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RESUMO 

 

A importância do marketing em cumprir sua função de satisfazer o consumidor está 

relacionada diretamente com o crescimento da concorrência. Esta importância é 

potencializada no âmbito dos serviços, que tem como características primordiais a 

intangibilidade, a heterogeneidade, a inseparabilidade e a perecibilidade. Fazendo 

parte deste setor, ao serviço de arquitetura recai uma grande gama de habilitações, 

desconhecidas por parte dos seus clientes. Por meio de uma pesquisa exploratória 

descritiva realizada com 113 clientes de projetos residenciais, procurou-se estudar o 

processo decisório de compra deste consumidor, bem como os influenciadores e 

atributos relevantes para seu processo de decisão. Para isto, partiu-se do modelo de 

tomada de decisão de cinco etapas: Reconhecimento da Necessidade, Busca de 

Informações, Avaliação das Informações, Decisão de Compra e Avaliação Pós-

compra. Concluiu-se com a pesquisa que, apesar de apresentar indicadores 

avaliativos consistentes, os hábitos de consumo para o serviço estudado não são 

padronizados aos entrevistados. E, principalmente, devido à complexidade das 

características no serviço de projetos residenciais, percebe-se que a amostra 

estudada não acompanha a linearidade proposta pelo modelo teórico. 

 

Palavras-chave: Comportamento do consumidor. Processo de decisão de compra. 

Projeto de Arquitetura. Marketing em Arquitetura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The importance of marketing to fulfill its function of satisfying the consumer is directly 

related to the growth of competition. This importance is enhanced in the context of 

services, whose primary characteristics intangibility, heterogeneity, inseparability and 

perishability. As part of this sector, the service architecture lies a wide range of 

qualifications, unknown by their customers. Through a descriptive exploratory 

research conducted with 113 consumers of residential projects, we tried to study the 

decision process of purchasing consumer as well as influencers and attributes 

relevant to your decision process. For this, we started with the decision-making 

model of five steps: Recognition of Necessity, Information Search, Evaluation of 

Information, Purchase Decision and Rating Post purchase. It concluded with the 

research, despite a consistent evaluative indicators, consumption habits for the 

service studied respondents are not standardized. And especially given the 

complexity of the service characteristics of residential projects, it is shown that the 

sample does not follow the linearity proposed by the theoretical model. 

 

Keywords: Consumer behavior. Purchase decision process. Architectural 

Design.Marketing in Architecture. 
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1INTRODUÇÃO 

 

As empresas têm enfrentado, em quase todo o mundo desenvolvido e em 

desenvolvimento, notadamente a partir do início deste século, um mercado cada vez 

mais competitivo e qualificado, no qual novos concorrentes surgem a todo o 

momento.  Seja por meio de empresas que buscam ampliar sua participação no 

mercado, ou novas organizações que se instalam, o consumidor é disputado por um 

número cada vez maior de empresas. Por isso, o mercado como um todo é marcado 

por uma grande oferta de produtos e serviços. 

Assim, cada pessoa possui uma grande variedade de opções capaz de 

satisfazer suas necessidades e de alinhar sua realidade com a sua percepção do 

que considera ideal. Neste sentido, o cliente possui um grande número de ofertas de 

produtos e serviços para atender suas necessidades que surgem da lacuna 

existente entre sua situação real e a situação em que considera ideal.  

Entretanto, as possibilidades de mercado também estão crescendo. Novas 

necessidades dos consumidores surgem a todo o momento com as novas 

tecnologias, com a ampliação da globalização, e com a extensa urbanização das 

cidades. Isto para citar alguns. O aumento da classe consumidora no Brasil, por 

exemplo, fez surgir uma demanda até então inexplorada. Outro fator que contribui 

para o crescimento do mercado é o fato de o consumidorcontar com várias 

possibilidades financeiras de compra, assim como total liberdade pessoal e 

geográfica para buscar os produtos e serviços de que necessita.  

A este amplo mercado consumidor e ao mercado altamente competitivo 

entreas empresas, acompanha-se a necessidade de melhoria dos serviços e 

produtos oferecidos aos clientes. A melhoria da qualidade e o crescimento da oferta 

de produtos e serviços criados a partir da perspectiva focada no cliente tornam-se 

fundamentais para atender as necessidades do consumidor. 

Segundo Kotler e Armstrong (2007) este é o papel fundamental do marketing: 

satisfazer as necessidades do cliente. Este objetivo é alcançado quando o marketing 

é exercido em sua plenitude, conectando a organização ao ambiente e aos 

consumidores. Isto ocorre, pois o marketing “envolve a identificação e a satisfação 

das necessidades humanas e sociais” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 4), através da 

administração dos processos responsáveis pela criação e entrega de valor para o 

cliente (AMERICAN MARKETING ASSOCIATION, 2004, apud KOTLER; KELLER, 
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2006). 

Percebe-se então que o marketing busca reduzir da melhor maneira possível, 

mesmo que momentaneamente, com a tensão vivida pelo consumidor. Tensão esta, 

criada pela percepção por parte do consumidor, da diferença existente na relação 

entre a situação real e a situação idealizada por ele. 

Esta diferença entre a realidade e o estado ideal percebida pelo cliente é 

responsável por um estado de tensão com o qual as pessoas têm de lidar. Esta 

tensão é abordada por Schiffmane Kanuk (2000) como o resultado de uma 

necessidade não satisfeita. Esta necessidade gera a força que constitui a motivação 

para o usuário. O desconforto psicológico desenvolvido pela percepção de uma 

necessidade não satisfeita gera a motivação que inicia o processo de consumo por 

parte do indivíduo (KARSAKLIAN, 2008). 

Há o entendimento de que a percepção de uma necessidade é o principal 

fator motivacional para o início do comportamento de compra. Entretanto, Schiffman 

e Kanuk (2000) entendem que as necessidades podem ser primárias, que são as 

necessidades fisiológicas, necessárias à manutenção da vida, ou secundárias, que 

são de caráter psicológico.Corroborando esta percepção, Karsaklian (2008) utiliza-

se da hierarquia das necessidades de Maslow (1987) para elucidar em quais 

aspectos ocorrem essas tensões e quais as prioridades para o cumprimento das 

necessidades. 

Em sua teoria a respeito das necessidades humanas, Maslow (1987) 

identifica cinco categorias. O autor entende que as necessidades fisiológicas, de 

segurança, de afeto, de status e estima e de realização, são categorizadas e 

organizadas hierarquicamente, já que as necessidades não possuem a mesma 

importância, e são satisfeitas de acordo com o grau de importância percebido por 

cada pessoa. Ainda, afirma que sempre existirá alguma necessidade por satisfazer, 

ou seja, após a resolução da necessidade principal, o indivíduo será acometido por 

uma nova tensão, quando perceber novamente a necessidade de problema a ser 

resolvido. 

Uma abordagem mais específica considera que a necessidade é gerada 

principalmente pelos três recursos básicos que cada pessoa possui: o tempo, o 

recurso financeiro e o recurso cognitivo. Assim, a motivação para cada compra é 

gerada principalmente pela busca da ampliação ou pela possibilidade que cada um 

desses recursos permite ao indivíduo. Segundo esta perspectiva, compra-se para 
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otimizar o tempo de trabalho ou ampliar o tempo de lazer, para aumentar, focar ou 

liberar capacidade cognitiva, sendo que estas compras são motivadas e limitadas 

pela realidade econômica do consumidor (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

Além da percepção da necessidade, diversos estudos sobre o processo de 

compra do consumidor discorrem sobre as outras quatro etapas principais que os 

clientes utilizam, mesmo que inconscientemente. Eles apontam para as etapas de 

busca das alternativas necessárias à resolução, avaliação das alternativas, decisão 

de compra e comportamento pós-compra (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000; 

HAWKINS; MOTHERSBAUHG; BEST, 2007; KARSAKLIAN, 2008; KOTLER; 

KELLER, 2006; SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

A busca de informações é a segunda etapa do processo, e é essencial para 

que a pessoa considere produtos e marcas com potencial para satisfazê-la. Pode 

ocorrer por meio de consulta interna na memória, caso o consumidor já tenha 

vivenciado esta experiência de compra. A busca também pode ser externa, quando 

é realizada por meio de consulta a outras fontes de informação. Sua realização 

depende da situação de compra e da qualidade da busca interna. Fatores 

emergenciais podem impedi-la, assim como alto risco econômico e social podem 

aprofundá-la. Através da busca, o consumidor delineia as opções prováveis que 

podem atendê-lo.  

O terceiro passo está na avaliação das alternativas, onde são efetivamente 

avaliados os atributos de cada produto, serviço ou marca considerada. Em compras 

simplificadas ou rotineiras, a avaliação é também simplificada, pois, sua 

complexidade é relativa ao custo financeiro e social da compra. Para Hawkins, 

Mothersbaugh e Best (2007), a avaliação das alternativas é realizada com a 

definição das alternativas, dos critérios de avaliação e da importância de cada 

critério. 

