e RFI 0,94 estão acima do recomendado. O χ²/gl=2,66 está 

abaixo de 5,00 e indica uma boa qualidade. O RMSEA=0,073 está abaixo do 

máximo aceitável de 0,1, o que é indicativo de boa qualidade do ajuste da amostra 

representativa utilizada na modelagem. A Figura 8 mostra o modelo de mensuração 

do construto Lealdade com as estimativas padronizadas. 
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Figura 8 – Modelo de Mensuração do Construto Lealdade 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Em seguida, os índices para o Modelo Fatorial Cocriação de Valor são 

resumidos na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Índices de Ajuste Global Para o Modelo Fatorial Cocriação de Valor 
χ² p gl GFI AGFI RMSEA NNFI NFI χ²/gl CFI IFI RFI 

47,01 0,018 29 0,97 0,94 0,045 0,99 0,99 1,62 0,99 0,99 0,98 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Conforme os índices, este modelo se adapta bem aos dados. O χ2 medida de 

ajuste do modelo é 47,01 (gl = 29).  Os valores dos índices de ajuste NNFI=0,99, 

CFI= 0,99 e IFI=0,99 foram todos bem superiores a 0,90, tal como recomendado 

pela literatura, confirmando o comportamento estável do modelo. Os valores de GFI 

0,97, AGFI 0,94, NFI 0,99 e RFI 0,98 estão acima do recomendado. O χ²/gl=1,62 

está abaixo de 5,00 e indica uma boa qualidade. O RMSEA=0,045 está abaixo do 

máximo aceitável de 0,1, o que é indicativo de boa qualidade do ajuste da amostra 

representativa utilizada na modelagem. A Figura 9 mostra o modelo de mensuração 

do construto Cocriação de Valor com as estimativas padronizadas. 
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Figura 9 – Modelo de Mensuração do Construto Cocriação de Valor 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Ressalta-se que a Análise Fatorial Confirmatória foi realizada no sentido de se 

observar o melhor ajuste possível de cada construto, entretanto na utilização do 

PLS-SEM (Partial Least Squares - Structural Equation Modeling) foi considerado o 

modelo completo baseado na Análise Fatorial Exploratória e a validade nomológica. 

Em seguida se apresenta o Modelo Final que foi estruturado baseado nos testes 

realizados. 

 

 

4.4 Resultados do Modelo Final 

Em seguida os índices para o Modelo Fatorial Final são resumidos na Tabela 

13. 
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Tabela 13 – Índices de Ajuste Global Para o Modelo Fatorial Hipotetizado 
χ² p gl GFI AGFI RMSEA NNFI NFI χ²/gl CFI IFI RFI 

802,21 0,00 382 0,86 0,83 0,055 0,98 0,96 2,10 0,98 0,98 0,96 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

O modelo completo se adapta bem aos dados. O χ2 medida de ajuste do 

modelo é 802,21 (gl = 382), o qual é muito pequeno para rejeitar a hipótese nula de 

um bom ajuste (p = 0,00).  Os valores dos índices de ajuste NNFI=0,98, CFI= 0,98 e 

IFI=0,98 foram todos superiores a 0,90, tal como recomendado pela literatura, 

confirmando o comportamento estável do modelo. Uma vez que os valores de NNFI, 

CFI e IFI é levado em conta o tamanho da amostra, ao contrário da GFI (0,86), AGFI 

(0,83), NFI (0,96) e RFI (0,96). Apesar do GFI e AGFI estarem ligeiramente abaixo 

da referência desejada. Diante desse fato é razoável esperar um melhor 

comportamento para os indicadores que consideram o tamanho da amostra em seus 

cálculos (FERRARESI; QUANDT; SANTOS; FREGA, 2012). O RMSEA=0,055 

atingindo um valor ligeiramente superior a 0,05, máxima recomendada na literatura 

como um bom ajuste, mas bem abaixo do máximo aceitável de 0,1, o que é 

indicativo de boa qualidade do ajuste da amostra representativa utilizada na 

modelagem. 
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Figura 10 – Modelo final 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Para averiguação da validade da proposta de mensuração e examinar se as 

variáveis observáveis dos construtos estão relacionadas, em seguida é apresentada 

a validade discriminante. 

 

 

4.5 Validade discriminante 

 

Costa (2010) refere-se ao grau em que duas medidas designadas para medir 

construtos distintos são realmente diferentes, ou seja, a medida de variância 

extraída de um dado construto e a medida da variância compartilhada (correlação ao 

quadrado) com outros construtos. Consiste em tomar medições de diferentes 

escalas e verificar o grau de correlação. Somente são tomados como base os 

construtos presentes em um mesmo estudo, normalmente em estudos com modelos 

estruturais a serem testados, como é o caso desta pesquisa. 

Para cada construto\dimensão de forma individual extrai-se a variância 

extraída por análise fatorial (AVE), conforme Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Análise de Variância Extraída do Modelo Completo 

 
AVE 

Cocriação Acesso 0,7165 

Lealdade Afetiva 0,8772 

Cocriação 0,5254 

Lealdade Cognitiva 0,6176 

Cocriação Diálogo 0,7127 

Lealdade 0,4119 

Lealdade Conativa 0,6544 

Qualidade 0,6006 

Satisfação 0,8968 

Cocriação Transparência / Risco 0,7179 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Em seguida, para o conjunto de construtos extrai-se a correlação de Pearson. 

Elevam-se as correlações ao quadrado, e obtém-se assim a variância compartilhada, 

de acordo com a Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Variância compartilhada dos construtos 

 
Acesso Afetiva Cognitiva Diálogo Conativa Qualidade Satisfação Transparência/Risco 

Acesso 1 0 0 0 0 0 0 0 

Afetiva 0,35 1 0 0 0 0 0 0 

Cognitiva 0,2861 0,6356 1 0 0 0 0 0 

Diálogo 0,6968 0,5104 0,3383 1 0 0 0 0 

Conativa 0,1977 0,4574 0,3548 0,1978 1 0 0 0 

Qualidade 0,4117 0,5808 0,4681 0,416 0,3501 1 0 0 

Satisfação 0,4311 0,7401 0,3936 0,4694 0,3931 0,7013 1 0 

Transparência/Risco 0,5236 0,6405 0,5628 0,5685 0,391 0,5586 0,6451 1 

    Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Constrói-se uma tabela na qual a diagonal principal contem as variâncias 

extraídas e nas demais células as respectivas variâncias compartilhadas. Procede-

se a comparação: caso a variância extraída seja maior que a variância 

compartilhada, tem-se evidências de validade discriminante, ou seja, as escalas não 

medem um mesmo construto. 

