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Resumo
Nas empresas prestadoras de serviços, a manutenção e a ampliação
das trocas relacionais reforçam a retenção de clientes como sendo um
diferencial perante a concorrência. Para as empresas se habilitarem a
adotar estratégias de retenção de clientes, é fundamental que
conheçam o processo pelo qual seu cliente passa nos encontros de
serviço, identificando os diversos construtos que estimulam a
conquista e a retenção de clientes. Para o desenvolvimento deste
projeto de pesquisa, será realizado o desenvolvimento e a testagem
de um Modelo Teórico contemplando os construtos Valor Percebido,
Reputação do Provedor de Serviço, Confiança e Custos de Troca
como antecedentes da Retenção de Clientes, considerando suas
respectivas hipóteses. Para tanto, foi realizado o levantamento teórico
que aborda a Retenção de Clientes, bem como a compreensão e
análise dos construtos que antecedem e que afetam estrategicamente
a competitividade de um provedor de serviços. Posteriormente, será
efetuado estudo de caráter descritivo por meio de pesquisa
quantitativa, através da implementação de uma survey. A análise dos
resultados será feita através de estatísticas multivariadas, utilizandose a Modelagem de Equações Estruturais para se observar e analisar
os elementos que compõem o fenômeno em estudo, além da
realização do teste das hipóteses levantadas e da discussão dos
resultados.
Abstract
In service firms, the maintenance and expansion of relational
exchanges, streng then customer retention as a differentiator among
the competitors. In order to qualify companies to adopt strategies of
customer retentionit is essential that they know the process by which
their customer goes through in service encounters identifying the
various constructs that encourage achievement and customer
retention. To develop this research project, there will be the
development and testing of a Theoretical Model considering the
following constructs: Perceived Value, Reputation of Service
Provider, Reliability and Cost of Exchange as antecedents of
Customer Retention, considering their hypotheses. Thus, we will
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conduct a survey of the literature that addresses the Customer
Retention, as well as the understanding and analysis of the constructs
that precede and affect strategically the competitiveness of a service
provider. Later, the study will be made by means of a descriptive
quantitative research, as survey. The analysis of the results will be
made using multivariate statistics, using the Structural Equation
Modeling, to observe and analyze the elements of the phenomenon
under study, in addition to testing the hypotheses and the discussion
of results.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente, as empresas prestadoras de serviços são desafiadas a se distinguirem em
um ambiente globalmente competitivo, despertando o interesse dos acadêmicos em exercer
esforços para compreender como se forma uma base de clientes retidos (MARTIN; PONDER;
LUEG, 2009). No entanto, mesmo havendo evidências consideráveis em relação ao impacto
das relações duradouras no lucro das empresas, ainda há lacunas para o desenvolvimento de
novas pesquisas que visem compreender o aprofundamento dos aspectos inerentes aos
determinantes que formam a retenção de clientes em empresas prestadoras de serviços (ANG;
BUTTLE, 2006).
Paralelo a isso, Barry, Dion e Johnson (2008) afirmam que a lacuna de pesquisa em
relação aos determinantes da retenção de clientes é reforçada pela separação das perspectivas
econômicas e sociais, como, por exemplo, o valor percebido é mais relevante em pesquisas de
marketing de serviços, enquanto a confiança é mais testada nos estudos de comportamentos
interorganizacionais ou B2B (Business-to-Business). Nesta mesma linha de raciocínio, alguns
autores afirmam que as relações entre retenção de clientes, custos de troca e valor percebido
não são bem entendidas, principalmente no ambiente B2B e, por isso, sugerem a replicação de
seus estudos em outras relações desta natureza, destacando a necessidade de testá-los em
contextos inerentes as empresas prestadoras de serviços mais técnicos (MOLINARI;
ABRATT; DION, 2008; TOUFAILY; RICARD; PERRIEN, 2012), como é o caso dos
serviços de saúde, que servirão de ambiente desta pesquisa.
