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RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo analisar os fatores que influenciam o comportamento do 

consumidor, como marketing de relações, a importância do treinamento e desenvolvimento de 

pessoal na busca de melhorar a qualidade no atendimento ao cliente.  A pesquisa volta-se para 

o comportamento das pessoas, enfoca que, nas empresas que priorizam a satisfação e os 

anseios do cliente, os melhores empresários apreendem um rol impressionante de práticas e 

técnicas confiáveis e que, durante a última década, tornaram a qualidade do produto e do 

serviço sistematicamente alcançáveis. A metodologia desse trabalho ocorreu mediante 

levantamentos bibliográficos e eletrônicos fundamentadas em pesquisadores como: Bennett 

(1975), Sandhusen (2003), Hammer (1994), Whiterley (1999), Kotler (1995), entre outros. 

Concluimos que a medição e monitoramento da satisfação do cliente junto com a implantação 

de melhorias e mudanças nos processos, produtos e serviço com base na análise dos dados 

obtidos nessas medições é uma das atividades estratégicas de maior retorno para qualquer 

empresa. As empresas espertas colocarão em prática esses novos requisitos, não apenas por 

que as normas o exigem, senão porque contribuirão significativamente a melhorar sua 

competitividade e seus resultados. 
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 INTRODUÇÃO 

  
Busca-se neste século ter o cliente em primeiro lugar. Apesar de ser frase batida, ela 

exprime uma postura indispensável para que qualquer empresa alcance o êxito. O objetivo 

comum a todas as empresas é de fornecer soluções para as necessidades de seus clientes, e seu 

sucesso resultará de fazê-lo de modo de satisfazer o cliente. A empresa já conhece que 

qualidade significa cumprir com os requisitos combinados com o cliente. (A ISO 9000,2000 

adotou essa definição). Para fazer com que isso aconteça é necessário contar com técnicas e 

ferramentas que nos permitam, primeiramente, identificar quais são os requisitos desejados 

pelos clientes e em seguida, medir e monitorar como atendemos esses requisitos. 

Esta pesquisa tem o objetivo de apresentar a necessidade da inserção de um melhor 

cumprimento das normas no que concerne ao comportamento do consumidor, voltando-se 

para a identificação do perfil de satisfação do cliente, ou seja, revolucionar a empresa em 

função dos clientes, da concorrência e das grandes mudanças da gerência.  

Nesse sentido, preconiza-se o processo de planejamento e execução da concepção, 

definição de preços, promoção e distribuição de idéias, bens e serviços para criar trocas que 

satisfaçam objetivos individuais e organizacionais, por meio do qual, indivíduos e grupos 

obtêm aquilo de que necessitam e desejam por meio da criação e troca de produtos e valores. 

Nesse enfoque, questiona-se a respeito do perfil de satisfação do consumidor, 

voltando-se para a qualidade do atendimento que é apresentada como um problema para a 

área de recursos humanos, principalmente na busca da satisfação do cliente, salientando-se a 

mudança do ambiente e o acirramento da competição, observando que autores como Lima 

(2009), Salvalágio (2009) entre outros já citados, reforçam a necessidade do desenvolvimento 

de uma cultura orientada aos clientes. Além disso, evidenciam a importância na busca da 

excelência nas relações de trabalho.  

Assim, é importante salientar que, o cliente satisfeito é aquele que percebe que o 

atendimento de suas necessidades pela organização é pelo menos igual àquele que se 

esperava. Para isso necessitamos saber exatamente quais as expectativas do cliente e em 

seguida quais as suas percepções em relação ao cumprimento dessas expectativas. É aqui que 

nos encontramos com o primeiro desafio, porque as expectativas e as percepções são 

dinâmicas por serem essencialmente subjetivas e mutantes e, portanto difíceis de validar.  

 

 

 



 

 

1 MECANISMO POSSÍVEIS DA ADMINISTRAÇÃO 

A finalidade última da Psicologia é o ajustamento do homem a todas as situações de 

vida. A Psicologia estuda o comportamento humano com a finalidade de ajudar o homem a 

enfrentar um mundo complexo e competitivo, cujas exigências o obrigam a esforços 

renovados de ajustamento. Conseqüentemente a Psicologia torna-se importante no mundo 

moderno, e sua aplicação é cada vez mais ampla, como na educação, na escola, na medicina, 

no direito, na arte, na empresa, na publicidade, na política, em vendas e em outros campos da 

atividade humana.  

Com objetivo de ajudar o homem a se ajustar à vida, é necessário compreender a 

natureza humana, para isso é necessário conhecer as necessidades determinantes do 

comportamento. Considerando-se que todo comportamento é uma tentativa de satisfação de 

uma necessidade ou uma reação à frustração de uma necessidade. Tanto o comportamento 

mais simples como o mais complexo são determinados pela carência de alguma coisa.  

Para Koetz (2007, p.20):  

O trabalho é uma atividade de grupo. O mundo social de um adulto é primariamente 

estruturado pela atividade de trabalho. Há necessidade de reconhecimento, 

segurança e senso de pertencimento é mais importante na determinação da moral do 

trabalhador e de sua produtividade do que as condições físicas que lhes são 

oferecidas. A recompensa salarial, não é o único fator de satisfação para o 

trabalhador, com isso a motivação também não acontece somente com o fator 

salarial. Nesse item pode-se afirmar que o ser humano tem necessidades 

fundamentais: necessidades fisiológicas, necessidades psicológicas e necessidades 

de auto-realização.  

 

Para Freitas (1991), as necessidades podem ser fisiológicas, como alimento, sexo, 

sono, descanso; e psicossociais, como afeto, amor, aceitação social, realização e auto-estima.  