Após a avaliação das alternativas são aplicadas as regras para a tomada de 

decisão. Logo, a decisão de compra é o resultado das etapas anteriores. Nesta 

quarta etapa, o cliente toma sua decisão, e resolve por adquirir o melhor benefício 

para sanar sua necessidade. A decisão não constitui uma fase apenas de atitude, já 

que o consumidor pode sofrer influências em várias situações, podendo inclusive 

interromper o processo de compra. Esta etapa também é constituída de fase 

analítica. 
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A quinta e última fase do processo decisório, está no âmbito do 

comportamento pós-compra. É o momento em que o consumidor avalia sua decisão 

quanto ao serviço ou produto adquirido. Após a avaliação, o cliente define suas 

atitudes com relação à solução da sua necessidade, podendo ser favorável ou não, 

determinando a fidelização dele à marca, produto ou serviço. 

Enquanto o processo decisório de compra dos consumidores é homogêneo, 

passando pelos mesmos estágios, cada pessoa possui critérios particulares para 

avaliar cada aspecto do processo. Ou seja, existem diferenças entre os 

consumidores que fazem com que eles tenham necessidades diferentes, busquem e 

avaliem os produtos, serviços e marcas de forma diferente, e comprem, utilizem e 

tenham atitudes a respeito da compra de forma particular, também.  

Isto ocorre porque cada consumidor possui um comportamento de compra 

desenvolvido através de inúmeras situações, mas em grande parte, são apuradas 

pelas suas experiências pessoais, familiares e sociais, assim como pela sua 

realidade econômica. Logo, o estudo do comportamento do consumidor tem como 

base a psicologia, a economia e a sociologia, principalmente, e por isto, é estudado 

com base nas ciências sociais e humanas. 

Dentre as principais diferenças individuais entre os consumidores, a 

necessidade, a personalidade, os valores e estilo de vida, o conhecimento e as 

atitudes, possuem grande importância e impacto no processo de 

decisão(SCHIFFMAN; KANUK, 2000). Cada uma dessas diferenças influencia todas 

as fases do modelo de tomada de decisão. Entretanto, percebe-se que esta 

influência ocorre principalmente em determinadas etapa do processo de compra. 

A necessidade influencia principalmente a ativação do processo de compra. 

Como as pessoas possuem prioridades diferentes, as necessidades são 

reconhecidas de forma diferentes também e em momentos diferenciados da vida. 

Para Schiffman e Kanuk (2000) as necessidades adquiridas, que são psicológicas, 

são também fruto da relação com o ambiente e por isso podem ter foco nas 

resoluções utilitárias ou vivenciais do indivíduo (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 

2000).  

A personalidade, os valores e o estilo de vida também são forte 

influenciadores na decisão de compra. O conjunto dessas variáveis molda de forma 

particular cada consumidor, influenciando a forma como gastam seus recursos 

financeiros e temporais. Além de influenciar a necessidade, exerce poder quanto aos 
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critérios da avaliação das alternativas dos produtos, serviços e marcas (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000).  

O conhecimento que o consumidor possui é reconhecidamente um fator 

diferencial individual do comportamento de compra das pessoas. Segundo Engel, 

Blackwell e Miniard (2000), este fator é relativo às experiências dos consumidores 

com relação ao uso, e à imagem que fazem dos produtos. Caracteriza-se por 

exercer forte influência principalmente na etapa de busca das alternativas e na 

escolha da compra, pois pode restringir a busca das alternativas somente à busca 

interna. Entretanto, como todas as diferenças individuais, o conhecimento é gerador 

e contribui para a decisão de compra em todos os seus aspectos. 

A atitude é o fator pessoal com maior influência na decisão final de consumo, 

já que exprime as intenções, a predisposição e a tendência do consumidor para com 

o objeto de atitude. Como a atitude de uma pessoa é resultado de uma perspectiva 

avaliativa a respeito do objeto (PESSOA; AYROSA, 2010), o comportamento de 

compra de um consumidor reflete suas atitudes com relação a uma marca, produto 

ou ideia.  

Percebe-se então, que o estudo do comportamento do consumidor é 

primordial para qualquer empresa que queira ser bem sucedida. Entender quais 

aspectos influencia seu público alvo e como ocorre esta influência é uma 

necessidade para manutenção e ampliação deste mercado. O entendimento de 

como ocorrem àsdecisões de compra das pessoas resulta no planejamento de 

estratégias objetivas apropriadas para atingir o consumidor. 

Essas estratégias para atingir o consumidor devem abranger todas as etapas 

do processo decisório. Desde a ativação da necessidade do consumidor, quando se 

percebe que a situação ideal não corresponde com a realidade, até a avaliação das 

alternativas levantadas para a compra. Passando-se pela busca das opções viáveis, 

tanto pela busca interna, quanto pela busca externa, com outras fontes de 

informação, culminando na decisão e compra efetiva do produto ou serviço e no 

comportamento pós-compra. 

Entretanto, para diagnosticar o comportamento do consumidor no âmbito do 

mercado de serviços, é necessário considerar as particularidades existentes neste 

mercado, e as suas consequências para o marketing. As particularidades dos 

serviços com relação ao marketing de produtos comprometem a maneira como os 

consumidores avaliam e interagem com os atributos e os aspectos dos serviços, e 
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assim, a forma como eles exercem as etapas no comportamento de compra.  

Sabe-se que os serviços estão em crescimento em toda a economia global. 

Os avanços na tecnologia de informação, a internacionalização, as tendências de 

negócios, as mudanças sociais e as políticas governamentais são os principais 

estimuladores do mercado de serviços. O crescimento deste mercado, responsável 

por um número cada vez maior de postos de trabalho, está diretamente relacionado 

ao desenvolvimento das economias, sendo que quanto mais desenvolvida for à 

economia, maior será a participação do setor de serviços na construção de riquezas 

da localidade (LOVELOCK; WIRTZ, 2006). 

Segundo Zeithaml e Bitner (2003), a dificuldade de definição dos serviços se 

dá pelo diferente grau de tangibilidade dos produtos e serviços. Já que são poucos 

os produtos ou serviços puros, os autores consideram serviços aqueles com 

dominância do caráter intangível, e consideram produtos, os bens com 

predominância do tangível. Percebe-se que o crescimento do setor de serviços está 

relacionado, juntamente com o aumento da demanda por serviços, à associação de 

serviços aos produtos manufaturados. Empresas, tipicamente produtoras de bens 

manufaturados, agregam serviços aos seus produtos a fim de agregar valor a eles e 

aos seus clientes. 

Pelo crescimento do setor de serviços, faz-se necessário avaliar as 

características responsáveis pelas suas particularidades com relação às demais 

atividades. Estas características são consequências da intangibilidade inerente aos 

serviços. Embora, como reconhece Zeithaml e Bitner (2003), os serviços puros não 

sejam comuns, oque caracteriza o marketing de serviços,em maior ou menor escala, 

são as propriedades da intangibilidade, perecibilidade, heterogeneidade e 

inseparabilidade (HOFFMAN; BATESON, 2006; ZEITHAML; BITNER, 2003).  

Diversos autores como Hoffman e Bateson (2006), Kotler e Armstrong (2007), 

Pride e Ferrell (2000) e Zeithaml e Bitner (2003), reconhecem a intangibilidade como 

a característica mais impactante dos serviços.Ela refere-se ao fato dos serviços 

serem intocáveis, além de não poderem ser provados, ou vistos antes da compra. 

Esta característica principal dificulta sua avaliação no momento pré-compra é 

responsável pelo surgimento das três outras particularidades do setor. 

Estes mesmos autores identificam as demais características e suas 

consequências. Afirmam que como os serviços são esforços e desempenhos e por 

isso, intangíveis, eles não podem ser estocados. Esta é a característica fundamental 
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da perecibilidade. O tempo ocioso de um prestador de serviços nunca será 

recuperado, assim como seu tempo de trabalho só servirá para atender aos clientes 

imediatos. Isto ocorre, pois os serviços só são executados com a presença do 

consumidor ou um objeto de sua propriedade. 

É identificada também a heterogeneidade ou variabilidade dos serviços. Ela 

refere-se ao fato de que éimpossível que os serviços sejam padronizados. Como 

sua execução depende de vários fatores que nunca são idênticos, impossibilita-se o 

controle da qualidade dos serviços ofertados aos clientes. 

A última particularidade fundamental dos serviços identificada é a 

inseparabilidade. Ela refere-se ao fato dos serviços acontecerem obrigatoriamente 

com o envolvimento do cliente ou com um objeto dele, e que em grande parte, 

também possui o envolvimento de outros clientes. A inseparabilidade éconsequência 

também da impossibilidade do serviço acontecer sem a presença do seu provedor. 