Assim sendo, o presente modelo a ser testado é baseado em evidências teóricas
apresentadas em estudos anteriores e que demonstraram a relação dos construtos valor
percebido, reputação, confiança e custos de troca, os quais foram testados separadamente ou
com outros determinantes da retenção de clientes. Analisando as recomendações encontradas
na literatura para o desenvolvimento de novas investigações em relação aos determinantes da
retenção de clientes, destaca-se o estudo de Dagger e O’Brien (2010), o qual indica que sejam
desenvolvidos mais estudos que identifiquem a influência dos determinantes da retenção de
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clientes, como, por exemplo, a confiança e a reputação (HUME; MORT, 2010). Os autores
sugerem que devem ser desenvolvidos estudos que considerem o nível de contatos elevado
entre o cliente e as empresas prestadoras de serviços, como é o caso dos serviços de saúde.
Em suma, após uma pesquisa apurada na literatura, observou-se uma quantidade
relativamente reduzida de estudos que abrangem os determinantes da retenção de clientes de
forma mais ampla. Portanto, evidenciou-se que há oportunidades para o desenvolvimento de
novos estudos que tratem a retenção de clientes como um construto chave dos
relacionamentos entre cliente e empresa, principalmente em empresas de serviços de saúde, e
que ainda, é muito pouco explorado nos estudos da área de gestão.

2 MARCO TEÓRICO DA RETENÇÃO DE CLIENTES

A retenção de clientes tem sido um tema significativo na literatura desde os meados da
década de 90 (ANG; BUTTLE, 2006) e verifica-se que ainda, tem sido pesquisada na última
década (PATTERSON; 2004; WONG; SOHAL, 2003), a qual pode ser entendida como a
preferência do cliente por um determinado provedor de serviço a partir da intenção de
repetição de compras ao longo do tempo, sem ter vínculo emocional e não tendo a
necessidade de se manter a exclusividade com o provedor, com a marca ou com o pessoal de
linha de frente (REICHHELD, 1996; VAVRA, 1994).
Bergamo, Giuliani e Galli (2011) relatam que os estudos sobre a retenção de clientes
foram desenvolvidos a partir de diversas perspectivas como: a organizacional, a econômica, a
psicológica, a sociológica e a interacionista. Considerando estas diversas perspectivas,
verifica-se que a interacionista é a mais condizente com a abordagem da retenção de clientes,
pois visa a ampliação dos relacionamentos com os clientes, contemplando uma série de
fatores relacionais e de socialização. Ainda, a perspectiva interacionista se constitui de uma
visão longitudinal do processo de permanência ou deserção dos clientes, considerando as
dimensões formais e informais.
Especialmente na literatura atinente ao marketing de serviços, a retenção de clientes é
considerada, comparativamente, ao inverso dos custos de troca (WALSH; DINNIE;
WIEDMANN, 2006; GUPTA et al., 2006). Estrategicamente, em se tratando da retenção de
clientes, é necessário que as empresas monitorem proativamente as ofertas dos competidores
e, constantemente, recompensem os clientes satisfeitos (atuais) por ter mantido o
relacionamento com a empresa ou por terem voltado a comprar (WOO; FOCK, 2004).
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Aurier e N’Goala (2010) definem a retenção de clientes como a capacidade de receber
os clientes atuais, motivando-os para utilizarem os serviços mais intensivamente e para
comprarem serviços adicionais (LI; XU; LI, 2005), tendo como objetivo principal aprofundar
e ampliar os relacionamentos com os clientes atuais a fim de melhorar o desempenho
financeiro e aumentar o valor do cliente através da manutenção do mesmo ao longo do tempo.
Associado a isso, os estudos sobre a retenção de clientes destacam que as empresas
prestadoras de serviços devem criar barreiras à perda de clientes (deserção), principalmente
por meio do desenvolvimento de relacionamentos interpessoais fortes, a falta de eficiência dos
fornecedores alternativos e os custos de sanções financeiras às deserções. Em outras palavras,
mesmo que um cliente não esteja totalmente satisfeito com o provedor de serviços, escolherá
manter o relacionamento com a empresa, pois os custos de troca são percebidos como muito
elevadas (PATTERSON, 2004).
Complementando esta ideia Aurier e N’Goala (2010) verificaram que o objetivo
principal da retenção de clientes é aprofundar e ampliar as relações dos serviços existentes, de
modo que seus clientes se sintam progressivamente bloqueados por trocar de parceiros de
negócio (KAMAKURA et al., 2003). Para tanto, Palmatier et al. (2006) salientam que, o
desenvolvimento de tais vínculos estruturais permite que as empresas de serviços alcancem
uma diferenciação nos mercados onde estão inseridas, permitindo que obtenham vantagem
competitiva sustentável e melhorem seus desempenhos. Porém, os autores concluíram que a
literatura do marketing não fornece definições completas e claras dos processos psicológicos
que fundamentam as decisões dos clientes em manter, desenvolver e ampliar os
relacionamentos com os provedores de serviços.