 

Tabela 16 – Validade Discriminante dos Construtos 

Acesso 0,7165 0 0 0 0 0 0 0 

Afetiva 0,1225 0,6904 0 0 0 0 0 0 

Cognitiva 0,08185321 0,404 0,5597 0 0 0 0 0 

Diálogo 0,48553024 0,2605 0,114447 0,7126 0 0 0 0 

Conativa 0,03908529 0,2092 0,125883 0,03912 0,6541 0 0 0 

Qualidade 0,16949689 0,3373 0,219118 0,17306 0,12257 0,5997 0 0 

Satisfação 0,18584721 0,5477 0,154921 0,22034 0,1545276 0,4918217 0,8968 0 

Transparência / Risco 0,27415696 0,4102 0,316744 0,32319 0,152881 0,312034 0,416154 0,7177 

   Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Hair, Ringle e Sarstedt, (2011) sugerem o uso do bootstrapping para avaliar a 

significância dos coeficientes de trilha. O número mínimo de amostras bootstrap é 

5000, e o número de casos, deverá ser igual ao número de observações na amostra 

original. Críticos de t-valores para um teste bicaudal são de 1,65 (significância = 

nível de 10 por cento), 1,96 (nível de significância = 5 por cento), e 2,58 (nível de 

significância = 1 por cento). A Tabela 17 mostra os valores da Estatística T das 

relações entre as dimensões e construtos. As relações principais para os testes de 

hipóteses encontram-se em destaque. 

 
 Tabela 17 – Estatística T das relações entre as dimensões e construtos 

                     Amostra 
Original 

(O) 

Amostra 
Média 

Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

(STERR) 

Estatística T 
(|O/STERR|) 

Lealdade -> Cocriação 0,3108 0,3150 0,0601 0,0601 5,1736 

Qualidade -> Cocriação 0,5580 0,5598 0,0481 0,0481 11,6102 

Qualidade -> Lealdade 0,5838 0,5876 0,0545 0,0545 10,7028 

Qualidade -> Satisfação 0,7013 0,7036 0,0493 0,0493 14,2348 

Satisfação -> Cocriação 0,4697 0,4636 0,0584 0,0584 8,0427 

Satisfação -> Lealdade 0,4805 0,4735 0,0883 0,0883 5,4435 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Em seguida o Quadro 87 apresenta os resultados da validação das hipóteses. 

 

Quadro 87 – Síntese dos resultados do teste de hipóteses 

Hipótese Sinal da 
relação 

Estatística t 
(>1,96) 

Relação Resultado 

H1a – A percepção da qualidade de 
serviços tem uma relação positiva com a 
satisfação. 

+ 14,2348 Qualidade -> Satisfação Suportada 

H1b – A percepção da qualidade de 
serviços tem uma relação positiva com a 
cocriação de valor. 

+ 11,6102 Qualidade -> Cocriação Suportada 

H1c – A percepção da qualidade de 
serviços tem uma relação positiva com a 
lealdade. 

+ 10,7028 Qualidade -> Lealdade Suportada 

H2a – A satisfação tem uma relação 
positiva com a cocriação de valor. 

+ 8,0427 Satisfação -> Cocriação Suportada 

H2b – A lealdade tem uma relação positiva 
com a cocriação de valor. 

+ 5,1736 Lealdade -> Cocriação Suportada 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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H1a – A percepção da qualidade de serviços tem uma relação positiva com a 

satisfação. 

Essa hipótese avalia a relação entre percepção da qualidade de serviços e a 

satisfação dos consumidores. Uma relação consolidada na literatura, conforme as 

pesquisas de Lee (2013), Esmailpour; Zadeh e Hoseini (2012), Thuy (2011), 

Dabholkar e Overby (2005), Sureshchandar; Rajendran e Anantharaman (2002), 

Cronin; Brady e Hult (2000), Ennew e Binks (1999); Spreng e Mackoy (1996) e 

confirmada pelos resultados obtidos neste estudo. 

H1b – A percepção da qualidade de serviços tem uma relação positiva com a 

cocriação de valor. 

Essa segunda hipótese avalia a relação entre a percepção da qualidade de 

serviços e a cocriação de valor e foi formulada a partir dos estudos de Tynan, 

McKechnie e Chhuon (2010) e Ramaswamy (2010) que apresentam indícios dessa 

relação. Essa relação foi confirmada pelos resultados obtidos neste estudo. 

H1c – A percepção da qualidade de serviços tem uma relação positiva com a 

lealdade. 

Essa terceira hipótese avalia a relação entre percepção da qualidade de 

serviços e a lealdade dos consumidores. Essa relação é derivada dos estudos de 

Lee (2013), Malik; Naeem e Arif (2011), Kumar et al. (2010), Naidu (2009), Pollack 

(2009), Yen e Lu (2008), Cristobal; Flavián e Guinalíu (2007) e foram confirmadas 

pelos resultados obtidos neste estudo. 

H2a – A satisfação tem uma relação positiva com a cocriação de valor. 

Essa hipótese avalia a relação entre a satisfação dos consumidores e a 

cocriação de valor. Hedlund (2011), Helm e Jones (2010), Nuttavuthisit (2010), 

Dong, Evans e Zou (2008) e Vargo e Lusch (2004, 2008) são os autores que a 

embasaram. Os resultados obtidos neste estudo confirmaram essa relação. 

H2b – A lealdade tem uma relação positiva com a cocriação de valor. 
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Essa hipótese avalia a relação entre a lealdade dos consumidores e a 

cocriação de valor. Os resultados que confirmaram essa relação estão de acordo 

com estudos de Helm e Jones (2010) e Nuttavuthisit (2010) que apresentam indícios 

dessa relação. 

O Quadro 88 apresenta a continuação dos resultados da validação das 

hipóteses da pesquisa. 

Quadro 88 - Síntese dos resultados do teste de hipóteses das relações 

mediadas 

Hipótese Sinal da 
relação 

Relação Resultado 

H3a – A associação direta entre a 
qualidade de serviços e a cocriação de 
valor é menor do que tal associação 
quando mediada pela satisfação. 

+ Qualidade -> Satisfação -> Cocriação Suportada 

H3b – A associação direta entre a 
qualidade de serviços e a cocriação de 
valor é menor do que tal associação 
quando mediada pela lealdade. 

+ Qualidade -> Lealdade -> Cocriação Suportada 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Os coeficientes que aparecem nos caminhos nos diagramas são as relações 

diretas. Os efeitos totais consideram esses efeitos diretos e os indiretos (mediação). 

Tomando o efeito total de uma relação e subtraindo-se o efeito direto dessa mesma 

relação, tem-se o efeito indireto, ou de mediação. 

 

Tabela 18: Cálculos das relações mediadas 

Origem Destino Peso 
Caminho 

Ponderação Impacto Descrição 

Qualidade Satisfação 0,701 0,476 0,3337 Relação da qualidade com a cocriação mediada pela satisfação. 

 Lealdade 0,247 0,311 0,0768 Relação da qualidade com a cocriação mediada pela lealdade. 

 Cocriação 0,152 1,0000 0,1520 Relação direta da qualidade com a cocriação. 

    0,5625 Efeitos totais da qualidade sobre a cocriação. 

      

Satisfação Lealdade 0,480 0,311 0,1493 Relação da satisfação com a cocriação mediada pela lealdade. 

 Cocriação 0,320 1,0000 0,3200 Relação direta da satisfação com a cocriação. 

    0,4693 Efeitos totais da satisfação sobre a cocriação. 

      

Lealdade Cocriação 0,320 1,0000 0,3200 Efeitos totais da lealdade sobre a cocriação. 

      

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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H3a – A associação direta entre a qualidade de serviços e a cocriação de valor é 

menor do que tal associação quando mediada pela satisfação. 