Dessa forma, Hammer (1994), afirma que o comportamento em determinado 

momento, é originado pela necessidade de maior força ou por provocar maior carência. Para 

os administradores de empresa, parece ser importante compreender, a força das necessidades 

para melhor explicar o comportamento do homem no trabalho e melhor criar condições para 

comportamentos produtivos.  

Consideremos também que o moral é um conceito abstrato, intangível, porém 

perfeitamente perceptível. Trata-se de uma decorrência do estado motivacional, uma atitude 

mental provocada pela satisfação ou insatisfação das necessidades dos indivíduos (KOETZ, 

2007).  

Na teoria das relações humanas, também pode-se observar várias contribuições que 

continuam tendo validade. Entre as que são utilizadas na contemporaneidade, podemos 



 

 

identificar pontos que têm suas raízes na experiência da Hawthorne3 como: aconselhamento 

de funcionários, treinamento gerencial, tomada de decisão participativa e outros (ROBBINS, 

2003).  

Teoria comportamental - Tem seu início com Hebert Alexander Simon, sua 

concepção era baseada no comportamento humano nas organizações.  Os administradores 

precisam conhecer os mecanismos motivacionais humanos, para dirigir melhor as pessoas.  

Hierarquia das necessidades humanas – Foi desenvolvida por Abraham H. Maslow, 

esse psicólogo diz que o homem é motivado por necessidades, e coloca essas necessidades em 

uma hierarquia. A medida que o homem satisfaz uma necessidade, surge outra, assim por 

diante.   

Para Chiavenato (2003, p. 23) as necessidades enfocadas por Maslow, apresentam os 

respectivos significados: 

 

Necessidade fisiológica: alimento, repouso, abrigo e sexo. 

Necessidade de segurança: segurança e proteção contra: perigo, doença, incerteza e 

desemprego. 

Necessidades sociais: relacionamento, amizade, aceitação, afeição, compreensão e 

consideração. 

Necessidade de auto-estima: satisfação do ego, orgulho, status e prestígio, auto-

respeito, reconhecimento, confiança, progresso, apreciação e admiração dos colegas. 

Necessidade de auto-realização: Auto-realização, autodesenvolvimento, excelência 

pessoal, competência e expertise.  

 

Considere-se que Maslow não priorizou as exceções do comportamento, ele 

estabeleceu padrões. Porém, mesmo assim, essa teoria pode ser usada como orientação. 

Teoria X e Teoria Y – Desenvolvida por Douglas Mcgregor, partindo do pressuposto 

de que a conduta dos administradores é fortemente influenciada por suas suposições em 

relação ao comportamento humano. A teoria X supõe-se que o homem é indolente e 

preguiçoso; trabalha o mínimo, não tem ambição, precisa constantemente de supervisão, não 

tem autocontrole nem disciplina é avesso a mudança e não assume riscos, e normalmente seus 

objetivos não são os mesmos da empresa. Esse estilo de administração é muito rígido e 

centralizador (KOETZ, 2007). 

 
3 Em 1927, Conselho Nacional de Pesquisas dos Estados Unidos, iniciou uma experiência em uma fábrica da 

Wester Eletric Company, situada em Chicago, no bairro de Hawthorne, com a finalidade de determinar a relação 

entre a intensidade da iluminação e a eficiência dos operários, medida através da produção. A experiência foi 

coordenada por Elton Mayo, estendendo-se a outros fatores como a fadiga, acidentes no trabalho, rotatividade do 

pessoal (turnover) e ao efeito das condições de trabalho sobre a produtividade dos operários.   



 

 

Koetz (2007, p. 24) diz que na teoria Y, as suposições são de que o homem não evita o 

trabalho, as resistências existentes no homem são resultados de experiências negativas do 

passado; o homem gosta de assumir responsabilidades; tem autocontrole e autodisciplina. 

Teoria dos dois fatores – existem dois fatores segundo Frederick Herzber, que 

orientam o comportamento humano, ou seja, os fatores motivacionais, que podem ser 

denominados fatores internos e fatores higiênicos, também chamados fatores externos. Os 

fatores motivacionais são intrínsecos à pessoa e estão ligados ao conteúdo e à natureza do 

cargo/função, estão intimamente ligados com a satisfação no trabalho, por exemplo, o 

reconhecimento e a realização. Os fatores higiênicos são extrínsecos à pessoa e estão 

relacionados com a insatisfação, quando inexistentes e inadequados. Por exemplo, o ambiente 

físico, salários, benefícios.  

Na abordagem organizacional destaca-se a teoria burocrática – desenvolvida por 

Max Weber no decorrer dos anos 40 e tem como foco a organização eficiente por excelência. 

Considerada um tipo de organização ideal, com isto ele apresenta as características da 

burocracia, caráter legal das normas e regulamentos, caráter formal das comunicações, caráter 

racional e divisão do trabalho, impessoalidade nas relações, hierarquia de autoridade, rotinas e 

procedimentos estandardizados, competência técnica e meritocracia, especialização da 

administração, profissionalização dos participantes e, completa previsibilidade do 

funcionamento (MAXIMIANO, 2004).  

Teoria geral dos sistemas – Afirma que nenhuma organização vive sozinha e 

autônoma, foi a proposta efetuada por esta teoria, por volta de 1960. Considera que toda 

organização vive e opera no meio de um ambiente. A abordagem sistemática propôs uma 

nova visualização para as organizações. Consideremos que sistema é um conjunto de partes 

que se unem para formar um todo (KOETZ, 2007). 

Para Maximiano (2004, p. 63): 

A realidade é feita de sistemas que é feito de elementos interdependentes.  A 

realidade não é feita de elementos isolados, sem qualquer relação entre si. Para 

compreender a realidade, é preciso analisar não apenas elementos isolados, mas 

também suas inter-relações.  