Da mesma forma, a retenção de clientes também, pode ser abordada como uma
construção de atitude que reflete o apego emocional e psicológico inerente (OLIVER, 2010).
Outra suposição da literatura é que a retenção de clientes não está relacionada apenas a
comportamentos definitivos e sim a indicadores da direção provável de comportamentos
futuros (ROOS; GUSTAFSSON, 2007). Além disso, há uma abordagem que combina o
aspecto comportamental, atitudinal e cognitivo da retenção de clientes (BLOEMER;
RUYTER, 1998), visando à busca de operações sustentáveis para aumentar a intenção dos
clientes em permanecer em um relacionamento (WANG; HEAD, 2007; CHEN et al., 2008).
Segundo Palmatier et al. (2006), uma expectativa de continuidade reflete a intenção
do cliente em permanecer no relacionamento no futuro e captura a probabilidade de compras
continuadas, fomentando a retenção de clientes. Porém, verifica-se que na literatura há uma
extensa quantidade de pesquisas desenvolvidas sobre a lealdade de clientes e o impacto de
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seus antecedentes, mas, em contrapartida, não há a mesma atenção em relação à retenção de
clientes, a qual é considerada o fator chave da atualidade para as práticas de marketing bem
sucedidas, resultando, na atualidade, em um número reduzido de trabalhos empíricos que
exploram a retenção de clientes e seus determinantes.
Guo, Jian e Tang (2009) destacam que a retenção de clientes é uma questão crítica
em serviços, os quais são caracterizados pelo fator relacional, onde as avaliações globais são
mais suscetíveis a determinar o comportamento de continuidade dos relacionamentos
(GUSTAFSSON; JOHNSON; ROOS, 2005). A conclusão deste estudo é que há outros
moderadores que influenciam no paradigma relacional do cliente, e que precisam serem
investigados porque mesmo que os clientes estejam muito satisfeitos, podem vir a não
permanecer retidos em um relacionamento.

2.1 Determinantes da Retenção de Clientes em Serviços

O primeiro construto verificado é o valor percebido que, segundo alguns teóricos, é de
difícil conceituação e mensuração porque só é alcançado quando uma empresa consegue
oferecer mais benefícios aos clientes do que os seus concorrentes (TRASSORAS;
WEISTEIN; ABRATT, 2009; YANG; JOLLY, 2009; CHI; KILDUFF, 2011). O valor
percebido pode ser definido como um conceito que representa a estimativa global do produto
e ou serviço com base nas percepções do que foi recebido com o que foi dado, ou seja, o valor
representa o equilíbrio percebido (ZEITHAML, 1988). Com base no exposto, o valor
percebido é a relação entre os benefícios totais obtidos e os esforços e sacrifícios exercidos
pelos clientes (HANSEN; SAMUELSEN; SILSETH, 2008). Verifica-se ainda que o nível de
envolvimento com o serviço que um cliente tem é suscetível de aumentar quando este
perceber a sua importância ligando-o ou recomendando-o o com seus valores ou situações
pessoais (HIDALGO et al., 2008).
Outro construto determinante da retenção de clientes considerado é a reputação do
provedor de serviços. As pesquisas sobre a reputação corporativa tem se popularizado na
literatura de marketing e de gestão (JOHNSON; GRAYSON, 2005; VELOUSTSOU;
MOUTINHO, 2009). A esse respeito, verifica-se que a reputação empresarial, recentemente
vem se tornando um tema de grande importância para a comunidade científica, mas que ainda
não há um consenso na definição deste construto (LI; HUNG, 2009; SKALLERUD, 2011).
Segundo Barnett, Jermier e Laffert (2006) há maneiras diferentes de entender a reputação a
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qual pode ser representada como sendo um sinal, uma imagem, uma marca, uma identidade
ou um ativo intangível (HODOVIC-BABIC; MEHIC; ARSLANAGIC, 2011).