Como visto na revisão da literatura, os estudos sobre cocriação de valor 

identificam qualidade como antecedente da satisfação e os mesmos como 

antecedentes da cocriação de valor. Comparando o coeficiente direto do caminho 

qualidade -> cocriação (0,152) com os efeitos totais da qualidade sobre a cocriação 

(0,5625) confirmaram essa hipótese. 

H3b – A associação direta entre a qualidade de serviços e a cocriação de valor é 

menor do que tal associação quando mediada pela lealdade. 

Conforme já observado anteriormente os estudos sobre cocriação de valor 

identificam a qualidade como antecedente da satisfação e da lealdade. Comparando 

o coeficiente direto do caminho qualidade -> cocriação (0,152) com os efeitos totais 

da qualidade sobre a cocriação (0,3200) confirmaram essa hipótese. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta tese foi analisar a influência dos antecedentes da cocriação 

de valor: qualidade de serviços, satisfação e lealdade para consumidores de 

serviços odontológicos brasileiros no sentido de responder quais as relações entre 

estes construtos. 

Foram analisados 313 questionários com consumidores de serviços de saúde 

brasileiros do sexo masculino e do sexo feminino, coletados através de uma 

websurvey, por email e pessoalmente. A idade dos respondentes variou de 18 anos 

a mais de 54 anos, mais de 90% possui algum tipo de renda e são moradores de 16 

Estados mais o Distrito Federal. 

Os passos para a elaboração do modelo teórico foram baseados na literatura, 

assim como os indicadores selecionados para comporem cada um dos construtos.  

Os mesmos passaram por processo de validação de face avaliado por 

consumidores, por profissionais e especialistas e de construto (validades 

convergente, discriminante e nomológica) especialmente por meio de análise fatorial 

exploratória e confirmatória com os softwares SPSS 18 e LISREL 8.80. 

Os resultados das análises realizadas e das associações demostraram 

coerência com a literatura. A percepção da qualidade de serviços pelos 

consumidores na área de serviços odontológicos possui relação significante e 

positiva com a satisfação, com a lealdade e com a cocriação de valor. A satisfação e 

a lealdade também mostraram uma associação significante e positiva com a 

cocriação de valor. 

A satisfação, bem como a lealdade, mediaram positivamente a cocriação de 

valor na sua associação direta com a qualidade de serviços. Os resultados 

apresentados confirmaram todas as hipóteses formuladas. Ressalta-se ainda que 

essas afirmações foram fundamentadas nas análises e modelagem de equações 

estruturais, conforme recomendado na literatura. 

Outras conclusões relevantes que, no entanto não foram objetivos dessa tese 

também puderam ser observadas no comportamento dos dados e nas relações entre 
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os construtos, dimensões e indicadores, apresentadas na análise fatorial exploratória 

e confirmatória e na modelagem de equações estruturais. Por exemplo, do construto 

qualidade de serviço, em decorrência das análises foram extraídas três dimensões, 

diferentemente do estudo de Laroche et al. (2004) que demonstra a 

unidimensionalidade do construto. A lealdade foi o construto que as análises 

demonstraram uma melhor adaptação ao estudo de Dick e Basu (1994) ao de Oliver 

(1999) que considera a dimensão Ação não suportada na análise. A cocriação de 

valor, foco deste estudo confirma o embasamento no Modelo DART de Prahalad e 

Ramaswamy (2004a, 2004b) como satisfatório e a análise exploratória e a 

modelagem não eliminaram nenhum dos indicadores. Uma observação relevante foi 

a junção das dimensões avaliação do risco e transparência nas análises do 

construto cocriação de valor. Ressalta-se ainda que todas as relações calculadas na 

modelagem de equações estruturais foram significativas, o que parece demonstrar a 

validade do modelo proposto. 

Os resultados dessa pesquisa precisam ser considerados dentro das 

limitações da metodologia utilizada e outras limitações que poderão colaborar em 

novos estudos ou no aprofundamento do tema por outros pesquisadores. 

A cocriação de valor pressupõe a criação de valor compartilhada por clientes 

e empresa, entretanto somente clientes participaram da pesquisa. É possível em 

futuros estudos a incorporação da empresa no processo através da percepção de 

gestores ou do próprio prestador de serviço. 

Os construtos qualidade de serviços, satisfação e lealdade também foram 

estudados como resultados da cocriação de valor o que muitas vezes dificulta o 

entendimento e a construção teórica do modelo. Sugere-se estudos comparativos ou 

complementares dos antecedentes e resultados da cocriação de valor. 

Naturalmente outros fatores podem ser considerados antecedentes ou 

precedentes da cocriação de valor. Apesar do foco não ser no objeto de estudo e o 

modelo ter sido considerado adequado, não se pode considerar que este modelo se 

aplica a todos os segmentos. Considera-se realizar novos estudos em outros 

segmentos de serviços como educação, segurança, tecnologia e na saúde na área 

médica, por exemplo. 
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Outra limitação a considerar é devido à amostra por conveniência e bola de 

neve utilizados em parte da coleta de dados, o que impede a generalização dos 

resultados. Com certeza a amostra probabilística poderia ser utilizada em trabalhos 

futuros e sugere-se a utilização das bases de dados do CFO e CROs ou Congressos 

Nacionais direcionados a profissionais de Odontologia. No caso dos Congressos, 

sugere-se ainda o período de março a novembro onde se concentram a maior parte 

dos eventos dessa natureza. 

O trabalho considera os consumidores brasileiros, entretanto 14 Estados não 

tiveram respondentes. A utilização de amostragem por meio de conglomerados 

poderia solucionar essa limitação. 

A dimensão Ação do construto Lealdade na visão de Oliver (1999) não foi 

suportada na análise fatorial. Apesar de outros trabalhos como de Dick e Basu 

(1994) não considerar essa dimensão, a análise desse fenômeno seria relevante e 

algo a se considerar. A junção das dimensões avaliação do risco e transparência do 

construto cocriação de valor foram aproximadas nas análises e recomenda-se 

também o estudo desse fato. 

É importante ainda destacar que, apesar da modelagem em equações 

estruturais ter se confirmado como um método de mensuração adequado aos 

objetivos propostos nesse trabalho uma sugestão seria a utilização de outros 

métodos estatísticos de análise ou o comparativo entre os resultados dos softwares 

que rodam os modelos. 

Por fim, levando-se em consideração as mudanças e desafios que permeiam 

as pesquisas da área de marketing outros assuntos podem ser considerados como 

sugestões de pesquisa: 

- estudos comparativos entre consumidores de outros países dos antecedentes e 

resultados da cocriação de valor; 

- estudos empíricos sobre os temas desenvolvidos a partir da percepção de gestores 

e dirigentes; 
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- desenvolvimento e teste de modelos com outros construtos como a confiança, a 

percepção de valor, o desempenho ou a motivação; 

- estudos qualitativos procurando identificar o perfil do usuário no processo de 

cocriação de valor; 

- utilização das variáveis de controle para análise da cocriação de valor por 

segmentos. 
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APÊNDICE A – Protocolo de Pesquisa 
 

Etapas do Trabalho, bases conceituais e métodos de estudo 
 

Objetivo Geral: Analisar a influência dos antecedentes da cocriação de valor para consumidores de serviços odontológicos brasileiros. 