 

Teoria da contingência – surgiu a partir de várias pesquisas feitas para verificar os 

modelos das estruturas organizacionais mais eficazes em determinados tipos de empresas. 

Com os resultados dessas pesquisas, pode-se evidenciar a dependência das organizações em 

relação ao seu ambiente e à tecnologia adotada. 

 



 

 

1.2 AS TRÊS FASES DA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 

A partir do ponto de vista da psicologia, pode-se falar em três fases históricas: a fase 

tradicional a científica e a moderna (FREITAS, 1991). 

Administração tradicional nasce propriamente com a revolução industrial, com o 

início do Capitalismo. Surge em um ambiente de exploração do trabalho, pelo sistema 

capitalista iniciante.  A despeito de término da escravidão e da conseqüente conquista da 

liberdade pelo homem as estruturas sociais e de trabalho (excesso de mão-de-obra sem leis 

trabalhistas para proteger) obrigavam o trabalhador, para sobreviver, a trabalhar pelo salário e 

por uma jornada diária de trabalho determinados pelo patrão. O homem livre perante a lei 

tornou-se escravo, de fato, pelas estruturas sócio-econômicas da sociedade capitalista 

(KOETZ, 2007). 

Esta situação de mão de obra escrava forjou uma filosofia que pode ser caracterizada 

da seguinte forma. Para o empregador, o homem, com relação ao trabalho, é revoltado e 

incapaz de ter compromissos morais com a empresa, com a gerência e com o trabalho. Para o 

empregado, o patrão é explorador e injusto. Nada se pode esperar dele, além do salário 

combinado. . Essa filosofia capitalista criou, conseqüentemente, um estilo de chefia 

autocrático e fiscalizador. A eficiência do trabalhador passou a depender exclusivamente de 

seu interesse pelo salário, e também do controle rígido de uma supervisão autoritária.    

Observa-se nos dias atuais essa mentalidade administrativa, principalmente nos países 

subdesenvolvidos. Acreditam, ainda hoje, os administradores de “sucesso relativo” , que 

trabalham o curto prazo em condições sócio-econômicas pobres e instáveis, com desemprego 

ou subempregos, de tantos trabalhadores que lutam pela sobrevivência, acreditam esses 

administradores que a eficiência organizacional depende quase exclusivamente de: salário, 

vigilância, decisões de cima para baixo, competições e trabalhos sob pressão. O resto para 

esses administradores é teoria e utopia (FREITAS, 1991). 

Pode-se esquematizar a administração tradicional da seguinte forma: 

Chefia autocrática, supervisão fiscalizadora, comunicação e influências descendentes, 

incentivos econômicos sem motivação. 

Essa administração tem como filosofia: 

Que o trabalho é penoso para o homem, o homem é preguiçoso para trabalhar, o 

trabalhador é interesseiro e descompromissado com a empresa e com as chefias. 

Administração científica surge com as contribuições de Taylor, Fayol, Ford entre 

outros, em que conservam as estruturas rigidamente autocráticas da fase anterior, a 



 

 

administração torna-se mais científica com a automação do trabalho humano. (KOETZ, 

2007). 

Foram feitas várias pesquisas para dividir e simplificar as tarefas na execução de um 

trabalho. Daí surgiu a racionalização do trabalho. Chegando hoje, à produção em série com 

certa precisão de movimentos e economia de tempo. Estudou-se uma melhor programação de 

pausas no trabalho, para evitar os problemas gerados pela fadiga e pela rotina. As interrupções 

deveriam ser feitas de tal forma a não prejudicar, por um lado o ritmo de trabalho, e por outro 

a não provocar cansaço e saturação nos operários.  

Procurou-se também pesquisar as influências do ambiente físico, na produtividade do 

trabalhador, como a iluminação, a música, a ventilação, a temperatura, a umidade, a 

decoração e o barulho (FREITAS, 1991). 

Se a administração científica muito contribuiu no sentido de criar condições técnicas 

de maior produção, frustrou o trabalhador, que passa a ser uma máquina, a mais no complexo 

empresarial, vítima de um ambiente necrotizante, em que o homem se vê às voltas com a 

automação, a pressão e a competição irracional (CHIAVENATO, 2003). 

O estilo de chefia continua autocrático, centralizador, mais que na fase anterior, isso 

porque o controle cresce na medida em que a racionalização do trabalho se aperfeiçoa. O 

trabalhador não pode fugir do ritmo automatizado de produção. O funcionário é então 

controlado pela própria mecanização do trabalho e pelos olhos da supervisão. 

 Para Hammer (1994), as características da administração científica eram, a seleção 

dos melhores operários com a aplicação de testes, racionalização do trabalho, divisão do 

trabalho, estudo de tempo e movimento, programação de pausas, estudo dos problemas de 

fadiga e de rotina, treinamento para assimilação de automação do trabalho, competição com 

incentivo econômico para os trabalhadores mais eficientes, adequação do ambiente físico 

A filosofia dessa fase era de que a eficiência do trabalhador dependia em grande parte, 

do rigor científico e da automação funcional do trabalho.  

A administração moderna consiste em fatores que contribuem para a eficiência do 

trabalho: a atitude emocional do trabalhador em face do trabalho, da chefia e dos colegas de 

trabalho. Pesquisas realizadas e teorias elaboradas por Douglas McGregor, Elton Mayo, Edgar 

Schein e tantos outros privilegiaram as variáveis humanas como determinantes decisivos da 

eficiência organizacional. Estas variáveis referem-se, principalmente, à motivação e a moral 

dos trabalhadores (FREITAS, 1991).  