Estas características dos serviços fazem parte da relação de trabalho entre os 

profissionais e os clientes dos serviços de arquitetura. Apesar de trabalhar com um 

objeto do cliente, que no caso de um projeto de arquitetura residencial é o projeto 

que será executado, o trabalho do arquiteto é invariavelmente intangível. Logo, há 

dificuldade de avaliar o serviço do arquiteto até que a construção esteja acabada, da 

mesma forma como édifícil para o cliente avaliar comparativamente as ofertas. 

Estas dificuldades inerentes ao serviço são intensificadas pela inexatidão em 

definir-se arquitetura, tanto do ponto de vista do cliente, quanto do ponto de vista do 

arquiteto (SILVA, 1994). Mas também, são reforçadas pela disparidade entre a 

imagem que os clientes de arquitetura possuem do profissional e da profissão, e a 

imagem dos próprios profissionais com relação ao ofício. Esta disparidade é 

constatada quando os clientes veem a arquitetura de maneira técnica, enquanto os 

arquitetos a veemcomo manifestação artística da construção (GRASSELI, 2007). 

Entender esta complexidade com relação à atuação do arquiteto é 

fundamental para o diagnóstico a respeito do comportamento do seu consumidor. 

Tal complexidade é gerada pela forma pluridisciplinar existente nas diversas 

competências e atribuições que o profissional da arquitetura possui. Esta 

complexidade é constatada pela Lei Federal nº 12.378-10 (BRASIL, 2010), que 

define as competências da profissão nos campos da arquitetura, urbanismo, 

paisagismo, patrimônio histórico, conforto ambiental, dentre outras. Essas 

competências abrangem desde os projetos até a fiscalização e execução de obras. 
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Esta amplitude quanto ao mercado da arquitetura, juntamente com as 

particularidades dos serviços exigem um esforço para a consolidação de um 

profissional ou organização de arquitetura no mercado. O desenvolvimento de uma 

marca é fundamental para este objetivo, pois, ela é responsável por influenciaras 

diversas etapas do processo de compra do consumidor e é por meio da marca que o 

cliente é capaz de diferenciar as diversas ofertas (PEREIRA, 2004). A marca, cuja 

representação é composta por um símbolo, nome ou desenho, ainda é responsável 

por identificar o serviço e sua origem, como observam Aaker (1998), Kotler e Keller 

(2006). 

A marca também é responsável pela criação de valor para o profissional e 

para o consumidor. Para o profissional, uma marca consolidada é capaz de diminuir 

custos em marketing e aumentar o faturamento, ao mesmo tempo em que simplifica 

o processo decisório do consumidor em favor da empresa. Isto ocorre, pois o risco 

inerente à oferta de serviços é minimizado pela marca, beneficiando o consumidor e 

transferindo a ele, valor, qualificações e sentimentos através da marca (PERTELINI; 

GIRALDI, 2010). 

Dentre as opções de marca existentes, o nome pessoal é considerado por 

Tavares (2008) apenas como a segunda fase no processo de construção de marcas. 

Entretanto, a utilização dos nomes pessoais como marcas no setor de serviços, é 

fundamental para a transferência direta das características do profissional para seus 

serviços ofertados. Ao identificar seus serviços com o próprio nome, o profissional 

associa sua oferta com suas próprias características, denotando confiabilidade e 

competência. 

O valor das habilidades individuais de um arquiteto, representadas pelo seu 

nome, é identificada pela homenagem concedida pelo prêmio Pritzker da arquitetura. 

Esta homenagem, considerada a mais alta honra profissional, é entregue apenas a 

um arquiteto, e não a uma empresa. Desta forma, demonstra-se o reconhecimento 

da existência de um responsável pelos projetos, que segundo The 

PritzkerArchitecturePrize(2012), de alguma forma contribuíram para com a 

humanidade e para com o meio ambiente construído. 

A importância da marca pessoal do arquiteto para o mercado é identificada 

inclusive na sua utilização em marcas corporativas. Em serviços de arquitetura, as 

marcas corporativas ainda são ancoradas no nome pessoal do fundador ou nos 

principais profissionais da empresa. Isto pode ser identificado ao observar as marcas 
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dos escritórios em que seus proprietários foram homenageados com o prêmio 

Pritzker. 

Logo, percebe-se que a evolução da participação dos serviços na economia 

global, aliada à importância e às consequências do marketing são razões suficientes 

para se entender a necessidade de entendimento do comportamento do consumidor.  

Entretanto, levando em consideração os fatores particulares dos serviços e a 

realidade complexa da arquitetura, corrobora-se a importância de entender-se o 

comportamento do consumidor na contratação de projetos de arquitetura.  

 

1.1 Problema da pesquisa 

 

A dificuldade quanto ao comportamento de compra em serviços é evidenciada 

principalmente pelo seu caráter intangível. Em se tratando de serviços de 

arquitetura, especificamente dos projetos de arquitetura, sua complexidade é 

elevada, pois se trata de um serviço com relação de alto risco para o cliente.  

Não apenas o alto risco influencia a compra de projetos. A falta de 

conhecimento das competências do profissional por parte dos clientes dificulta a 

percepção da necessidade de contratação de projetos. A falta de atributos de 

produto em decorrência da característica dos projetos de arquitetura, que conta 

principalmente com atributos de experiência e de credibilidade, torna ainda mais 

complexo o estágio de busca e avaliação das alternativas no comportamento de 

compra. Estes mesmo atributos dificultam a decisão de compra e a avaliação dos 

serviços do arquiteto, fortalecendo a dissonância do cliente para com o serviço 

realizado.  

Então, identifica-se o problema da pesquisa por meio do questionamento 

sobre quais são os determinantes do processo de decisão de compra dos serviços 

de arquitetura. 

 

1.2 Objetivos 

 

Definem-se nesta seção os objetivos que nortearão a pesquisa através de um 

objetivo geral e de seus objetivos específicos. Para a identificação dos processos 

decisórios de compra do consumidor, é necessário identificar em quais fatores estão 

apoiadas as etapas deste processo. Especificamente, estudar-se-á a relação dos 
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processos decisórios de compra e quais variáveis são levadas em consideração nas 

diversas etapas do comportamento de compra do consumidor. 

A seguir, define-se o objetivo geral e os objetivos específicos que deverão ser 

alcançados na pesquisa. 

 

1.2.1 Geral 

 

Estudaro processo decisório de compra do cliente de projetos de arquitetura. 

 

1.2.2 Específicos 

 

a) Identificar quais os fatores responsáveis pela procura de projetos de 

arquitetura por parte dos clientes; 

b) Identificar quais os atributos considerados na busca de informações a 

respeito de profissionais da arquitetura, bem como a ordem de importância 

dada a cada um deles; 

c) Identificar os critérios utilizados pelos clientes na avaliação da 

empresa/profissional de arquitetura pesquisada; 

d) Verificar os aspectos determinantes da decisão de compra (fechamento de 

contrato) dos serviços de arquitetura; 

e) Identificar o nível de satisfação e as atitudes do cliente no momento pós-

contratação do projeto de arquitetura. 

 

1.3 Justificativa 

 

Com o mercado cada vez mais competitivo e a existência de clientes mais 

exigentes, é essencial procurar um diferencial competitivo alcançado por estratégias 

e ofertas de serviços que correspondam à expectativa do cliente. Este diferencial é 

resultado do entendimento adquirido sobre o comportamento do consumidor, 

sabendo que parte deste entendimento deva ser voltada para o processo de decisão 

de compra do consumidor.  

Percebe-se assim, a importância do delineamento dos perfis dos clientes dos 

escritórios se arquitetura. Como parte fundamental para este estudo, a compreensão 

do comportamento de compra dos consumidores de arquitetura permitirá avaliar 
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onde os serviços de quando e porque estes consumidores percebem a necessidade 

de contratação dos serviços de um arquiteto.  

Sabendo-se que a formação do arquiteto é voltada, dentre outras coisas, à 

solução salubre dos espaços, e consequentemente, da cidade, o crescimento da 

atividade econômica com a participação do arquiteto acarretará na melhoria da 

qualidade de vida das pessoas e na organização da cidade.  

A procura e entendimento dos fatores determinantes de consumo da 

arquitetura pelos clientes são de grande importância para o mercado de arquitetura. 

A constatação das necessidades e das prioridades dos consumidores permitirá 

atitudes da classe de arquitetos focadas em incutir nas pessoas prioridades voltadas 

para o bem da sociedade e do próprio cliente. Desta forma, a identificação de 

necessidades latentes contribuirá para o planejamento de ações focadas em 

aproveitar este potencial.  

Ainda, com o entendimento geral do comportamento dos clientes de 

arquitetura, entender-se-á a forma como buscam e avaliam os profissionais, assim 

com a maneira com que interagem com eles. Logo, a aplicação de estratégias de 

marketing pelos escritórios de arquitetura e profissionais da área, direcionadas aos 

seus clientes tornar-se-ão mais eficazes. 