Etapa do estudo Base conceitual Método 

Identificar a percepção dos 
consumidores sobre 
satisfação 

4 (quatro) indicadores sugeridos por Laroche et al. (2004). Os autores embasaram 
seus estudos a partir das escalas sugeridas por Spreng; Mackenzie e Olshavky 
(1996), Crosby e Stephens 1987 e Oliver (1996). 

Coleta de dados através de 
escala Likert de 7 pontos 

Identificar a percepção dos 
consumidores sobre 
lealdade 

A escala para o construto lealdade foi construída a partir dos elementos definidos por 
McMullan e Gilmore (2003) e baseados no trabalho de Oliver (1999), sendo escolhido 
especialmente por ter sido aplicado na área de serviços e possuir um enquadramento 
considerado adequado conforme descrito na etapa exploratória e qualitativa entre 11 
(onze) escalas apresentadas por Henrique (2009). 

Coleta de dados através de 
escala Likert de 7 pontos 

Identificar a percepção dos 
consumidores sobre 
qualidade de serviços 

13 (treze) variáveis indicadoras, sugeridas por Laroche et al. (2004). Estes autores 
propuseram uma escala própria para mensuração da qualidade de serviços na área 
odontológica, baseada na escala SERVPERF elaborada por Cronin Jr. e Taylor 
(1992). 

Coleta de dados através de 
escala Likert de 7 pontos 

Identificar a percepção dos 
consumidores sobre 
cocriação de valor 

A escala para o construto cocriação de valor foi construída conforme a proposição 
conceitual de Prahalad e Ramaswamy (2004) e o modelo DART. Esses foram os 
primeiros autores, assim como Vargo e Lusch (2004), a iniciarem os estudos sobre a 
cocriação de valor. O modelo foi testado empiricamente por ALBINSSON, PERERA e 
SAUTTER (2011) através de 25 (vinte e cinco) variáveis indicadoras adaptadas para o 
setor odontológico 

Coleta de dados através de 
escala Likert de 7 pontos 

Identificar a relação 
existente entre as 
dimensões, satisfação, 
lealdade, qualidade de 
serviços e cocriação de 
valor 

Os modelos de equações estruturais são baseados em modelos de 
mensuração que são construídos e testados através da análise fatorial 
(HAIR et al., 2009). 
 

- Identificação dos 
construtos de 1ª ordem 
aos indicadores utilizados 
no instrumento de coleta de 
dados, através de Análise 
Fatorial. 
- Modelagem e teste do 
modelo de mensuração 
utilizando a Análise Fatorial 

Mensurar a relação 
existente entre as 
dimensões satisfação, 
lealdade, qualidade de 

Testar as hipóteses: 
H1a – A percepção da qualidade de serviços tem uma relação positiva com a 
satisfação. 
H1b – A percepção da qualidade de serviços tem uma relação positiva com a 

Teste de hipóteses através 
de modelagem de 
equações estruturais 
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serviços e cocriação de 
valor 

cocriação de valor. 
H1c – A percepção da qualidade de serviços tem uma relação positiva com a 
lealdade. 

Mensurar a relação 
existente entre as 
dimensões satisfação, 
lealdade e cocriação de 
valor 

Testar as hipóteses: 
H3a – A satisfação tem uma relação positiva com a cocriação de valor. 
H4a – A lealdade tem uma relação positiva com a cocriação de valor. 
 

Teste de hipóteses através 
de modelagem de 
equações estruturais 

Mensurar a relação 
existente entre as 
dimensões  satisfação, 
lealdade, qualidade de 
serviços e cocriação de 
valor 

Testar as hipóteses: 
H5a – A associação direta entre a qualidade de serviços e a cocriação de valor é 
maior do que tal associação quando mediada pela satisfação, ou seja, a satisfação 
media o relacionamento entre a qualidade de serviços e a cocriação de valor. 
H5b – A associação direta entre a qualidade de serviços e a cocriação de valor é 
maior do que tal associação quando mediada pela lealdade, ou seja, a lealdade media 
o relacionamento entre a qualidade de serviços e a cocriação de valor. 

Teste de hipóteses através 
de modelagem de 
equações estruturais 

Testar um modelo teórico 
de associação entre a 
qualidade de serviços, a 
satisfação, a lealdade e a 
cocriação de valor nos 
serviços odontológicos 

Tese Teste de hipóteses através 
de modelagem de 
equações estruturais 
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APÊNDICE B – Instrumento de Coleta de Dados impresso e enviado por email 
 

PESQUISA SOBRE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 
Prezado(a) respondente: 

Esta pesquisa faz parte de uma tese de doutorado em administração que está sendo realizada na 

UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí e que busca compreender melhor a percepção dos 

consumidores de serviços odontológicos.  

Nós sabemos como o seu tempo é precioso e agradecemos a sua gentileza em se dispor a responder ao 

questionário da pesquisa. Por se tratar de uma pesquisa de opinião, não existem respostas certas ou erradas.  

O questionário deve ser preenchido levando-se em consideração a sua experiência como consumidor de 

serviços odontológicos. 

Por razões éticas inerentes à pesquisa, as suas respostas serão tratadas de forma agregada e confidencial, 

preservando assim a privacidade e o sigilo de cada um dos respondentes. 

Colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que se fizerem necessários no 

seguinte e-mail: adm.parana@gmail.com 

Muito obrigado pela sua colaboração! 

 

BLOCO A – Qualidade de serviços                                                                                                                                                                                                               

 Discordo                                               Concordo 

A1. Meu dentista tem equipamentos modernos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
A2. As instalações do consultório são visualmente atraentes. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
A3. As instalações do consultório estão bem conservadas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
A4. Meu dentista mantém registros precisos sobre mim. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
A5. Meu dentista diz exatamente quais os serviços  que deveriam ser 

realizados. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

A6. Meu dentista me dá uma atenção individualizada. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
A7. Quando eu tenho um problema meu dentista é tranquilizador. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
A8. Os auxiliares do meu dentista estão sempre dispostos a ajudar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
A9. Eu posso confiar nos auxiliares do meu dentista. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
A10. Os auxiliares do meu dentista são corteses. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
A11. Os auxiliares do meu dentista entendem minhas necessidades. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

BLOCO B – Satisfação 
 Insatisfeito                                           Satisfeito 

B1. Em relação à qualidade do tratamento odontológico que recebe, você se 

sente: 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

B2. No que diz respeito à qualidade do atendimento odontológico que 

recebe, você está: 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

B3. No geral, em relação ao atendimento de suas necessidades você se 

sente: 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

B4. No geral, como você se sente em relação ao desempenho do seu 

dentista: 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

BLOCO C – Lealdade 
Cognitiva Discordo                                               Concordo 

C1. Eu compreendo as características do meu dentista suficientemente para 

avaliá-lo em relação aos outros dentistas. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

C2. É importante que eu faça a escolha certa em relação a um dentista. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
C3. Quando vou a um dentista, eu não estou interessado só no baixo preço. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
Afetiva Discordo                                               Concordo 

C4. O meu dentista é um profissional que chama a minha atenção. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
C5. O meu dentista é exatamente o que eu preciso de um profissional. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
C6. O meu dentista trabalhou tão bem como eu imaginei. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
C7. Tenho expectativa de receber atenção individualizada por parte do meu 

dentista. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

C8. O meu dentista é um profissional do qual eu poderia falar durante muito 

tempo. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
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Conativa Discordo                                               Concordo 