Por outro lado segundo Hammer (1994), a administração moderna aceita, obviamente, 

as contribuições científicas da fase anterior, mas rejeita o estilo autocrático de chefia, que 



 

 

impossibilita as lideranças e impede a participação dos subordinados, critica a comunicação e 

as influências apenas descendentes que distorcem a realidade, desaconselha a competição 

irracional e permanente que provoca relações conflitantes entre colegas de trabalho e não 

provoca incentivos econômico sem motivação.  A administração moderna por outro lado, 

propõe-se a minorar as tensões e o stress, que freqüentemente caracterizam os ambientes de 

trabalho, com variáveis motivacionais inseridas no plano organizacional da empresa, e não 

apenas com paliativos como os eventos sociais: churrascos, confraternizações, esportes e 

outros.  

È muito importante observar as diferenças conceituais entre interesse e motivação. O 

interesse está ligado a algo externo ao indivíduo (salários e benefícios). Motivação é uma 

predisposição interna que leva o indivíduo a fazer uma tarefa com certo agrado. Essa 

satisfação, na execução de uma atividade, é correlata ao grau de motivação. No exercício de 

uma função, pode existir, no indivíduo, interesse sem motivação ou motivação sem interesse. 

O ideal para Freitas (1991) seria haver os dois.  

Em resumo para Chiavenato (2003), a administração moderna acha que a eficiência 

organizacional é resultado da integração dos objetivos da empresa com os objetivos do 

indivíduo como ser humano. Essa integração torna-se possível por meio de uma estruturação a 

partir das variáveis causais, ou seja, através de uma estruturação a médio e longo prazos que 

leve em consideração os interesses das duas partes, Se os objetivos da empresa são a produção 

e os lucros, os objetivos do trabalhador podem ser resumidos em quatro pontos: remuneração, 

interação social, realização na execução do trabalho e status profissional.  

Partindo desses pressupostos filosóficos, a política administrativa, apresenta um 

crescente interesse em aplica à administração de empresas os conhecimentos das ciências 

humanas. Cresce assim, a importância do estudo das ciências do comportamento nos cursos 

de Administração de Empresas.  

Conclui-se após todas estas explanações, segundo Williams (1972, p. 91) que: 

 

Quando um grupo está em dificuldade ou se vê frustrado nas tentativas de realizar 

suas ambições, o homem que estiver melhor qualificado para cristalizar e reafirmar 

as metas e objetivos do grupo e relacioná-los com o problema à mão, emergirá como 

o líder desse grupo. 

 

Assim, nas empresas, as verdadeiras lideranças deveriam ser usadas com grande 

proveito tanto em benefício da organização como dos indivíduos. Os homens de supervisão 



 

 

deveriam ter qualidades de líder e desenvolver essa liderança sob a orientação de seus 

superiores.  

 

1.3 LIDERANÇA NA EMPRESA: CONCEITO E IMPORTÂNCIA 

 

Líder é aquele que dirige ou influência o grupo com a participação espontânea de seus 

membros; conta com o consentimento do grupo e deixa de sê-lo à medida que perde essa 

participação espontânea dos liderados (FREITAS, 1991). 

Ninguém nasce líder, dessa forma a liderança não é necessariamente um conjunto de 

qualidades com que o homem é prendado ao nascer, mas se forma com a aquisição de traços 

que, em interação com características hereditárias, dão à personalidade de uma pessoa 

condições de liderar em determinadas situações.  

Freitas (1991, p. 52) nos situa quanto às características do líder: 

Ser líder depende da situação. A pessoa torna-se líder por ter a personalidade 

adequada para uma situação particular de liderança, em tese qualquer pessoa pode 

ser líder, depende da situação, nem sempre o líder de um grupo permanece o mesmo 

quando o grupo muda de atividade. No mesmo grupo, o líder no trabalho pode ser 

diferente do líder nos estudos ou nos esportes. Existem pessoas que tem condições 

de ser líderes em várias situações, outras em poucas e outras em raras oportunidades.  

 

Sendo que a função do líder é: 

[...] coordenar, influenciar e despertar interesse e motivação nos membros do grupo. 

Em poucas palavras, liderar supõe, no chefe, a capacidade de: 

Eliminar barreiras que impedem os operários de ter orgulho do que estão fazendo. 

Essas barreiras podem ser: dar ênfase aos números e não à qualidade, não ouvir suas 

sugestões, gastar demasiado tempo em refazer trabalho, usar ferramentas ruins e etc. 

Ajudar fazer o trabalho corretamente, isso supõe conhecimento, sem o qual a chefia 

passa a avaliar, com base em números ou em cotas impostas.  

Eliminar o medo dos funcionários: 

De fazer perguntas, de pedir instruções, de errar, de dar novas idéias, de apontar 

problemas, de reclamar do material, de exigir condições que interferem na 

qualidade.  (p.48) 

 

Para Chiavenato (2003), o chefe não poder ser associado ou confundido com líder, em 

terminologia organizacional, essa confusão é comum quando se chama o líder de chefe 

nomeado e imposto. Nem todo chefe é líder, nem todo líder é chefe. O chefe é imposto o líder 

é aceito. O chefe é obedecido por que é autoridade o líder é seguido porque inspira segurança 

e simpatia e centraliza os interesses do grupo.  

Williams (1972, p. 93), assim se expressa: 



 

 

Evidentemente a liderança é baseada na autoridade, porém não são necessariamente 

a autoridade de status e aquela do cargo que possibilitam a um homem realmente 

liderar. É possível respeitar um título, e ao mesmo tempo, desprezar seu titular, 

ainda que faça tudo que ele nos ordenar.  