Porém, a reputação tem recebido menos atenção dos pesquisadores em relação à
economia de serviços (JÄRVINEN; SUOMI, 2011). A reputação percebida em empresa de
serviços tem sido definida como a crença do cliente de que a empresa é justa e honesta
(DONEY; BARRY; ABRATT, 2007), sugerindo que uma boa reputação é um símbolo de
reciprocidade, de valor e de empatia em relação ao cliente. Em complemento a isso, ter
excelente reputação pode melhorar significamente o desempenho financeiro (BENNETT;
KOTTASZ, 2000). Segundo Davies, Chun e Kamins (2010), a reputação molda o
comportamento futuro dos clientes em relação à empresa podendo reduzir os custos de troca e
aumentar a retenção de clientes. Considerando este fato, as empresas de serviços devem
considerar a construção, a manutenção ou consolidação de sua própria reputação como um
determinante estratégico fundamental (FOMBRUN, 1996), pois influencia diretamente a
percepção dos clientes para a sua permanência em um relacionamento sob uma perspectiva de
longo prazo (LOUREIRO; KSDTENHOLZ, 2011).
Do ponto de vista relacional, a confiança é entendida como a aceitação dos riscos
associados à profundidade de interdependência entre as partes envolvidas em um
relacionamento (SHEPPARD; SHERMAN, 1998), sendo composta pela crença na
honestidade, boa vontade e competência do fornecedor (MOLINER et al., 2007), que reflete o
quanto a empresa está preocupada com os seus clientes e que irão resultar em ações positivas
para a empresa (HESS; STORY; 2005; LEONIDOU; PALIHAWADANA; THEODOSIU,
2006), pois a confiança contribui para o aumento do compromisso com o relacionamento já
estabelecido (BOVE; MITZIFIRIS, 2007). Em relação a isso, Morgan e Hunt (1994) reforçam
que os clientes procuram apostar nas relações onde as partes envolvidas têm confiabilidade
entre si, baseando-se na expectativa de que as partes executarão as ações com eficiência.
Embora alguns autores definam a confiança como um construto multidimensional
(SIRDESMUKH; SING; SABOL, 2002; GUENZI; JOHNSON; CASTALDO, 2009), há outra
linha de pesquisas que verificou que a confiança é um construto unidimensional
(SEPPÄNEN; BLOMQUIST; SUNDQVIST, 2007; AUH, 2005), que reflete a racionalidade
para alcançar resultados positivos, cumprindo as necessidades específicas dos clientes,
oferecendo os benefícios esperados, tendo a intenção de diminuir as despesas ou custos e os
riscos potenciais que fazem parte de uma relação, onde a credibilidade e as dimensões de
benevolência são testadas como antecedentes em vez de serem entendidas como dimensões da
confiança.
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Por fim, os custos de troca despontam como determinantes da retenção de clientes,
devido ao fato que os pesquisadores têm estudado e sugerido maior ênfase nos
comportamentos e intenções relacionados aos custos de troca (VASUDEVAN; GAUR;
SHINDE, 2006; KIM; AHN, 2006). Na mesma linha, Klemperer (1995) define os custos de
troca como os custos resultantes dos desejos dos clientes de perceber compatibilidade entre
seus consumos (escolhas) atuais e seus investimentos anteriores, considerando que os clientes
estarão dispostos a enfrentar os custos de troca quando têm de fazer ajustes dos seus
investimentos atuais, tanto ativos físicos ou capacidades, com a intenção de acomodar seu
consumo futuro (BRUSH; DANGOL; O’BRIEN, 2012), pois ao mudar de provedor de
serviços, os clientes terão que incorrer em sacrifícios para trocar efetivamente e para aprender
a se relacionar com as ofertas dos concorrentes com igual proficiência.
O conceito de custos de troca se refere a todos os custos que o cliente tem que suportar
quando ele decide mudar de um provedor de serviços atual para outro alternativo. Com
referência a isso, Dagger e David (2012) destacam que o alto custo de troca faz com que os
compradores se sintam amarrado no relacionamento (AYDIN; OZER, 2005; BURNHAM;
FRELS; MAHAJAI, 2003), e isso pode levar a empresa a uma visão errada de que os clientes
que estão repetindo as compras formam uma base de clientes retidos e/ou leais, quando na
verdade os clientes podem estar parcialmente satisfeitos, ou até mesmo insatisfeitos, o que
seria preocupante. Schoefer e Diamantopoulos (2008) argumentam que quando os clientes
experimentam altos custos de troca, sua retenção não depende apenas da satisfação, e sim das
barreiras impostas à sua saída.