Ainda, o entendimento do comportamento pós-compra dos consumidores dos 

serviços de arquitetura é de fundamental importância para que os arquitetos avaliem 

os próprios serviços na busca de melhora contínua e retenção dos clientes. O 

comportamento pós-compra dos clientes é avaliado com relação à sua satisfação. 

Para chegar-se a este entendimento, além da pesquisa com os clientes, 

realizar-se-á uma revisão da literatura, que compreenderá os conceitos marketing, 

serviços, comportamento do consumidor, arquitetura. Desta forma, o estudo 

engrandecerá o escasso referencial acerca do marketing sob a ótica dos serviços de 

arquitetura. A implicação dos modelos do processo decisório relacionados à compra 

de servidos de arquitetura no âmbito de projetos arquitetônicos contribuirá 

academicamente para o entendimento das relações de consumo das pessoas.  

O estudo justifica-se, em grande parte, pelo aprofundamento das questões 

administrativas com o propósito de tornar cada vez mais o trabalho do arquiteto em 

conformidade com as práticas profissionais administrativas.  
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1.4 Organização do estudo 

 

O primeiro capítulo é constituído pela introdução. Aborda os conceitos globais 

pertinentes e levantados na pesquisa, tais como os conceitos e particularidades do 

marketing de serviços, o modelo do processo decisório do consumidor e realidade 

quanto à imagem dos profissionais da arquitetura. Introduz o problema da pesquisa, 

bem como os objetivos a serem alcançados e a sua justificativa acadêmica e 

profissional.  

No segundo capítulo, subdividido em seções e subseções, aborda-se o 

referencial teórico que dá embasamento ao estudo. Relata-se o modelo do 

comportamento do consumidor, passando pelas etapas do processo de decisão e 

seus principais influenciadores. Pesquisa-se também as particularidades do 

marketing de serviços, seus impactos nos serviços de arquitetura e a importância da 

marca para a atividade. 

Os procedimentos metodológicos são abordados no terceiro capítulo. É o 

momento em que se caracteriza a pesquisa, identificada como exploratória 

descritiva. Apresentam-se as unidades de análise e observação, e discriminam-se a 

construção do questionário e os métodos utilizados para o processamento das 

informações coletadas.  

Em sequência, o quarto capítulo é destinado à apresentação e análise dos 

dados da pesquisa. Demonstram-se o perfil da amostra com relação ao gênero, 

renda, idade e com relação aos fatores relativos ao conhecimento do arquiteto e à 

forma de decisão do projeto, dentre outros. Então, identificam-se os fatores 

influentes e decisórios, bem como as principais influências comportamentais dos 

consumidores no momento de decisão de contratação do profissional. 

O quinto capítulo é destinado às considerações finais. São apresentadas as 

conclusões desenvolvidas a partir da análise da pesquisa, em observância ao 

referencial teórico, principalmente quanto ao modelo do processo decisório do 

consumidor. Em foco, procura-se responder e cumprir com os objetivos geral e 

específico, levantados a partir do problema da pesquisa. 

No último capitulo estão identificadas todas as referências utilizadas para o 

desenvolvimento e pesquisa do trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O comportamento do consumidor 

 

O mercado é diverso. Seja do ponto de vista do fornecedor, seja do ponto de 

vista do consumidor, o mercado oferece uma diversidade imensurável de ofertas. Os 

consumidores se diferenciam pela idade, gênero, sexo, religião e etnia, apenas para 

citar alguns mais óbvios. Considerando as várias correlações que podem existir 

entre estes parâmetros e incluindo as diferenças culturais, depara-se com uma 

diversidade infinita de pessoas, ou seja, cada pessoa é um consumidor com 

características únicas (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

Apesar da grande diversidade de produtos e serviços desenvolvidos pelo 

mercado para atender os consumidores, os fornecedores não poderiam atender 

exclusivamente cada individuo, não fosse um detalhe; apesar de únicos, os 

consumidores possuem também inúmeras características em comum. Schiffman e 

Kanuk (2000) analisamquestãoestas similaridades que facilitam o trabalho das 

empresas, principalmente dos responsáveis pelo marketing. Por causa destas 

características em comum entre os clientes, pode-se separar e definir o mercado, 

norteando-se o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Pode-se também 

desenvolver e ampliar o foco dos produtos e serviços já disponíveis para os 

consumidores. 

Entretanto, mais importante do que entender essa realidade, as empresas 

precisam, em função da forte concorrência, fidelizar os clientes já conquistados 

(KARSAKLIAN, 2008). Por isto, segundo Schiffmane Kanuk (2000), é necessário 

compreender como as pessoas, individualmente ou em grupo, consomem. É preciso 

entender porque, quando, onde e com que frequência os consumidores compram e 

utilizam o objeto da compra, e desta forma “descobrir as razões que levam o 

consumidor a tomar uma determinada decisão, explicando assim, o seu 

comportamento” (MESQUITA, 2004, p. 61). 

Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) entendem que a importância no estudo 

do comportamento do consumidor está na investigação dos hábitos das pessoas e 

organizações. Devem-se procurar entenderas diversas formas de comportamento 

utilizado por cada unidade ou cada grupo de pessoas ou organizações para 

selecionar, obter, usar e dispor de produtos e serviços para satisfazer necessidades. 
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O estudo do comportamento do consumidor é fundamental para que os 

consumidores aperfeiçoem seus hábitos de compra, principalmente com o 

entendimento do valor com que avaliam as possibilidades. Para os profissionais e 

empresas, é imperativo conhecer a causa da tomada de decisão dos indivíduos, a 

fim de possibilitar a elaboração de estratégias bem direcionadas. Em consequência, 

estudam-se as influências externas e internas que definem o comportamento do 

consumidor (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). Entende-se então, que o estudo do 

comportamento do consumidor envolve o entendimento das atividades diretamente 

ligadas à aquisição e consumo de produtos e serviços, assim como a disposição 

destes e o como se dá seu processo decisório. 

 

2.1.1 Diferenças individuais do consumidor 

 

O processo de compra do consumidor é definido em grande parte, pelas 

diferenças individuais de cada indivíduo. São essas diferenças que definem a 

percepção das necessidades, a forma e amplitude de busca pela solução de uma 

insatisfação, os atributos a serem considerados em cada produto ou serviço 

analisado e os parâmetros de compra utilizados. 

A análise das diferenças individuais do consumidor permite posicionar 

adequadamente os produtos e serviços para os diferentes conjuntos homogêneos 

dentro do mercado. Com o entendimento das impressões mais relevantes do 

consumidor sobre os produtos e serviços, pode-se focar a atuação do marketing 

para acentuar e ampliar estas características.  

Alguns autores especificam as diferenças mais relevantes do 

consumidor,descrevendo as características que mais afetam o comportamento dos 

clientes. Engel, Blackwell e Miniard (2000), Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) e 

Karsaklian (2008) discorrendo sobre a importância da pesquisa sobre o 

comportamento do consumidor,reconhecem também que as influências 

motivacionais e cognitivas, assim como as questões relativas ao conhecimento e 

atitudesestão ligadas diretamente ao desenvolvimento do perfil de cada consumidor. 
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2.1.1.1 Necessidades 

 

As necessidades são o ponto de partida em todo o processo de consumo. No 

momento que o consumidor percebe que possui uma necessidade, ele procura 

satisfazê-la, e assim acabar com o incômodo gerado por ela. É a partir deste 

incômodo que as pessoas encontram motivação suficiente para agir e voltar ao 

estado natural em que se encontravam. 

Embora todas as pessoas passem por esta etapa cotidianamente, a razão 

que desperta esta necessidade é particular em cada um. Engel, Blackwell e Miniard 

(2000) entendem que a percepção das necessidades pode ser ativada de maneira 

interna ou externa, por uma necessidade fisiológica ou não. Para os autores, as 

necessidades são entendidas no sentido de identificar os benefícios a serem 

procurados nos produtos ou serviços, e são classificadas em duas amplas 

categorias. Chamam de necessidades utilitárias e necessidades 

hedonistas/vivenciais. Na primeira, os consumidores focam os atributos e benefícios 

objetivos. Privilegiam a função do produto/serviço. Já as 

necessidadeshedonistas/vivenciais estão no âmbito das questões subjetivas. 

Outra definição abrangente acerca das necessidades é relatada por 

Schiffman e Kanuk (2000), que ressaltam que a necessidade pode ser inata ou 

adquirida. As necessidades inatas são fisiológicas, fundamentais à vida, e por isso 

mesmo são consideradas necessidades primárias. Já as necessidades adquiridas 

têm fundamentação psicológica, e são aprendidas e consolidadas pela cultura na 

qual as pessoas vivem. Por isso, são consideradas necessidades secundárias.  