 

Dessa forma conclui-se que em qualquer tipo de organização, os líderes exercem um 

papel de suma importância. O líder exerce a função de catalisador das forças individuais. A 

unidade e a consistência de um grupo dependem de uma liderança eficiente. Um grupo sem 

líder ou é apático e acomodado, ou é dividido. Nestas condições, o grupo apresenta sérias 

resistências à chefia e não apresenta boa produtividade.  

A empresa moderna tende a se caracterizar cada vez mais pelo trabalho em equipe, 

nem sempre é dada a importância devida à seleção, treinamento efetivo de líderes, para 

exercerem com eficiência a função de chefia. Aparentemente a maioria das falhas e problemas 

surgidos nas empresas é provocada pela incapacidade dos homens de chefia (FREITAS, 

1991).  

Considera-se também que, mesmo quando alguém exerce a função de chefia e se torna 

também um líder de seus subordinados, surge entre os membros do grupo outro líder, no 

mesmo nível, um líder-colega, que nem sempre é identificado como tal pela chefia ou mesmo 

pelos companheiros de atividade. Mas existe, principalmente se os elementos do grupo já têm 

certa união entre si e objetivos comuns. 

Para Freitas (1991), não existem propriamente “técnicas” para fabricar líderes, em tese 

todas as pessoas podem liderar, mesmo que seja em atividades poucos significativas. Mas 

uma personalidade bem estruturada dá ao indivíduo condições de liderar em várias e 

importantes situações. 

Freitas (1991, p. 54), enfoca que desenvolver a personalidade de pessoas líderes 

implica uma formação integral que abranja vários aspectos: 

Formação moral, aspecto da personalidade que supõe a assimilação de certos 

valores com honestidade, bondade, justiça e sinceridade. Todos esses valores 

desenvolvem-se dentro de um contexto de sensibilidade e de doação ao semelhante. 

[...] é preciso que o indivíduo, desde a infância, desenvolva a capacidade de amar o 

outro e a natureza. Não se deve apenas ensinar o educando a ser bom, mas deixá-lo 

praticar a bondade desde criança. Os valores assimilados devem ser consistentes e 

duradouros, embora sujeitos à mudanças com responsabilidade. 

Formação psicológica caracteriza-se principalmente pela segurança, pela facilidade 

de tomar iniciativas, pela firmeza nas decisões, pelo sentimento de autovalorização e 

pela capacidade de aceitar e de sentir-se aceito pelos outros.  Tudo isso se consegue 

com uma orientação não diretiva que, em termos gerais, consiste em ajudar o 

indivíduo a crescer. Ajudar aqui, não significa fazer por ele, nem deixá-lo fazer 

sozinho, mas estar junto dele e deixar que, dentro de suas possibilidades, pense, 

analise, decida, e faça, e depois, sinta o prazer e a alegria de ser agente de seu 

próprio crescimento. 



 

 

Formação cultural é adquirida com o desenvolvimento do espírito crítico, com base 

em quadro de referências, amplo e rico. Não basta dar ao indivíduo boa instrução, 

mas é indispensável que ele adquira cultura, ou seja, visão crítica da realidade.  A 

formação da personalidade, nos moldes delineados, e o desenvolvimento de 

características específicas de liderança em função de determinadas situações seguras 

de se tornar líder ao surgir a oportunidade.  

 

Dessa forma, quem vai ocupar cargo de chefia deve se preocupar em saber, o mais 

cedo possível, qual funcionário que pode liderar ou estar liderando o grupo (HAMMER, 

1994).  Considerando que no último quarto de século, vimos a tecnologia e seus efeitos 

atuarem como se não existissem fronteiras nacionais. A transferência de novas tecnologias 

para lugares distantes e a interligação das empresas num mundo inteiro, criaram um novo 

ambiente competitivo.  

Dessa forma, a empresa deve atentar-se para o fato de que todo dia o consumidor vê 

novos e diferentes produtos entrarem em sua vida, indicando assim que as estratégias para o 

futuro precisa saber lidar com um mercado em mutação, não significando dizer que devemos 

optar por provisões amplas e sofisticadas, ou abrangentes de mercado; significa que mais do 

que qualquer outra coisa, precisamos treinar nosso processo de raciocínio criativo de modo a 

ficar atentos, explorar e nos adaptar às novas formas de abordar estratégia empresarial e de 

marketing. Significa que precisa-se desenvolver relações duradouras com os clientes, para que 

estes parem de substituir um produto já existente por uma novidade de mercado e 

especialmente de trocar de fornecedor à medida que surgem novas tecnologias (MCKENNA, 

1993).  

 

1.4 AMBIENTE DE MARKETING 

 

Para que uma empresa possa aplicar o conceito de marketing em sua totalidade e 

satisfazer às necessidades e desejos dos clientes melhor que a concorrência é de fundamental 

importância que a organização conheça os mercados em que atua e as mudanças que ocorrem 

no ambiente de marketing (MCKENNA, 1993).    

Para Marques (2007), o ambiente de marketing é o conjunto de fatores externos ou 

internos à empresa que interferem nas decisões e nos resultados das ações de marketing 

realizadas.  

Segundo Kotler (1980), as empresas bem sucedidas têm visões dos ambientes externos 

e internos de seus negócios. Para esses autores, a empresa reconhece que o ambiente de 

marketing está constantemente apresentando novas oportunidades e ameaças, e compreendem 



 

 

a importância de sempre monitorar e se adaptar ao ambiente. Dessa forma o acompanhamento 

das mudanças no ambiente requer uma postura ativa das empresas e é uma prática chamada 

análise ambiental. 

O aspecto mais importante de análise ambiental afirma Smith (1968), é que deve ser 

um esforço progressivo. Tais autores esclarecem que a análise não deve ser feita apenas nos 

dias e semanas que antecedem à formação de estratégias, mas sim continuamente e de forma 

que todos na empresa entendam e pratiquem a análise ambiental, tornado-se o procedimento 

prática integrante da cultura organizacional.   