C9. Eu tentaria outro profissional se ele fosse 25% mais barato que o meu 

dentista. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

C10. Eu tentaria outro profissional se ele oferecesse melhores alternativas 

de pagamento do que as do meu dentista. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

C11. Eu tentaria outro profissional se ele oferecesse melhores instalações 

que as do meu dentista. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

C12. Eu mudaria de dentista se ele me desse mais status. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
C13. Eu mudaria de dentista se a equipe fosse mais atenciosa. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
Ação Discordo                                               Concordo 

C14. Eu sempre continuaria a escolher o meu dentista antes de outros. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
C15. Quando conheço um novo dentista diferente do usual, eu vou 

investigá-lo. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

C16. Eu geralmente frequento o dentista das proximidades. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
C17. Se eu gosto do dentista, eu raramente vou trocá-lo por conta de alguma 

novidade. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

C18. Quando vou a um determinado dentista que já frequento me sinto mais 

seguro para discutir e perguntar sobre o tratamento. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

BLOCO D – Cocriação de valor 
Diálogo Discordo                                               Concordo 

D1. Seu dentista se comunica com você para receber sugestões de melhoria 

na prestação do serviço. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

D2. Seu dentista está interessado em se comunicar sobre a melhor maneira 

de projetar e entregar uma prestação de serviço de qualidade. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

D3. Seu dentista usa múltiplos canais de comunicação para promover uma 

maior troca de ideias sobre a prestação do serviço. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

D4. Seu dentista tem um diálogo ativo sobre como agregar valor na 

prestação de serviço. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

D5. Você é incentivado a se comunicar com o seu dentista sobre todos e 

quaisquer aspectos da prestação de serviço. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

D6. Várias linhas de comunicação são utilizadas pelo seu dentista para 

recolher contribuições e ideias. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

D7. Seu dentista promove o diálogo para saber mais sobre a sua reação para 

a prestação do serviço. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

D8. Você tem muitas oportunidades para compartilhar as suas ideias com o 

seu dentista sobre a adição de valor à prestação do serviço. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

D9. Seu dentista faz com que seja fácil para você comunicar as suas ideias 

sobre a concepção e execução da prestação do serviço. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

Acesso Discordo                                               Concordo 

D10. Seu dentista permite decidir como você recebe a oferta do serviço. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
D11. Você tem muitas opções para escolher como recebe a oferta de 

serviço. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

D12. É fácil para você receber a oferta de serviços quando quer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
D13. É fácil para você receber a oferta de serviços onde quer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
D14. É fácil para você receber a oferta de serviços como quer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
Avaliação do Risco Discordo                                               Concordo 

D15. Seu dentista fornece a você informações completas sobre como os 

riscos e benefícios do tratamento foram avaliados. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

D16. Você recebe informações completas relativas aos riscos e benefícios 

do tratamento. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

D17. Seu dentista informa sobre todos os riscos decorrentes do tratamento. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
D18. Seu dentista oferece as ferramentas e o apoio necessários para a sua 

tomada de decisões em relação a sua participação no tratamento. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

D19. Seu dentista é muito claro sobre os fatores positivos e negativos 

associados com o serviço que oferece. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

D20. Seu dentista o incentiva a familiarizar-se com os riscos associados na 

prestação do serviço. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
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D21. Seu dentista permite a você tomar decisões informadas sobre os riscos 

e benefícios da prestação do serviço. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

Transparência Discordo                                               Concordo 

D22. Seu dentista revela de forma plena as informações que podem ser úteis 

para melhorar os resultados da prestação de serviço. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

D23. A você é dado livre acesso às informações que podem ser úteis na 

melhoria da prestação do serviço. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

D24. Você tem tratamento igualitário na partilha de informações necessárias 

para conseguir uma prestação de serviço de sucesso. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

D25. Seu dentista revela plenamente informações detalhadas sobre os custos 

e preços associados à concepção e à execução da prestação do serviço. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

BLOCO E – Características do respondente 
Gênero: 

 Masculino 

 Feminino 

 

Possui Plano de Saúde Odontológico: 

 Sim 

 Não 

 

Idade: 

 Entre 18 e 23 anos 

 Entre 24 e 29 anos 

 Entre 30 e 35 anos 

 Entre 36 e 41 anos 

 Entre 42 e 47 anos 

 Entre 48 e 53 anos 

 54 anos ou mais 

 

Situação: 

 Empregado período integral 

 Empregado meio período 

 Profissional liberal 

 Empregador 

 Estudante 

 Aposentado/Pensionista 

 

Cidade em que mora:_____________________________________________ e Estado:________. 
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APÊNDICE B – Instrumento de Coleta de Dados para Preenchimento Online 
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ANEXO A – ANÁLISE LISREL COMPLETA DO MODELO 

DATE: 2/20/2013 
TIME: 11:36 

 
L I S R E L 8.80 

BY 
Karl G. Jëreskog & Dag Sörbom 

 
This program is published exclusively by 

Scientific Software International, Inc. 
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 

Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 

Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2006 
Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 
Website: www.ssicentral.com 

 

The following lines were read from file Z:\LISREL\Miura\teseMiura.spj: 
Raw Data from file 'Z:\LISREL\Miura\teseMiura.psf' 
Latent Variables  Sat Leal Cognitiva Conativa Afetiva Qual Qual1 Qual2 Qual3 Cocria Dialogo Acesso 
Transpar 
  
Relationships 
Qua2 Qua1 Qua3 = Qual1 
Qua5-Qua6 = Qual2 
Qua8-Qua10 = Qual3 
Set Error Covariance of Qua4 Qua5 free 
Set Error Covariance of Qua1 Qua5 free 
Set Error Covariance of Qua1 Qua2 free 
Sat1-Sat4 = Sat 
Sat = Qual 
Qual1-Qual3 = Qual 
Qual3 = Qual1 
Leal = Sat Qual 
Lea9_ Lea11_ Lea13_ = Conativa 
Lea4-Lea5 = Afetiva 
Lea2-Lea3 = Cognitiva 
Set Error Covariance of Lea2 Lea3 free 
Set Error Covariance of Sat1 Sat3 Free 
Conativa Afetiva Cognitiva = Leal 
Coc1-Coc1 Coc5 Coc7 Coc9 = Dialogo 
Coc12-Coc13 = Acesso 
Coc15-Coc17 Coc22 Coc25 = Transpar 
Dialogo Acesso Transpar = Cocria 
Set Error Covariance of Coc16 Coc17 free 
Set Error Covariance of Coc16 Coc15 free 
Set Error Covariance of Coc17 Coc15 free 
Set Error Covariance of Coc2 Coc8 free 
Set Error Covariance of Coc2 Coc1 free 
Set Error Covariance of Coc9 Coc1 free 
Cocria = Leal Sat Qual 
Acesso = Dialogo 
 
Path Diagram 
Options: AD=800 
End of Problem 



162 

 

 