Outros autores discorrem sobre as necessidades dos seres humanos de 

forma mais detalhada, e pertinente ao mercado. A teoria sobre a hierarquia das 

necessidades apresentada por Maslow (1987) apresenta uma organização das 

prioridades das necessidades humanas. Sua importância deve-se ao fato de que 

organiza as diversas necessidades com distintas importâncias sentidas pelo homem, 

que só procurará atender outra necessidade, quando a que julgar mais importante 

for satisfeita (KARSAKLIAN 2008). 

 

 

 

 



 

Figura 1 - Hierarquia das necessidades, segundo Maslow.
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Originária das relações sociais segundo a teoria sociopsicológica descrita por 

Engel, Blackwell e Miniard (2000), a personalidade é “composta das tendências de 

resposta características de um individuo em situações semelhantes” (HAWKINS; 

MOTHERSBAUHG; BEST, 2007, p. 186), proporcionando assim, “uma consistência 

de respostas baseada em características psicológicas internas e duradouras” 

(ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000, p. 283). Percebe-se então a importância 

das tendências comportamentais na descrição da personalidade dos indivíduos e 

consumidores. 

A teoria descrita por Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007), considerada por 

eles a mais pertinente para a abordagem do marketing, trata exatamente destas 

tendências comportamentais, ou traços. A teoria dos traços múltiplos procura 

identificar as características mais importantes que definem o comportamento ou a 

maneira com a qual o consumidor procurará a satisfação de uma necessidade. 

Assim como a personalidade pode ajudar explicar as diferentes decisões 

tomadas pelo consumidor, o estilo de vida com o qual o indivíduo se compromete e 

os valores pessoais, também são responsáveis por definir o comportamento 

cotidiano do consumidor. As atividades, interesses e opiniões denunciam o estilo de 

vida adotado, enquanto os valores “representam as crenças do consumidor sobre a 

vida e o comportamento aceitável” (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000, p. 289). 

O estilo de vida pode influenciar todas as etapas do processo decisório do 

consumidor, pois define como as pessoas gastam seus recursos financeiros e 

temporais. (PRIDE; FERRELL, 2000; ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

Entretanto de acordo com Kerinet al. (2007) é amplamente estudado na busca das 

motivações dos consumidores, e com isso, descobrem-se os fatores responsáveis 

pelo reconhecimento das necessidades.  

Os valores, que normalmente não sofrem grandes variações durante a vida 

de uma pessoa, definem principalmente as etapas de busca e tomada de decisão do 

consumidor, definindo os critérios utilizados para a busca e avaliação das 

alternativas. A escala de valores de Schwartzpropõe que os valores podem ser 

agrupados em dez tipos motivacionais distintos que concebem as dimensões 

bipolares Autotranscendência X Autopromoção e Conservadorismo X Abertura à 

mudança.(SCHWARTZ apud PORTO; PORTO, 2006). 

Esta escala fornece meios para entender quais os valores, e 

consequentemente, qual o tipo motivacional é responsável pela escolha do 
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consumidor. Os dez tipos motivacionais referentes a cada dimensão dos valores 

são: segurança, tradição e conformidade, que pertencem à dimensão do 

conservadorismo; benevolência e universalismo estão no âmbito da dimensão da 

autotranscendência; autodeterminação, estimulação e hedonismo dizem respeito à 

dimensão da abertura à mudança; e os tipos motivacionais da realização e do poder 

estão contidos na dimensão quanto à autopromoção. 

 

2.1.1.3 Conhecimento 

 

O conhecimento do consumidor é outro fator de influência em seu 

comportamento de compra. Engel, Blackwell e Miniard (2000) afirmam que analisar o 

conhecimento das pessoas é fundamental para se entender seu comportamento. Da 

análise do conhecimento das pessoas, entende-se o que o indivíduo sabe e, tão 

importante quanto, descobre-se o que ele não sabe. Os autores analisam o 

conhecimento em três áreas fundamentais para o estudo sob a ótica do marketing. 

O conhecimento de produto, o conhecimento de compra e o conhecimento de uso 

são as três faces de todo o aprendizado do consumidor que influencia suas decisões 

no momento de aquisição de um produto ou contratação de um serviço. 

A análise sobre o conhecimento de produto permite entender o que o 

consumidor conhece, entende e crê a respeito das marcas dos produtos, da 

categoria e terminologia deles. Esta análise é particularmente importante por 

influenciar diretamente a escolha do consumidor. Entretanto, deve-se observar 

também o conhecimento de compra, que avalia o entendimento do consumidor 

sobre o momento ideal para realizar a compra, e o conhecimento de uso, que busca 

compreender se o cliente sabe ou não utilizar o produto ou serviço e como ele o faz 

(ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

 

2.1.1.4 Atitudes 

 

O comportamento de compra de um consumidor reflete suas atitudes com 

relação a uma marca, produto ou ideia. É o fator pessoal com maior influência na 

decisão final de consumo, já que exprime as intenções, a predisposição e a 

tendência do consumidor para com o objeto de atitude. 
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Segundo Pessoa e Ayrosa (2010), as atitudes de uma pessoa com relação a 

algum objeto ou marca existem quando há relação de avaliação entre eles. Para 

Seth et al., as atitudes são consequência das experiências existentes ou das 

informações sobre o objeto. (SETH et al., apud PESSOA; AYROSA, 2010). 

Isto ocorre, principalmente pelo fatoda atitude ser formada por três 

componentes que abrangem a esfera objetiva, subjetiva e suas consequências. A 

estes três componentes, dá-se o nome de componente cognitivo, componente 

afetivo e componente comportamental ou conativo (ENGEL; BLACKWELL; 

MINIARD, 2000; KARSAKLIAN 2008; PRIDE; FERRELL, 2000). Entender estes 

componentes, que são construídos pelas experiências com o objeto de atitude e 

pelo convívio com outras pessoas, é fundamental para compreender o 

comportamento do consumidor. 

O componente cognitivo refere-se ao conhecimento, às informações e às 

crenças que uma pessoa possui sobre um objeto ou uma ideia. O componente 

afetivo compreende os sentimentos, as emoções e imagens formadas pelo 

consumidor a respeito do objeto para o qual ele tem atitude. Já o componente 

conativo, ou comportamental, consiste nas intenções ou tendências de ação do 

consumidor (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000; KARSAKLIAN 2008; PRIDE; 

FERRELL, 2000). 

Para Engel, Blackwell e Miniard (2000), as atitudes possuem propriedades 

que facilitam a avaliação por parte das empresas sobre as atitudes dos 

consumidores em relação aos seus produtos, serviços e marcas: 

 

a) Valência: atitude pode ser positiva, neutra ou negativa; 

b) Extremidade: atitudes podem ser medidas por intensidade; 

c) Resistência: atitudes possuem diferentes graus de imunidade à mudança; 

d) Persistência: atitudes podem desgastar-se com o tempo, positiva ou 

negativamente;  

e) Confiança: pessoas podem confiar em diferentes graus a respeito das 

próprias atitudes. 
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2.1.2 Influências externas do consumidor 

 

Os consumidores também são fortemente influenciados por fatores externos, 

que moldam diversas etapas do seu comportamento de compra. Estes fatores estão 

no âmbito das forças diretas do convívio pessoal, das forças socioculturais e das 

forças situacionais,determinantes do comportamento dos indivíduos.  

Os fatores de influência externa das pessoas são responsáveis por 

determinar suas prioridades quanto às suas necessidades e o grau de importância 

dado a cada atributo e fonte de informação dos produtos e serviços levantados. 

Definem também o que o consumidor conhece a respeito dos produtos e serviços 

com os quais se relacionam ou pretende se relacionar (ENGEL; BLACKWELL; 

MINIARD, 2000; HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007). 

Assim também entendem Howard e Shethque o ambiente social afeta as 

consequências dos construtos motivação e critérios de avaliação, que se pode 

entender como, respectivamente, necessidade e atributos a serem avaliados. Isto 

ocorre porque o ambiente social não é considerado apenas uma fonte confiável de 

informações, como também afeta as informações e a própria maneira do consumidor 

avaliá-las. (HOWARD; SHETH apud MESQUITA (2004) 

Com o entendimento destas forças externas que influenciam o consumidor, os 

profissionais podem desenvolver ferramentas para maximizar e focar o poder delas 

sobre o indivíduo. Podem também valorizar as características dos seus produtos e 

serviços determinantes para atender às relações e exigências destes influenciadores 

externos. 

 

2.1.2.1 Situação 

 
A situação em que o consumidor se encontra é de fundamental importância 

para definir seu comportamento de compra. Ela é determinante quanto às 

prioridades do consumo, mas pode também definir as características e atributos 

buscados no objetivo da compra, assim como pode impedir ou acelerar a decisão 

final do consumo.  

No âmbito da circunstância econômica do consumidor, Kotler e Keller (2006), 

afirmam que a renda disponível e a saúde financeira afetam as prioridades das 

pessoas.Podem inclusive ser um atributo excludente ou impeditivo na decisão final 
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de compra.  