De acordo com Smith (1968), embora a análise ambiental seja apenas mais uma entre 

as várias atividades desempenhadas pelos administradores de marketing, ela talvez seja a mais 

importante, pois praticamente todas as tomadas de decisões e o planejamento de marketing 

dependem de como ela é conduzida.  

A análise do ambiente assegura que a empresa esteja sempre preparada para avaliar 

rigorosamente suas forças e fraquezas, bem como, simultaneamente, detectar ameaças e 

oportunidades de mercado. Essa análise de ambiente geralmente é feita em dois níveis 

distintos conforme afirma Koetz (2007, p. 57) “o do ambiente interno também chamado 

microambiente, e do ambiente externo o chamado macroambiente”.  

A realização da análise nos dois níveis é de fundamental importância para o 

planejamento de marketing, uma vez que, por intermédio dessas análises, é possível conhecer 

melhor as condições do mercado em que a empresa opera, bem como as capacidades dela para 

enfrentar os desafios impostos pelo macroambiente.  

O microambiente de negócios inclui a própria empresa, seus concorrentes, 

fornecedores, intermediários e clientes. São jogadores no mercado que interferem diretamente 

nas atividades de cada um, e as empresas precisam conhecer quais as formas de interação com 

esses públicos para definir planos de atuação (MCKENNA, 1993).    

Para Kotler (1976), o macroambiente consiste em todos os atores e forças que afetam 

as operações e o desempenho da empresa, e as mudanças no macroambiente, são as bases 

primárias para o surgimento de oportunidades de marketing.  

No macroambiente encontramos seis variáveis, que são chamadas de incontroláveis, 

pois não podem ser diretamente controladas pelas empresas no microambiente: a demografia, 

a economia, a tecnologia, políticas e as leis, aspectos relacionados ao ambiente natural e ao 

ambiente cultural.  

Para Boyd Jr. e Massy (1978), o gerente de marketing tem pouco ou nenhum controle 

sobre essas forças; o melhor que se pode fazer é compreender sua natureza, prever sua 



 

 

intensidade e duração, e responder a elas manipulando as variáveis do comportamento de 

marketing. Embora esses fatores sejam incontroláveis, é de responsabilidade do administrador 

de marketing analisá-los, avaliá-los, entender seu histórico e evolução, bem como possíveis 

tendências de evolução futura, de modo a elaborar cenários que minimizem os riscos das 

decisões e ações de marketing (SMITH, 1968).  

 McKenna (1993, p. 6) conclui que: 

 

Hoje o marketing não é uma função, é uma forma de fazer negócio. O marketing não 

é uma nova campanha de publicidade ou a promoção desse mês. Tem que ser uma 

atividade difundida, parte do trabalho de todos, das recepcionistas às diretorias. Sua 

tarefa não é enganar o cliente, nem falsificar a imagem da empresa. É integrar o 

cliente à elaboração do produto e desenvolver um processo sistemático de interação 

que dará firmeza à relação. 

 

As empresas bem-sucedidas percebem que o marketing é como a qualidade: essencial 

para a organização. Assim como a qualidade, o marketing é intangível. O consumidor tem que 

experimentar para apreciar. Assim o marketing desempenha seu real papel, deixa de ludibriar 

e enganar o consumidor, para satisfazê-lo sistematicamente.  Assim, conclui-se que a tarefa 

final do marketing é servir às verdadeiras necessidades do cliente e comunicar a substância da 

empresa, não lançar todos os tipos de artifícios que costumavam caracterizar as mudanças nos 

modelos, por exemplo, de automóveis (MCKENNA, 1993).    

E já que o marketing após a década de noventa é uma expressão do caráter da 

empresa, é também uma responsabilidade da empresa como um todo.  

Dessa forma, o primeiro passo a ser dado, é identificar os valores que implícita ou 

explicitamente são essenciais para a organização, o passo seguinte é verificar em que medida 

esses valores são coerentes com a cultura de valorização do cliente que se deseja instituir. 

Considera-se um momento importante para questionar as atitudes da empresa no dia-a-dia em 

relação aos empregados, que são também clientes internos. É muito difícil convencer alguém 

da importância de um bom atendimento, quando esse alguém não se sente bem tratado. 

Assim, a relação entre o atendente e o cliente tende a ser uma projeção das relações internas 

na empresa (ANGELO; GIANGRANDE, 1999). 

Consideremos de grande importância para a empresa à realização da pesquisa de 

satisfação do consumidor, pois através desta, quando corretamente executada é um 

instrumento eficaz para que a empresa alcance suas metas e, principalmente se mantenha 

competitiva em um mercado em que o consumidor é o foco de atenção de todas as empresas.  

 

1.5 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR: ESTÍMULOS QUE INFLUENCIAM 



 

 

 

A natureza do comportamento do consumidor focaliza em quando, porque, como e 

onde, as pessoas compram ou não compram.  

Estímulos que influenciam nos processos de tomada de decisão do consumidor podem 

ser classificados como interpessoais (entre as pessoas) ou intrapessoais (interiores às pessoas). 

Influências intrapessoais incluem grupos sociais e culturais aos quais as pessoas pertencem ou 

gostariam de pertencer, como grupos baseados na família e no gênero. Influências 

intrapessoais incluem tendências, percepções e atitudes que compõem o comportamento do 

consumidor (KOTLER & ARMSTRONG, 1995). 

Snadhusen (2003, p. 189), relata que: 

Os planejadores da Century, estavam procurando, principalmente, fortes valores e 

comportamentos subjacentes, que fossem amplamente semelhantes em diversas 

culturas e tendessem a diferenciar um grupo ou mercado de outro, predispondo tais 

grupos aos produtos da Century. 