3 PROPOSIÇÕES DO MODELO A SER TESTADO

É fundamental que a retenção de clientes seja um dos objetivos primordiais da prática
relacional, pois aborda o desafio de se reconhecer os clientes e mostrar a eles o quanto a
empresa os valoriza por terem mantido a sua preferência (vide VAVRA, 1994; GAUR et al.,
2011; DONEY; BARRY; ABRATT, 2007). As empresas, sob esta perspectiva, se tornam
mais rentáveis, pois os custos de manutenção dos relacionamentos são muito inferiores,
considerando o fato de que os clientes retidos tendem a pagar preços mais altos e são menos
sensíveis aos preços do que os clientes recém adquiridos, aumentando, dessa forma, o
desempenho organizacional (POLO; SESE; VERHOEF, 2011) e, por este motivo, torna-se
essencial para empresas prestadoras de serviços (LIANG; MA; QI, 2012).
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A implicação do modelo proposto é que o valor percebido constitui barreiras à troca
do fornecedor, potencializando os custos de troca, porque a mudança pode implicar em perda
de benefícios acumulados ao longo do tempo (TAI, 2011). Aliás, o estudo de Milan e De Toni
(2012) confirma o valor percebido como antecedente da confiança e a mediação desta relação
pela reputação do provedor de serviços. Contudo, verifica-se que alguns autores defendem a
reputação como antecedente da confiança (SHMATIKOV; TALCOTT, 2005), pois esta se
relaciona diretamente com a confiabilidade dos clientes em relação ao provedor de serviços
(GANESAN, 1994), e que a reputação em prestadoras de serviços impulsiona a manutenção
dos relacionamentos, ampliando a retenção de clientes (WALKER, 2010; FOMBRUN, 1996).
Em acréscimo, os trabalhos de Groeland (2002) e de Walsh, Dinnie e Wiedmann (2006),
abordam o efeito da reputação corporativa nos comportamentos de troca, os quais concluiram
que a reputação parece inibir a tendência de se efetuarem trocas de fornecedor quando os
clientes estão satisfeitos. Em se tratando da confiança em um relacionamento, esta é entendida
como um antecedente essencial do comportamento de recompra, ou seja, também associado à
retenção de clientes (RANAWEERA; PRABHU, 2003).
Com o intuito de se atingir maior substancialidade, alguns modelos foram tomados
como base e inspiração para o desenvolvimento desta pesquisa em torno dos determinantes da
retenção de clientes em provedores de serviços. Sendo assim, o primeiro modelo orientativo é
de Milan e De Toni (2012), que testou os construtos satisfação, valor percebido, reputação e
confiança como determinantes da retenção de clientes. O segundo modelo orientativo é o de
Edward e Sahadev (2011), que consideraram a qualidade dos serviços, os custos de troca, a
satisfação e o valor percebido como formadores da retenção de clientes. Já o terceiro modelo
que serviu de base é o de Ranaweera e Prabhu (2003), devido o fato de ser amplamente citado
na literatura e por ter testado os construtos satisfação, custos de troca e confiança como
determinantes da retenção de clientes. Por fim, o quarto modelo orientativo é o de Jin, Park e
Kim (2008) que confirma a reputação como antecedente da confiança além de testar os
construtos satisfação e lealdade de clientes.
Diante disto, o modelo teórico a ser testado nesta pesquisa é, em essência, uma união
de quatro modelos orientativos, os quais verificaram a relação dos construtos valor percebido,
reputação no provedor de serviços, confiança e custos de troca como determinantes da
retenção de clientes. A proposição de um novo modelo é defendida por diversos autores,
conforme apresentado no referencial teórico, por afirmarem que ainda é necessário e oportuno
o amadurecimento da teoria em relação aos construtos formadores da retenção de clientes.
Desta forma, o modelo proposto é apresentado na Figura 1.
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Figura: Modelo Teórico Proposto
Fonte: Baseado em Milan e De Toni (2012), Edward e Sahadev (2011), Ranaweera e Prabhu (2003) e Jin, Park e
Kim (2008).