Engel, Blackwell e Miniard (2000) reconhecem principalmente a importância 

da mudança da situação do consumidor em seu comportamento de compra. Esta 

mudança pode ocorrer de várias maneiras e até certo ponto planejada. Uma 

ampliação de um imóvel para abrigar o aumento da família pode influenciar diversos 

aspectos do processo de compra, como por exemplo, a descoberta da necessidade 

de contratação de um arquiteto para realizar tal ampliação.  

Além da situação financeira, observa-se a situação temporal, ou a pressão do 

tempo. Segundo Howard e Sheth o tempo disponível para determinada compra 

influencia a intenção de comprar, da mesma forma que gera impacto na busca a ser 

realizada. (HOWARD; SHETH apud MESQUITA, 2004). Esta pode ser simplificada 

no caso de compras repetidas, ou mais aprofundada, caso a necessidade tenha 

maior importância, ou possua maior risco social ou econômico (HAWKINS; 

MOTHERSBAUGH; BEST, 2007). Já que o tempo como recurso do consumidor será 

utilizado apenas em situações com maior grau de importância.  

 

2.1.1.2 Cultura 

 
A cultura é o fator externo com maior influencia no comportamento do 

consumidor.Isto ocorre porque é formada pelas instituições ligadas ao ensino e à 

formação de opinião como a família, a igreja, as escolas e as demais instituições 

(KOTLER; KELLER, 2006), representando todo o aprendizado adquirido pelas 

pessoas em contato com a sociedade.(HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007). 

“Ela se refere ao conjunto de valores, ideias e atitudes aprendido e compartilhado 

entre os membros de um grupo.” (KERIN et al., 2007). 

Como os valores e as atitudes mudam de cultura para cultura, percebe-se que 

a cultura exerce papel fundamental no comportamento de compra (ZEITHAML; 

BITNER, 2003). Por isso ela ajuda a definir, por exemplo, como as necessidades 

serão satisfeitas. (HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007). Segundo Oliveira 

(2007), além de influenciar a forma como as necessidades são satisfeitas, a cultura 

influencia a busca confiável de informações, a percepção dos atributos dos produtos 

e serviços e as expectativas dos consumidores com relação à aquisição deles. 

As subculturas, formadoras da cultura geral, são identificadas por conter 

manifestações específicas de seus membros. De acordo com Kotler e Keller (2006), 
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as subculturas mais relevantes e influentes, tornam-se nichos para o mercado das 

organizações, sendo assim, alvo do setor de marketing das empresas.  

 

2.1.2.3 Classe social 

 
Segundo Kotler e Keller (2006), as classes sociais compõem a cultura e são 

definidas pelo conjunto de variáveis como a ocupação, a renda, as propriedades, o 

grau de instrução e a orientação para valores. Pride e Ferrell (2000) reconhecem 

ainda a importância nos hábitos dos gastos para definição das classes sociais. A 

importância da composição de classes por meio de diversas variáveis é crucial para 

sua correta definição, já que a utilização de apenas um construto, como por 

exemplo, a renda, não expressa com exatidão à hierarquia da pirâmide social 

(HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007). 

Embora haja a possibilidade de mudança de classe social em sociedades de 

classes abertas, como é o caso do Brasil, elas são relativamente permanentes 

levando-se em consideração a utilização de vários construtos e sua importância para 

o comportamento do consumidor. Isto ocorre pelo fato de os hábitos de consumo, 

que definem em grande parte a hierarquia das classes sociais e influenciam o 

comportamento de compra dos indivíduos, não é embasado apenas em um fator. 

Então, percebe-se que as pessoas possuem o hábito de consumo relativo à 

classe social que ocupam. Logo,seja para se manter na classe social em que se 

encontra, ou para ingressar em outra, o consumidor tem seu comportamento de 

compra influenciado para buscar seu objetivo, já que segundo Terres et al., (2010), 

as classes sociais identificam e legitimam o uso de produtos, apresentando 

significado apenas no ambiente em que são relevantemente considerados.  

 

2.1.2.4 Grupos de referência 

 
Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007, p. 72) afirmam: “Um grupo de 

referência é um grupo cujas perspectivas ou valores presumidos são utilizados por 

um indivíduo como base para seu comportamento atual”, que pode ser positivo ou 

negativo.Complementando a afirmação, Kerinet et al., (2007), entende que os 

grupos de influência são utilizados ainda como fonte de padrões pessoais, e 

segundo Howard e Sheth“dividem um elenco de valores ou normas”.(HOWARD; 
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SHETH apud MESQUITA, 2004, p. 90). 

Fazem parte dos grupos de referências, os grupos de afinidade, os grupos de 

associação e os grupos de dissociação. As pessoas sofrem influência direta dos 

grupos de afinidade, os quais fazem parte a família, os amigos, os colegas, os 

grupos religiosos e associações. Também podem ser influenciados pelos grupos de 

aspiração, aos quais pretende pertencer, e pelos grupos de dissociação, que são 

aqueles com atitudes reprovadas. (KOTLER; KELLER, 2006). 

De acordo com Karsaklian (2008), o consumidor é levado a comprar 

determinados produtos, com o objetivo de validar sua participação ou entrada no 

grupo de referência ao qual deseja fazer parte.Isto é resultado do que 

afirmaGiddens. Para ele a aceitação do indivíduo pelos grupos de referência é 

necessária àautoestima. Logo, a necessidade de autoestima das pessoas gera a 

influencia o comportamento de compra para que as pessoas estejam em 

conformidade e dentrodos padrões dos grupos aos quais pertencem. (GIDDENS 

apud BORELLI; CASOTTI, 2010) 

Outra forma de influência dos grupos de referencia é apontada por Meurer et 

al., (2010). Os grupos de referência interferem no comportamento das pessoas por 

meio do valor das informações instruídas, do valor das expectativas dos membros 

com relação ao indivíduo e da possível valorização dele, influenciando, de acordo 

com Howard e Sheth asetapas da descoberta da necessidade, de busca, e os 

construtos do comportamento referentes à atitude. (HOWARD; SHETH apud 

MESQUITA, 2004, p. 90). 

 

2.1.3 Modelo de tomada de decisão 

 
O processo de tomada de decisão é fundamental para entendimento do 

comportamento do consumidor, necessário para o posicionamento das atitudes das 

empresas sobre seus produtos e serviços e intervenção nos fatores determinantes 

de compra de cada indivíduo. Este processo inicia-se, de modo geral, no 

entendimento das necessidades do cliente, que culmina na avaliação das suas 

opções de busca e resultando finalmente na compra efetiva do produto ou serviço. 

Em vários modelos do processo decisório, os autores propõem que as etapas 

do comportamento de compra passam pelo conhecimento da necessidade, pela 

busca das alternativas, avaliação pré-compra ou avaliação das alternativas, a 
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compra efetiva do produto ou serviço e enfim terminam na satisfação do cliente ou 

no seu comportamento pós-compra. Para entendimento dos modelos, os autores 

argumentam que é necessário compreender as variáveis que influenciam a tomada 

de decisão pelos consumidores. Estas variáveis estão principalmente, no âmbito das 

diferenças individuais dos consumidorese das influências ambientais (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000; HAWKINS; MOTHERSBAUHG; BEST, 2007; KERIN 

et al., 2007; PRIDE; FERRELL, 2000).  

Para Karsaklian (2008), compreender a motivação do consumidor é entender 

seu ponto de partida no processo de compra. Este ponto de partida mostra às 

pessoas suas necessidades e assim desperta o desejo para o consumo em cada 

indivíduo. Em todo esse processo, o consumidor busca reforçar sua imagem real ou 

a que pretende como ideal, utilizando-se para isso de suas preferências. 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) entendem que o início do processo do 

consumo está na ativação da necessidade. A necessidade é ativada quando a 

pessoas reconhecem que há uma lacuna entre a realidade em que se encontram e a 

idealização que cada um faz de sua situação. Ou seja, a necessidade é percebida 

quando há uma disparidade entre o entendimento do indivíduo sobre sua situação 

real e o que ele considera ideal. 

Em seu modelo conceitual sobre o comportamento do consumidor, Hawkins, 

Mothersbaugh e Best (2007) afirmam que a ativação da necessidade e dos desejos 

de cada pessoa éestimulada pela autoimagem e estilo de vida que fazem de si. Daí 

inicia-se o processo de tomada de decisão.Através das experiências vividas e dos 

seus conhecimentos sobre as compras já realizadas, mudam as referências sobre 

as influências externas e internas, que por sua vez, modificam a autoimagem e o 

estilo de vida do consumidor.  

Consciente ou inconscientemente, os indivíduos procuram satisfazer as suas 

necessidades. SchiffmaneKanuk(2000) afirmam que o consumidor busca na 

resolução das suas necessidades, o alívio para a tensão gerada pela insatisfação. 