 

Os planejadores usaram essa informação sobre forças, semelhanças e diferenças para 

definir mercados-alvo valiosos, com valores e comportamentos similares e favoráveis aos 

sistemas MP para cuidar questões pertinentes à estratégia do composto de marketing.  

Assim, variáveis inter e intrapessoais, junto com as variáveis ambientais econômicas, 

competitivas e legais mais amplas influenciam as decisões do comprador de comprar ou não 

comprar. 

Para Solonon (2004) apud Pinheiro e outros (2006, p.12), o comportamento do 

consumidor é entendido como “o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou 

grupos selecionam, compram, usam, dispõem de produtos, serviços, idéias ou expectativas 

para satisfazer necessidades e desejos”. 

 Assim, Pinheiro e outros (2006) ressaltam que o comportamento do consumidor é 

uma área interdisciplinar, envolvendo conceitos e ferramentas metodológicas de diferentes 

áreas do conhecimento tais como: psicologia, economia, sociologia, antropologia cultural, 

semiótica, demografia e história. Deste modo, percebe-se que entender o comportamento do 

consumidor não é tarefa fácil e para isto é necessário que as empresas cuidem de maneira 

correta da clientela. 

Contudo, para cuidar de maneira correta dos clientes, Richard (2001), destaca que 

deve-se ter as seguintes características: 



 

 

·Credibilidade- Credibilidade ou sua reputação é realmente tudo o que você tem no mundo 

do negócio. Os clientes devem acreditar em seus produtos, serviços; 

·Acessibilidade- Acesso rápido e fácil ao sistema de serviços; 

·Confiabilidade- Você deve realizar o que promete, no tempo prometido; 

·Excelência- Os clientes acreditam que eles próprios sejam importantes e excelentes, e 

querem trabalhar com excelentes empresas (RICHARD, 2001, p.44). 

Conclui-se nesse aspecto que, uma compreensão do comportamento do consumidor é 

crucial para o sucesso do planejamento estratégico de marketing, ajudando a definir mercado-

alvo, a desenvolver e a implementar estratégias do composto de marketing, a mensurar o 

potencial de mercado, a prever vendas e a controlar a efetividade do marketing.  

Embora especialmente importante nos mercados globais, a informação sobre os 

mercados consumidores, limitada por meio das diferenças entre as nações, é também de difícil 

produção e processamento. Uma abordagem sistemática para tratar essa dificuldade envolve a 

identificação e mensuração dos impactos de variáveis inter e intrapessoais (grupos de colegas, 

estilos de vida, motivos e atitudes), sobre o comportamento do consumidor durante cada 

estágio do processo de tomada de decisão, da identificação do problema a avaliação pós-

compra (SNADHUSEN, 2003).  

Há de se considerar, nesse enfoque que ingressamos no século XXI, com a visível 

problemática, de empresas projetadas para o século XIX. Dessa forma a redefinição radical 

dos processos da organização e da cultura de uma empresa, são fatores preocupantes para 

autores que estudam a reengenharia empresarial.  Partindo do pressuposto de que a 

reengenharia oferece nada menos do que uma visão totalmente nova de como as empresas 

devem ser organizadas e geridas para obter sucesso ou mesmo sobreviver, especificamente a 

partir da década de 1990 (HAMMER, 1994).  

A rigidez, a insensibilidade, a falta de foco no cliente, uma obsessão com a atividade 

em vez do resultado, a paralisia burocrática, a falta de inovação, despesas gerais elevadas, não 

são características novas, não surgiram de repente, sempre se fizeram presentes, mas até 

recentemente as empresas não precisavam se preocupar com elas, se os custos eram altos, 

podiam ser repassados aos clientes, se os clientes estavam insatisfeitos tinham que se 

conformar se novos produtos demoravam a ser lançados, os clientes esperavam, quando se 

tratava de gerência, o importante era apenas o crescimento, mas com o arrefecimento do 

crescimento, os demais tópicos são importantes. Dessa forma para Hammer (1994, p. 20), “O 



 

 

grande problema empresarial é que estamos no século XXI, com empresas projetadas para o 

século XIX”. Assim, precisamos de uma mudança radical, de algo inteiramente diferente.  

 

1.6 O CLIENTE DEFININDO A QUALIDADE 

 

Raras são as empresas que fazem algo diferente ou a mais, a grande maioria não toma 

as medidas que façam com que os clientes as escolham, não somente agora, mas no futuro e 

não os ávidos competidores. As empresas em posição de obter lucros superiores aprenderam a 

proporcionar qualidade conforme a definição do cliente, não estão mais presas a uma 

definição interna de qualidade, estão constantemente pesquisando, testando e reformulando 

seus produtos e serviços, com um objetivo específico: fornecer ao cliente o que o cliente 

deseja (WHITELEY, 1999).  

Empresas com esses ideais e, empenhadas em executar projetos em que os 

clientes são ouvidos e servidos adequadamente aos seus interesses, produzem 

sistematicamente clientes empolgados. E é apenas empolgando o cliente que se consegue 

ganhar lucros sólidos e crescentes, décadas após décadas (HAMMER, 1994; WHITELEY, 

1999). 

Proporcionar qualidade como o cliente define significa compreender plenamente 

ambas as dimensões da qualidade: qualidade do produto e qualidade do serviço.  