Sample Size = 313 
 
Covariance Matrix        
                     Qua1   Qua2     Qua3    Qua5       Qua6       Qua8    
                    --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
Qua1       1.81 
Qua2       1.36       2.23 
Qua3       1.34       1.69       2.08 
Qua5       0.79       0.76       0.75       1.48 
Qua6       0.84       1.01       1.06       1.08       2.10 
Qua8       1.06       1.17       1.23       0.95       1.24       2.20 
Qua9       1.01       1.24       1.26       0.94       1.33       2.18 
Qua10       1.06       1.09       1.14       0.97       1.28       1.94 
Sat1       0.63       0.81       0.75       0.80       0.92       0.84 
Sat2       0.61       0.83       0.76       0.80       0.94       1.00 
Sat3       0.66       0.91       0.82       0.94       1.13       1.09 
Sat4       0.48       0.67       0.66       0.72       0.96       0.85 
Lea2       0.21       0.14       0.20       0.24       0.24       0.26 
Lea3       0.24       0.20       0.41       0.17       0.40       0.41 
Lea4       0.60       0.78       0.69       0.61       0.88       0.85 
Lea5       0.78       0.88       0.88       0.75       0.93       0.85 
Coc1       0.41       0.87       0.77       0.65       0.75       0.95 
Coc5       0.68       1.10       0.73       0.77       0.80       1.02 
Coc7       0.68       1.00       0.90       0.66       0.98       0.96 
Coc9       0.48       0.83       0.56       0.58       0.74       0.77 
Coc12       0.64       0.90       0.85       0.50       0.63       0.85 
Coc13       0.72       0.88       0.85       0.50       0.47       0.71 
Coc15       0.57       0.71       0.72       0.77       1.03       0.81 
Coc16       0.61       0.85       0.84       0.77       1.14       0.89 
Coc17       0.52       0.72       0.73       0.74       1.15       0.85 
Coc22       0.40       0.68       0.59       0.85       1.02       0.93 
Coc25       0.66       0.81       0.73       0.86       1.13       0.86 
Lea9_       0.38       0.30       0.33       0.40       0.74       0.44 
Lea11_       0.72       0.90       0.63       0.86       1.05       0.62 
Lea13_       0.66       0.66       0.47       0.67       0.90       0.60 
 
Covariance Matrix        
                Qua9      Qua10       Sat1       Sat2       Sat3       Sat4    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
Qua9       2.83 
Qua10       2.11       2.41 
Sat1       0.86       0.77       1.37 
Sat2       1.02       0.90       1.19       1.37 
Sat3       1.10       1.00       1.28       1.33       1.65 
Sat4       0.88       0.78       1.08       1.09       1.23       1.19 
Lea2       0.27       0.29       0.20       0.21       0.24       0.24 
Lea3       0.46       0.38       0.13       0.15       0.23       0.23 
Lea4       0.85       0.72       0.89       0.89       1.01       0.89 
Lea5       0.89       0.79       1.06       0.98       1.11       0.99 
Coc1       1.04       0.78       0.83       0.84       0.95       0.90 
Coc5       1.14       0.96       0.94       1.04       1.09       0.92 
Coc7       1.08       0.74       0.86       0.90       1.06       1.02 
Coc9       0.90       0.81       0.94       0.95       1.07       0.98 
Coc12       0.85       0.81       0.60       0.81       0.86       0.70 
Coc13       0.73       0.69       0.67       0.83       0.87       0.73 
Coc15       0.88       0.82       0.98       0.93       0.92       0.89 
Coc16       0.95       0.89       1.07       1.09       1.09       1.05 
Coc17       0.81       0.83       1.06       1.11       1.13       1.05 
Coc22       0.99       0.87       1.13       1.09       1.16       1.04 
Coc25       0.96       0.76       0.96       0.99       1.05       0.87 
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Lea9_       0.32       0.37       0.50       0.49       0.68       0.58 
Lea11_       0.66       0.60       0.88       0.79       1.00       0.80 
Lea13_       0.67       0.67       0.77       0.67       0.83       0.75 
 
Covariance Matrix        
                Lea2       Lea3       Lea4       Lea5       Coc1       Coc5    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
Lea2       0.65 
Lea3       0.52       2.05 
Lea4       0.43       0.70       2.08 
Lea5       0.38       0.60       1.43       1.73 
Coc1       0.12       0.29       1.22       1.03       4.29 
Coc5       0.25       0.20       1.37       1.18       2.69       4.49 
Coc7       0.19       0.26       1.20       1.13       3.01       3.00 
Coc9       0.20       0.16       1.13       1.14       2.46       2.99 
Coc12       0.05       0.06       0.41       0.49       1.53       1.70 
Coc13       0.12       0.14       0.60       0.65       1.79       1.57 
Coc15       0.51       0.39       1.04       1.09       1.05       1.64 
Coc16       0.52       0.36       1.14       1.17       1.05       1.58 
Coc17       0.50       0.41       1.13       1.14       1.02       1.46 
Coc22       0.48       0.45       1.10       1.21       1.41       1.68 
Coc25       0.35       0.59       1.24       1.25       1.51       1.81 
Lea9_       0.20       0.56       0.70       0.73       0.43       0.43 
Lea11_       0.07       0.33       0.72       0.99       0.97       0.97 
Lea13_       0.17       0.41       0.61       0.89       0.91       0.91 
 
Covariance Matrix        
                Coc7       Coc9      Coc12      Coc13      Coc15      Coc16    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
Coc7       4.43 
Coc9       3.13       3.84 
Coc12       1.71       1.83       3.71 
Coc13       1.75       1.80       2.58       3.92 
Coc15       1.32       1.31       1.10       1.00       2.94 
Coc16       1.27       1.30       1.14       1.08       2.60       2.94 
Coc17       1.29       1.36       1.09       1.04       2.40       2.69 
Coc22       1.67       1.66       1.07       1.12       1.95       1.98 
Coc25       1.43       1.47       0.80       1.02       1.72       1.73 
Lea9_       0.27       0.27       0.30       0.34       0.65       0.86 
Lea11_       0.99       0.86       0.54       0.55       0.96       1.02 
Lea13_       0.70       0.71       0.61       0.49       1.01       1.19 
 
Covariance Matrix        
               Coc17      Coc22      Coc25      Lea9_     Lea11_     Lea13_    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
Coc17       2.93 
Coc22       1.98       2.78 
Coc25       1.73       1.72       3.31 
Lea9_       0.85       0.92       0.50       3.23 
Lea11_       0.84       1.29       1.02       2.13       3.86 
Lea13_       1.08       1.34       1.09       1.97       2.73       3.76 
 
Number of Iterations =122 
LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
Measurement Equations 
 
  

Qua1 = 1.05*Qual1, Errorvar.= 0.71  , R
2
 = 0.61 

                                  (0.069)            
                                   10.38             
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Qua2 = 1.30*Qual1, Errorvar.= 0.54  , R
2
 = 0.76 

           (0.079)                (0.068)            
            16.54                  7.90              
  

Qua3 = 1.29*Qual1, Errorvar.= 0.41  , R
2
 = 0.80 

           (0.076)                (0.061)            
            16.95                  6.67              
  

Qua5 = 0.92*Qual2, Errorvar.= 0.64  , R
2
 = 0.57 

                                  (0.067)            
                                   9.51              
  
Qua6 = 1.18*Qual2, Errorvar.= 0.71  , R

2
 = 0.66 

           (0.087)                (0.091)            
            13.57                  7.87              
  

Qua8 = 1.42*Qual3, Errorvar.= 0.17  , R
2 
= 0.92 

                                  (0.034)            
                                   5.00              
  

Qua9 = 1.53*Qual3, Errorvar.= 0.49  , R
2
 = 0.83 

           (0.052)                (0.054)            
            29.73                  9.01              
  