Logo, o comportamento do consumidor é motivado pela insatisfação. Nesta visão, o 

consumidor consumirá buscando o resolver os conflitos identitários em que se 

encontra, buscando assim resolver as tensões existentes entre a identidade que o 

indivíduo transparece e a pessoa que ele gostaria se se tornar (BORELLI; CASOTTI, 

2010). 

 



35 

 

Para Karsaklian (2008), a descoberta de uma necessidade faz com que o 

consumidor fique em um estado de desconforto. Em função deste desconforto, o 

indivíduo tem motivação suficiente para buscar uma solução para sua necessidade. 

Com isto ele consegue restabelecer seu estado de equilíbrio psicológico normal. 

A percepção do consumidor quanto à necessidade, está relacionado à 

diferença que existe entre a situação atual em que ele se encontra e a situação 

desejada. Cada pessoa possui um paradigma sobre todas as situações que 

vivencia, e a ativação da percepção da necessidade está exatamente na disparidade 

entre este paradigma e a realidade do consumidor. Desta forma, quanto maior a 

diferença entre o estado atual e o estado desejado, maior será a motivação do 

individuo em consumir. Ou seja, quanto maior a insatisfação do consumidor com sua 

situação, mais esforço ele empenhará na solução da sua necessidade (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

O passo seguinte à descoberta da necessidade, de acordo com os modelos 

de tomada de decisão, é a busca pelas opções para a satisfação das necessidades. 

Esta busca pode ocorrer através da ativação da memória, chamada de busca 

interna, ou pode acontecer pela procura de informações em outras fontes que não a 

experiência do consumidor. A esta busca dá-se o nome de busca externa. 

A busca interna é invariavelmente o primeiro passo, ou seja, a memória é 

sempre a primeira fonte de informação que o consumidor consulta quando a 

necessidade é percebida. Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), a busca 

interna pode ocorrer com a procura na memória por situações já vividas e resolvidas, 

mas a eficácia desta busca está diretamente relacionada com o conhecimento que o 

indivíduo possui sobre o produto ou serviço necessário. 

Se a busca interna não satisfizer adequadamente a resolução da 

necessidade, o consumidor empreenderá a busca externa, principalmente se o risco 

de uma escolha errada for alto e o custo de coleta de informações for baixo (KERIN 

et al., 2007).Esta busca pode ocorrer como uma busca pré-compra que é realizada 

quando há intenção imediata de comprar, ou pode ser contínua. Neste caso, 

segundo Minor e Mowenrealiza-se por motivos como diversão ou, de acordo com 

Engel, Blackwell e Miniard (2000), busca-se ampliação do conhecimento sobre o 

assunto. Assim, diminui-se a quantidade de busca pré-compra na tomada de 

decisão. (MINOR; MOWEN apud OLIVEIRA, 2007). 
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Este segundo passo do modelo de tomada de decisão, pode 

sercaracterizadoainda, pela divisão de três dimensões: grau, direção e seqüência. 

Grau é relativo à quantidade de busca. A quantidade de marcas, lojas, atributos, 

fonte de informação e quanto tempo serão empregados na busca são considerados 

nesta dimensão. A direção da busca representa qual será o foco. É a dimensão que 

direciona o consumidor ao que ele levará em consideração no processo de decisão. 

A terceira dimensão da busca, apresentada como sequência, diz respeito à ordem 

com que o consumidor procura os atributos no processo de escolha (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

O terceiro estágio do modelo do processo de decisão do consumidor está no 

âmbito da avaliação das alternativas encontradas. É o momento em que, após 

selecionar os produtos ou serviços que atenderão à sua necessidade, o consumidor 

avaliará os atributos, as dimensões e julgará os critérios para escolha final. Engel, 

Blackwell e Miniard (2000) afirmam que a dificuldade deste estágio possui relação 

com a complexidade, com o custo e com a durabilidade do objeto ou serviço. No 

caso de uma compra simplificada, a busca e a avaliação das alternativas podem 

acontecer em conjunto. Entretanto, tratando-se de uma compra complexa, o 

consumidor percorrerá todos os processos que o ajudarão em uma decisão final 

consciente. 

Para Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007), a avaliação das alternativas 

configura-se como um processo complexo e não linear, onde fatores emocionais e 

situacionais costumam fazer com que esta etapa seja incompleta. Engel, Blackwell e 

Miniard (2000) completam, afirmando que para determinar quais características 

terão maior peso na realização da compra, cada indivíduo leva em consideração a 

situação em que se encontra, assim como a existência de alternativas similares, sua 

motivação, seu envolvimento com a escolha e seu conhecimento a respeito do 

produto/serviço desejado. 

“Uma busca de informações bem-sucedida gera um grupo de marcas que o 

comprador vê como alternativas viáveis” (PRIDE; FERRELL, 2000, p. 153). Para 

avaliar estas alternativas viáveis, Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) apresentam 

o processo que os consumidores utilizam. 
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Figura 2 - Avaliação das alternativas e processo de seleção 

 
 

 

Fonte: HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007, p. 332. 

 

Neste processo, os critérios de avaliação são o conjunto de funções e/ou 

benefícios que o consumidor adota para escolher o produto ou serviço a ser 

contratado. São os atributos usados para julgar as alternativas, e podem ser 

objetivos e de caráter tangível ou subjetivos e de caráter intangível (HAWKINS; 

MOTHERSBAUHG; BEST, 2007; KERIN et al., 2007). 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) reconhecem que alguns critérios são 

geralmente utilizados pelos consumidores como o preço, o nome da marca e o país 

de origem. O preço do produto ou serviço é retratado como um atributo objetivo por 

Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) juntamente com o desempenho, enquanto o 

nome da marca e o país de origem tratam dos aspectos intangíveis avaliados, como 

o prestígio, o estilo, e os sentimentos provocados. 

Ressalta-se ainda, que os mesmos critérios utilizados por vários 

consumidores podem resultar em escolhas diferentes de produtos e serviços. Isto se 

deve à importância dos critérios avaliados pelos clientes. SchiffmaneKanuk(2000) 

entendem que a forma com que a pessoa reage à resolução de uma necessidade 

depende das suas experiências e, portanto, podem ter resultados diferentes entre 

consumidores. Engel, Blackwell e Miniard (2000) explicam que a escolha é realizada 

com base em determinados benefícios para solução das necessidades de cada 

consumidor, que varia de pessoa para pessoa. Pelo entendimento de Koetz e Costa 

(2010), os sentimentos emocionais em que o consumidor se encontra no momento 

da avaliação das alternativas, poderão influenciar positiva ou negativamente o 
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resultado destinado a cada produto ou serviço. 

A quarta etapa do modelo do processo de decisão de compra é a efetiva 

realização da compra. Embora autores como Engel, Blackwell e Miniard (2000) e 

Zeithaml e Bitner (2003) considerarem as etapas de decisão de compra e avaliação 

pós-compra como um estágio único, este estudo trabalhará com a perspectiva de 

Hoffman e Bateson (2006), Pride e Ferrell (2000) e Kotler e Keller (2006), que as 

consideram duas etapas distintas. 

Ao chegar ao estágio do consumo, o consumidor ainda possui uma série de 

considerações a fazer. Ele pode fazer opção de quando irá comprar, onde irá 

comprar, como irá pagar e qual marca irá adquirirá. Isto mostra que apesar da busca 

e avaliação já terem sido realizadas, a decisão ainda pode sofrer alterações, 

podendo inclusive, ser interrompida. 

Kotler e Keller (2006) enumeram três regras heurísticas de decisão não 

compensatórias que o consumidor pode utilizar em conjunto ou não, para a compra, 

logo após ter avaliados os atributos. A heurística conjuntiva refere-se à decisão 

realizada com base no produto ou serviço que atingir primeiro o parâmetro mínimo 

aceitável determinado pelo cliente. Na heurística lexicográfica, a escolha é realizada 

através do atributo considerado mais importante. Já na heurística de eliminação de 

aspectos, o consumidor elimina as possibilidades que não alcançarem as 

expectativas mínimas na avaliação dos atributos considerados mais importantes. 

Outros aspectos podem influenciar a decisão de compra. Fatores situacionais 

podem interromper ou modificar o processo de compra, assim como os fatores 

relativos aos grupos de referência podem legitimar ou desestimular a decisão do 

consumidor (KOTLER; KELLER, 2006; PRIDE; FERRELL, 2000). Agregar valor para 

o cliente, estimular um bom relacionamento entre consumidor e ambiente de 

compras, tanto físico quanto pessoal, são alguns pontos que podem contribuir para a 

decisão no processo de compra. 

Realizada a compra, é de responsabilidade dos profissionais do marketing 

avaliar as respostas dos consumidores sobre seus produtos. Esta avaliação consiste 

em descobrir como o consumidor comporta-se na quinta e última etapa do processo 

decisório, o processo pós compra. 