Para Whiteley (1999, p. VII), se a qualidade do produto é a parte de o que você 

obtém, da experiência do cliente, a qualidade do serviço é a parte de como você obtém: 

Se a qualidade do produto é tangível, a qualidade do serviço pode ser descrita como 

intangível. Desse modo ela costuma ser mais difícil de medir do que a qualidade do 

produto. Posso calcular com relativa facilidade quantas vezes meu produto quebrou 

no primeiro ano em mãos do cliente. É bem mais difícil calcular o grau de clareza de 

meus manuais de instrução, ou o grau de gentileza do meu pessoal quando os 

clientes têm problemas; porém isso não torna essas questões menos importantes  

 

Pesquisas apresentada por Whiteley (1999), revelam fatores surpreendentes, entre eles 

destaca-se que quase 70% das razões identificáveis pelas quais os clientes abandonaram as 

companhias, nada tinham a ver com o produto e que a razão prevalecente foi a baixa da 

qualidade de serviço, a falta de contato e de atenção individual, a atenção dispensada ao 

cliente era de baixa qualidade.  

Diante do exposto, torna-se um fator relevante para a evolução produtiva e lucrativa 

das empresas, reconhecerem que devem tratar o cliente com qualidade, ou seja, combinar 

qualidade do produto com qualidade do serviço.  Assim, questiona-se diante de tamanha 



 

 

vulnerabilidade de clientela. O contínuo sucesso de uma empresa garantirá a boa qualidade de 

produtos e serviços? Segundo Whiteley (1999), não. Considerando que outros fatores devem 

ser levados em consideração, como a economia, a mudança de gostos, e, brilhantes novos 

competidores, porém, nem sempre o vencedor é o corredor mais rápido, nem na luta vence o 

mais forte, mas neles é que sempre apostamos.  

Para Bennett & Kassarjian (1975, p.53): 

Se os resultados reais (da compra) forem julgados pelo comprador, como pelo 

menos iguais ao esperado, o comprador ficará satisfeito, isto é, as conseqüências 

reais serão iguais ou maiores do que as conseqüências esperadas. Se por outro lado 

ele julgar os resultados reais menores do que ele esperava, o comprador se sentirá 

insatisfeito, isto é, as conseqüências serão menos do que o esperado, se a marca 

demonstrar ser mais satisfatória do que o esperado, o comprador terá a tendência de 

salientar os atrativos da marca. Se demonstrar ser menos satisfatória, do que o 

esperado, ele provavelmente diminuirá seus atrativos. 

 

De modo a compreender o cliente, a empresa tem de ir além dos questionamentos, 

penetrar na vida do cliente, observá-lo fazendo uso do produto ou do serviço, descobrir suas 

aspirações e modos de vida, suas esperanças e seus temores. Dessa forma a empresa estará 

apta a agir com rapidez ou até antecipar-se às necessidades críticas bem antes que os clientes 

às percebam (WHITELEY, 1999).  

Inúmeras técnicas ajudam uma empresa a conhecer as necessidades mais profundas de 

seus clientes. Os homens de negócios, podem se valer delas para ajudar a sua empresa ou o 

seu grupo de trabalho a pertencer a seus clientes (WHITELEY, 1999; HAMMER, 1994).  

Conclui-se que, poucas técnicas de administração geram mais entusiasmo, tanto para 

os homens de negócios, quanto para os clientes, nas últimas décadas, do que a criação de 

equipes para fixar diretrizes, compartilhar informações e solucionar problemas. Dessa forma 

os grupos de trabalhos, funcionam como equipes em que as idéias do pessoal subalterno, têm 

mesmo peso que as dos membros mais veteranos. Considerado por Whiteley, (1999); 

Hammer, (1994), um dos maiores desafios para um líder é fazer essas equipes funcionarem, 

isso é, torná-las efetivas (WHITELEY, 1999; HAMMER, 1994 in MARMENTINI, 2008). 

 

2 METODOLOGIA 

 
Buscou-se por meio de teóricos conceitos que permitiram a construção do 

conhecimento sobre o tema em questão. Desse modo, a metodologia aconteceu mediante o 

levantamento bibliográfico através de livros, revistas científicas, dissertações, teses e demais 

informações que foram benéficas para o construção desse tema. Pois, o referencial 



 

 

bibliográfico é de suma importância, tendo em vista, que forma a base conceitual do tema em 

questão, sendo discutido, analisado por autores renomados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É importante lembrar que os dados de qualquer estudo de satisfação do cliente 

refletem informações do passado e para que não sejam apenas uma fotografia de um momento 

no passado devem ser analisados no contexto de medições anteriores que permitam identificar 

tendências e mudanças.  Portanto, efetuar medições isoladas da satisfação dos clientes tem 

pouco valor, é necessário que a medição seja um processo contínuo que possa direcionar a 

estratégia de melhoria da qualidade.  

A participação da alta administração é necessária nas últimas etapas do processo de 

análise e interpretação para que tenha um maior entendimento na hora de aprovar a estratégia 

de melhoria da qualidade que será estabelecida em base aos resultados das medições 

realizadas (JOOS, 2008). 

Sem a análise e interpretação das medições e das informações coletadas todos os 

esforços realizados na coleta serão inúteis. A compreensão correta do significado dessas 

informações permitirá a organização adotar as estratégias e ações apropriadas. Essa parte do 

processo é crítica, já que a interpretação errada das informações poderá levar a organização a 

tomar decisões erradas. 

Concluímos respondendo ao questionamento levantado que é base fundamental para 

os dados apresentados, afirmando-se que a medição e monitoramento da satisfação do cliente 

junto com a implantação de melhorias e mudanças nos processos, produtos e serviço com base 

na análise dos dados obtidos nessas medições é uma das atividades estratégicas de maior 

retorno para qualquer empresa. As empresas espertas colocarão em prática esses novos 

requisitos, não apenas por que as normas o exigem, senão porque contribuirão 

significativamente a melhorar sua competitividade e seus resultados. 
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