Qua10 = 1.37*Qual3, Errorvar.= 0.53  , R
2
 = 0.78 

           (0.050)                (0.052)            
            27.16                  10.07             
  

Sat1 = 1.08*Sat, Errorvar.= 0.20  , R
2 
= 0.85 

                                (0.023)            
                                 8.57              
  
Sat2 = 1.09*Sat, Errorvar.= 0.18  , R

2
 = 0.87 

           (0.037)              (0.019)            
            29.56                9.48              
  

Sat3 = 1.22*Sat, Errorvar.= 0.15  , R
2
 = 0.91 

           (0.042)              (0.022)            
            29.26                6.98              
  

Sat4 = 1.00*Sat, Errorvar.= 0.19  , R
2
 = 0.84 

           (0.036)              (0.018)            
            28.23                10.15             
  

Lea2 = 0.62*Cognitiv, Errorvar.= 0.27  , R
2
 = 0.58 

                                     (0.072)            
                                      3.82              
  

Lea3 = 0.84*Cognitiv, Errorvar.= 1.34 , R
2
 = 0.35 

           (0.16)                    (0.17)            
            5.27                      8.06             
  
Lea4 = 1.15*Afetiva, Errorvar.= 0.76  , R

2
 = 0.63 

                                    (0.079)            
                                     9.63              
  

Lea5 = 1.25*Afetiva, Errorvar.= 0.17  , R
2
 = 0.90 

           (0.074)                  (0.061)            
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            16.95                    2.84              
  

Coc1 = 1.64*Dialogo, Errorvar.= 1.60 , R
2
 = 0.63 

                                    (0.17)            
                                     9.31             
  

Coc5 = 1.69*Dialogo, Errorvar.= 1.64 , R
2
 = 0.63 

           (0.11)                   (0.15)            
            14.76                    10.67            
  

Coc7 = 1.79*Dialogo, Errorvar.= 1.23 , R
2
 = 0.72 

           (0.11)                   (0.13)            
            15.85                    9.45             
  

Coc9 = 1.76*Dialogo, Errorvar.= 0.74 , R
2
 = 0.81 

           (0.12)                   (0.11)            
            15.26                    6.55             
  
Coc12 = 1.58*Acesso, Errorvar.= 1.21 , R

2
 = 0.67 

                                   (0.21)            
                                    5.69             
  

Coc13 = 1.63*Acesso, Errorvar.= 1.26 , R
2
 = 0.68 

           (0.15)                  (0.22)            
            11.13                   5.61             
  

Coc15 = 1.32*Transpar, Errorvar.= 1.19 , R
2
 = 0.59 

                                     (0.12)            
                                      9.69             
  

Coc16 = 1.37*Transpar, Errorvar.= 1.08 , R
2
 = 0.63 

           (0.052)                   (0.12)            
            26.48                     9.29             
  

Coc17 = 1.36*Transpar, Errorvar.= 1.08 , R
2
 = 0.63 

           (0.065)                   (0.12)            
            21.06                     9.33             
  
Coc22 = 1.43*Transpar, Errorvar.= 0.73  , R

2
 = 0.74 

           (0.095)                   (0.096)            
            15.03                     7.55              
  

Coc25 = 1.27*Transpar, Errorvar.= 1.71 , R
2
 = 0.49 

           (0.10)                    (0.16)            
            12.19                     10.89            
  

Lea9_ = 1.24*Conativa, Errorvar.= 1.69 , R
2
 = 0.48 

                                     (0.16)            
                                      10.59            
  

Lea11_ = 1.72*Conativa, Errorvar.= 0.91 , R
2
 = 0.76 

           (0.14)                    (0.17)            
            12.58                     5.53             
  

Lea13_ = 1.59*Conativa, Errorvar.= 1.24 , R
2
 = 0.67 

           (0.13)                    (0.16)            
            12.40                     7.64             
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Error Covariance for Qua5 and Qua1 = 0.16 
                                    (0.047) 
                                      3.45 
 
Error Covariance for Sat3 and Sat1 = -0.04 
                                     (0.017) 
                                      -2.62 
 
Error Covariance for Coc9 and Coc1 = -0.42 
                                      (0.10) 
                                      -4.17 
 
Error Covariance for Coc16 and Coc15 = 0.80 
                                       (0.11) 
                                        7.44 
 
Error Covariance for Coc17 and Coc15 = 0.60 
                                       (0.10) 
                                        5.99 
 
Error Covariance for Coc17 and Coc16 = 0.84 
                                       (0.11) 
                                        7.83 
 
Structural Equations 
  
Sat = 0.80*Qual, Errorvar.= 0.36  , R

2
 = 0.64 

           (0.055)               (0.049)            
            14.48                 7.38              
  

Leal = 0.60*Sat + 0.26*Qual, Errorvar.= 0.33, R
2
 = 0.67 

           (0.11)     (0.10)                                 
            5.38       2.47                                  
  

Cognitiv = 0.52*Leal, Errorvar.= 0.73 , R
2
 = 0.27 

           (0.086)               (0.19)            
            6.04                  3.92             
  

Conativa = 0.53*Leal, Errorvar.= 0.72 , R
2
 = 0.28 

           (0.080)               (0.12)            
            6.55                  6.28             
  

Afetiva = 0.91*Leal, Errorvar.= 0.17  , R
2
 = 0.83 

           (0.11)                (0.064)            
            7.95                  2.59              
  
Qual1 = 0.68*Qual, Errorvar.= 0.54  , R

2
 = 0.46 

           (0.066)               (0.075)            
            10.29                 7.16              
  

Qual2 = 0.99*Qual, Errorvar.= 0.029 , R
2
 = 0.97 

           (0.071)               (0.061)            
            13.82                 0.48              
  

Qual3 = 0.28*Qual1 + 0.55*Qual, Errorvar.= 0.41  , R
2
 = 0.59 

           (0.069)      (0.072)               (0.045)            
            4.03         7.67                  9.10              
  

Cocria = 0.15*Sat + 0.66*Leal + 0.082*Qual, Errorvar.= 0.28, R
2
 = 0.72 
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           (0.13)     (0.17)      (0.11)                                  
            1.18       3.84        0.76                                   
  

Dialogo = 0.66*Cocria, Errorvar.= 0.56  , R
2
 = 0.44 

           (0.092)                 (0.079)            
            7.17                    7.06              
  

Acesso = 0.14*Cocria + 0.53*Dialogo, Errorvar.= 0.60  , R
2
 = 0.40 

           (0.085)       (0.088)                  (0.089)           
 

            1.66          6.07                     6.66              
  

Transpar = 0.94*Cocria, Errorvar.= 0.12  , R
2
 = 0.88 

           (0.13)                  (0.065)            
            6.98                    1.80              
  