Sendo assim, este estudo terá como objetivo avaliar as relações causais entre os
construtos valor percebidos, confiança, reputação do provedor de serviços e custos de troca
como determinantes da retenção de clientes. Dessa forma, emergem as seguintes hipóteses
para esta pesquisa:

H1: O valor percebido influencia positivamente a reputação do provedor de serviços.
H2: O valor percebido influencia positivamente os custos de troca.
H3: A reputação do provedor de serviços afeta positivamente a confiança do cliente no
provedor de serviços.
H4: A reputação do provedor de serviços afeta positivamente os custos de troca.
H5: A confiança do cliente depositada em relação ao provedor do serviço influencia
positivamente a retenção de clientes.
H6: Os custos de troca influenciam positivamente a retenção de clientes.
H7: A retenção de clientes é positivamente influenciada pela reputação do provedor de
serviços.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desse estudo foi de resgatar na literatura já existente, as principais
contribuições e evoluções em torno do tema sobre os determinantes da retenção de clientes e
suas possíveis influências presentes no contexto, com a intenção de verificar possíveis lacunas
que venham afetar a performance organizacional. Desenvolveu-se para isso, um arcabouço
teórico, em relação ao valor percebido, reputação do provedor de serviços, confiança e custos
de troca e suas relações causais com a retenção de clientes.
Com isso, é possível destacar que segundo a revisão teórica da literatura, verificou-se
que ao se tratar de uma perspectiva de longo prazo (LEWIS, 2004), é necessário desenvolver
modelos que possam, simultaneamente, estimar e influenciar os fatores dinâmicos e atuais
sobre o comportamento do cliente. Para se alcançar um maior entendimento sobre o assunto,
sugere-se que sejam desenvolvidos outros estudos com diferentes fatores, e que auxilie nas
análises da importância da retenção de clientes para as empresas e para o meio científico.
Os estudos específicos da retenção de clientes, na maioria das vezes, centram-se na
discussão das características específicas da área e não atingem diferenciação em relação aos
debates de seus antecedentes. Toufaily, Ricard e Perrien (2012), já apontavam em seu estudo
que a síntese da literatura mostra que os estudos já realizados não alcançam uma definição e
medição clara da retenção de clientes, e seus determinantes são relativamente negligenciados
ou insuficientemente estudados, direcionando assim, a identificação de várias lacunas para o
desenvolvimento de pesquisas futuras em torno da temática.
Por outro lado, verifica-se que os estudos desenvolvidos sobre a retenção de clientes
em provedores de serviços não tem um consenso em termos da definição dos seus
determinantes (antecedentes) que formam a retenção de clientes (VERHOEF, 2003; GUO;
JIAN; TANG, 2009), além de não analisar com profundidade os fatores psicológicos e
econômicos que influenciam as relações existentes.
Dentro do contexto da prestação de serviço, observou-se que em relação aos diferentes
setores, a prestação de serviços em saúde recebe destaque pelas suas particularidades, que
influenciam nas definições estratégicas e nas práticas gerenciais. Segundo Leisen e Hyman
(2004), os serviços de saúde precisam buscar resultados positivos em seus negócios, tais como
a retenção de clientes, estimulando que os clientes (pacientes) voltem a repetir suas escolhas
quando necessário e que façam referências dos seus serviços a terceiros. Há cerca de uma
década, alguns autores vem apontando a importância de aplicação de diferentes técnicas de
gestão na área da saúde (ENTHOVEN; TOLLEN, 2005). Outro aspecto a ser considerado
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neste setor é o relacionamento que deve ser estabelecido entre a operadora de planos de saúde
e os clientes (PIVA; BAPTISTA, 2009), objetivando buscar a continuidade dos contratos, que
representam a duração dos relacionamentos, para que consigam atingir uma maior
sustentabilidade e rentabilidade dos clientes e da própria organização.
A partir do ensaio teórico desenvolvido, verifica-se que há uma fronteira para
desenvolvimento de estudos em relação ao presente modelo a ser testado, baseado em
evidências teóricas apresentado em estudos anteriores que demonstraram a relação dos
construtos valor percebido, reputação, confiança e custos de troca, os quais foram testados
separadamente ou com outros determinantes da retenção de clientes.
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