 
Reduced Form Equations 
 

Sat = 0.80*Qual, Errorvar.= 0.36, R
2
 = 0.64 

           (0.055)                                 
            14.48                                 
  

Leal = 0.74*Qual, Errorvar.= 0.46, R
2
 = 0.54 

           (0.11)                                  
            6.98                                  
  

Cognitiv = 0.38*Qual, Errorvar.= 0.85, R
2
 = 0.15 

           (0.063)                                 
            6.07                                  
  

Conativa = 0.39*Qual, Errorvar.= 0.85, R
2
 = 0.15 

           (0.059)                                 
            6.60                                  
  
Afetiva = 0.67*Qual, Errorvar.= 0.55, R

2
 = 0.45 

           (0.066)                                 
            10.13                                 
  

Qual1 = 0.68*Qual, Errorvar.= 0.54, R
2
 = 0.46 

           (0.066)                                 
            10.29                                 
  

Qual2 = 0.99*Qual, Errorvar.= 0.029, R
2
 = 0.97 

           (0.071)                                  
            13.82                                  
  

Qual3 = 0.74*Qual, Errorvar.= 0.45, R
2
 = 0.55 

           (0.055)                                 
            13.54                                 
  

Cocria = 0.68*Qual, Errorvar.= 0.53, R
2
 = 0.47 

           (0.11)                                  
            6.23                                  
  
Dialogo = 0.45*Qual, Errorvar.= 0.79, R

2
 = 0.21 

           (0.058)                                 
            7.82                                  
  

Acesso = 0.34*Qual, Errorvar.= 0.89, R
2
 = 0.11 
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           (0.055)                                 
            6.15                                  
  

Transpar = 0.64*Qual, Errorvar.= 0.59, R
2
 = 0.41 

           (0.067)                                 
            9.56                                  
  
 
Correlation Matrix of Independent Variables  
 
Qual    
-------- 
1.00 
 
Covariance Matrix of Latent Variables    
 
                 Sat       Leal   Cognitiv   Conativa    Afetiva      Qual1    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
Sat       1.00 
Leal       0.81       1.00 
Cognitiv       0.42       0.52       1.00 
Conativa       0.42       0.53       0.27       1.00 
Afetiva       0.74       0.91       0.47       0.48       1.00 
Qual1       0.54       0.50       0.26       0.26       0.46       1.00 
Qual2       0.79       0.73       0.38       0.38       0.66       0.67 
Qual3       0.59       0.55       0.28       0.29       0.50       0.65 
Cocria       0.74       0.84       0.43       0.44       0.76       0.46 
Dialogo       0.49       0.55       0.29       0.29       0.51       0.31 
Acesso       0.37       0.41       0.22       0.22       0.38       0.23 
Transpar       0.70       0.79       0.41       0.41       0.72       0.44 
Qual       0.80       0.74       0.38       0.39       0.67       0.68 
 
Covariance Matrix of Latent Variables    
 
               Qual2      Qual3     Cocria    Dialogo     Acesso   Transpar    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
Qual2       1.00 
Qual3       0.73       1.00 
Cocria       0.67       0.51       1.00 
Dialogo       0.45       0.34       0.66       1.00 
Acesso       0.33       0.25       0.50       0.63       1.00 
Transpar       0.63       0.48       0.94       0.62       0.47       1.00 
Qual       0.99       0.74       0.68       0.45       0.34       0.64 
 
Covariance Matrix of Latent Variables    
 

Qual 
-------- 
Qual       1.00 
 
 

Goodness of Fit Statistics 
 

Degrees of Freedom = 382 
Minimum Fit Function Chi-Square = 802.21 (P = 0.0) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 740.93 (P = 0.0) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 358.93 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (285.65 ; 440.01) 
 

Minimum Fit Function Value = 2.57 
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Population Discrepancy Function Value (F0) = 1.15 
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.92 ; 1.41) 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.055 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.049 ; 0.061) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.087 
 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 2.91 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (2.67 ; 3.17) 

ECVI for Saturated Model = 2.98 
ECVI for Independence Model = 70.83 

 
Chi-Square for Independence Model with 435 Degrees of Freedom = 22039.53 

Independence AIC = 22099.53 
Model AIC = 906.93 

Saturated AIC = 930.00 
Independence CAIC = 22241.91 

Model CAIC = 1300.87 
Saturated CAIC = 3136.98 

 
Normed Fit Index (NFI) = 0.96 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.98 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.85 

Comparative Fit Index (CFI) = 0.98 
Incremental Fit Index (IFI) = 0.98 

Relative Fit Index (RFI) = 0.96 
 

Critical N (CN) = 175.72 
 

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.12 
Standardized RMR = 0.048 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.86 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.83 

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.71 
 
The Modification Indices Suggest to Add the 
Path to  from      Decrease in Chi-Square    New Estimate 
 Sat1      Qual3               9.8                -0.12 
 Sat3      Transpar            8.5                -0.14 
 Sat4      Leal               10.4                 0.20 
 Sat4      Afetiva             8.3                 0.13 
 Sat4      Dialogo             8.0                 0.09 
 Lea2      Transpar           10.4                 0.29 
 Lea3      Sat                15.2                -0.59 
 Lea3      Afetiva            11.6                 1.11 
 Lea4      Cognitiv            9.2                 0.26 
 Lea5      Qual1               9.2                 0.18 
 Coc9      Qual1               8.1                -0.21 
 Coc15     Sat                10.6                -0.23 
 Coc22     Conativa            8.5                 0.22 
 Coc22     Qual1              12.0                -0.26 
 Lea11_    Cognitiv            8.2                -0.28 
 Sat       Cognitiv           11.4                -0.25 
 Sat       Afetiva             8.6                 1.14 
 Leal      Cognitiv           15.5                 0.35 
 Leal      Acesso             11.8                -0.23 
 Cognitiv  Sat                19.7                -0.67 
 Cognitiv  Afetiva            12.8                 1.29 
 Afetiva   Cognitiv           12.8                 0.29 
 Afetiva   Qual1               9.0                 0.18 
 Afetiva   Cocria              8.7                -0.85 
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 Afetiva   Transpar           10.1                -0.61 
 Qual1     Afetiva             8.5                 0.26 
 Qual1     Acesso             12.3                 0.21 
 Dialogo   Cognitiv            8.1                -0.21 
 Acesso    Afetiva             9.5                -0.33 
 Acesso    Qual1              12.3                 0.23 
 Transpar  Cognitiv           13.4                 0.24 
 Transpar  Qual1               8.5                -0.18 
 
The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance 
Between    and     Decrease in Chi-Square    New Estimate 
Cognitiv  Sat                11.4                -0.18 
Cognitiv  Leal               15.5                 0.25 
Afetiva   Sat                 8.6                 0.19 
Afetiva   Cognitiv           12.8                 0.21 
Qual1     Afetiva            11.5                 0.11 
Dialogo   Cognitiv            8.7                -0.16 
Acesso    Leal               15.1                -0.17 
Acesso    Afetiva            12.8                -0.13 
Acesso    Qual1              13.3                 0.16 
Transpar  Cognitiv           13.3                 0.18 
Transpar  Qual1              10.1                -0.11 
Transpar  Qual2               8.1                 0.10 
Sat4      Qua6                8.5                 0.08 
Lea5      Sat1               11.7                 0.07 
Coc7      Qua10              10.4                -0.18 
Coc17     Qua9                9.9                -0.09 
Coc22     Qua1                8.0                -0.15 
Lea11_    Qua2                9.0                 0.19 
Lea11_    Lea2                8.0                -0.14 
Lea11_    Coc17               8.8                -0.14 
 
Time used:    0.344 Seconds 

 