A dissonância pós-compra é uma das possibilidades com que o cliente pode 

encarar sua decisão de compra. Ela consiste na dúvida de que o consumidor fez a 

melhor escolha possível e ocorre principalmente quando é uma decisão irrevogável, 
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possui alto grau de importância, houve dificuldade de escolha entre as alternativas 

e/ou o cliente possui tendências ansiosas. Esta última característica é relativa ao 

consumidor, enquanto as outras são relativas aos produtos e serviços (HAWKINS; 

MOTHERSBAUHG; BEST, 2007). 

Quando não há dissonância pós-compra, o consumidor começa 

imediatamente o estágio de avaliação do produto ou serviço. Esta avaliação da 

compra ocorre principalmente quando há alto envolvimento do cliente, e pode ser 

manifestada através da satisfação ou da insatisfação do cliente (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000). Para os autores, a satisfação do cliente ocorre 

quando as expectativas com relação à compra são, no mínimo, atendidas pela 

decisão. Em caso contrário, haverá insatisfação por parte do consumidor. 

No caso de uma insatisfação do consumidor, independente se suaresposta for 

reclamação ou uma ação jurídica, é imprescindível para a organização evitá-la e 

corrigi-la o quanto antes. Isto, pois,a satisfação do cliente é imprescindível para que 

ele se torne uma fonte positiva de informação para aqueles que o consultarem, além 

de reter o cliente, que se tornará um consumidor fiel, resultando em baixo custo de 

captação por parte da organização que o conquistou. 

 

Figura 3 - Modelo do processo decisório 

 

 

 

Fonte: Adaptado de HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007, p. 291. 

 

O modelo do processo decisório apresentado é composto de cinco etapas. 

Estas cinco etapas do modelo da tomada de decisão do consumidor seguem os 

principais passos abordados, principalmente, por Engel, Blackwell e Miniard (2000) 

Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007), Schiffman e Kanuk (2000) Kerin et al., 

(2007), Pride e Ferrell (2000) e Kotler e Keller (2006). Deste modelo constam os 

principais passos utilizados para estruturar a pesquisa.  
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2.2 Marketing de serviços 

 

A sobrevivência foi o fator motivacional para que as empresas descobrissem 

a importância de orientar-se para o mercado. A relação do marketing com o mercado 

consumidor é fundamental para atender esta necessidade de perenidade das 

empresas em um ambiente altamente competitivo, e também imprescindível para 

que estas organizações sobrevivam.  

Isto ocorre a partir do momento em que as empresas passam a utilizar o 

marketing como uma ferramenta com a qual se busca aproximação com o cliente. É 

por meio do marketing que se identificam os mercados, seus valores, suas normas e 

a cultura. Assim, o marketing exerce papel fundamental na relação entre a 

organização e o meio-ambiente, pois, reconhece algumas destas necessidades e 

desejos, a fim de proporcionar a satisfação e contribuir com o bem-estar do 

consumidor e da sociedade. Sintetizando esta idéia, Kotler e Keller (2006) sugerem 

que o marketing atua na identificação e resolução das necessidades das pessoas. 

À medida que o consumidor possui uma variedade imensurável de ofertas 

para atender as suas necessidades, cabe ao profissional de marketing identificar as 

especificidades das exigências dos clientes, e produzir junto com os setores 

responsáveis da empresa os meios de atender à demanda identificada. A partir daí, 

deve comunicar a solução encontrada ao cliente.  

Através das estratégias de marketing orientandas para o mercado, as 

organizações buscam um diferencial competitivo. Desta forma, como argumenta 

Drucker o conhecimento a respeito das necessidades e aspirações dos clientes pelo 

profissional de marketing, resultará em produtos ou serviços mais adequados ao 

consumidor, o que facilitará o entendimento da sua necessidade.(DRUCKER apud 

KOTLER; KELLER, 2006). 

Percebe-se então que o marketing atua na construção de um diferencial que 

conecte o consumidor à organização. Para Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007), a 

sobrevivência das empresas neste ambiente competitivo está condicionada à 

criação de um diferencial competitivo, estritamente relacionado com o grau de valor 

que é entregue aos clientes. Uma organização precisa fornecer mais valor que seus 

concorrentes. Os autores explicam o significado de valor ao cliente quando afirmam: 
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[...] valor ao cliente é a diferença entre todos os benefícios obtidos com um 
produto completo e todos os custos de adquirir esses benefícios.[...] 
Fornecer um ótimo valor ao cliente requer que a organização faça um 
trabalho de antecipar e reagir às necessidades dos clientes melhor que os 
concorrentes. (HAWKINS; MOTHERSBAUHG; BEST, 2007, p. 8). 
 

A entrega de valor para o cliente é particularmente importante para o setor se 

serviços. Isto se deve ao fato de que os serviços são ações, desempenhos e 

processos, e por isso, intangíveis. Diferentemente do comércio de bens, que traz na 

posse do produto os benefícios esperados pelo consumidor, no comércio de 

serviços os benefícios são alcançados por ações ou desempenhos. (LOVELOCK; 

WIRTZ, 2006). Esta característica faz com que eles sejam de difícil avaliação, já que 

a demonstração de valor pelos parâmetros de avaliação fica reduzida. (BAKER, 

2005). 

Groönros reforça esta avaliação da intangibilidade dos serviços e apresenta 

outras características particulares deles: 

 

O serviço é uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais ou 
menos tangível – que normalmente, mas não necessariamente, acontece 
durante as interações entre clientes e empregados de serviço e/ou recursos 
físicos ou bens e/ou sistemas do fornecedor de serviços – que é fornecida 
como solução ao(s) problema(s) do(s) cliente(s) (GRÖONROS, 1995, p.36). 

 

Em função desta característica intangível dos serviços, novas questões são 

associadas ao marketing do seu setor. Hoffman e Bateson (2006), Kotler e Keller 

(2006), Pride e Ferrell (2000), dentre outros, afirmam que os serviços possuem 

quatro particularidades principais que os distinguem dos produtos. Estas 

particularidades são responsáveis pela complexidade no tratamento da relação entre 

organização e consumidor. Os autores identificam os seguintes conceitos com 

relação aos serviços: intangibilidade, inseparabilidade, heterogeneidade e 

perecibilidade. 

A intangibilidade, considerada a geradora de todas as outras características, é 

relativa à impossibilidade do cliente possuir a propriedade do serviço contratado 

(HOFFMAN; BATESON, 2006). Lovelock e Wirtz (2006), na descrição das nove 

características básicas que diferenciam bens e serviços, identificam também a 

ausência de transferência de propriedade para o cliente e ainda o fato de que os 

valores e benefícios são percebidos através de elementos intangíveis.  
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Para Gianesi e Correa (1994), esta característica faz com que os clientes se 

sintam inseguros na compra de serviços, em comparação com a aquisição de bens, 

já que, segundo Baker (2005), a avaliação das características intangíveis dos 

serviços só pode ser feita quando o serviço for comprado. A impossibilidade de 

estocar serviços e patenteá-los, e a dificuldade em sua promoção e determinação de 

preços, são outras características presentes no setor. (HOFFMAN; BATESON, 

2006). 

Entretanto, esta particularidade característica dos serviços não é absoluta. Ou 

seja, o setor de serviços não é dominado por ofertas exclusivamente intangíveis, e 

da mesma forma, o setor de bens não possui produtos apenas tangíveis. Zeithaml e 

Bitner (2003, p. 30) reconhecem que “há poucos serviços puros e bens puros”, 

considerando serviços as ofertas com dominância dos aspectos intangíveis segundo 

o espectro da tangibilidade. Kerinet et al., (2007) também utilizam-se de uma escala 

que avalia a presença de aspectos tangíveis e intangíveis nas ofertas, e da mesma 

maneira, trabalham com as ofertas dominadas pela presença da intangibilidade. 

Esta maneira de discriminar bens e serviços deve-se à dificuldade de identificar um 

grupo homogêneo de atividades, sendo necessário diferenciá-los por uma escala de 

orientação para serviços e bens, como demonstrados na Figura 4 (BAKER, 2005).  

Algumas propostas são apresentadas para corrigir a questão da 

intangibilidade. O uso de indícios tangíveis como a valorização do espaço, 

investimento para aumentar a disseminação da informação por meio de relações 

pessoais, e a preocupação em consolidar uma imagem organizacional sólida, são as 

propostas que Hoffman e Bateson (2006). Kotler e Keller (2006) afirmam que os 

próprios clientes procuram evidências tangíveis para avaliar a qualidade dos 

serviços, em função da dificuldade que a característica intangível impõe aos 

consumidores. 
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Figura 4 - Espectro da tangibilidade 

 

 
Fonte: ZEITHAML; BITNER, 2003, p. 30. 
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A inseparabilidade na relação entre compra e consumo do serviço e entre a 

presença do consumidor ou de algum bem de sua propriedade no momento da 

realização do serviço é outra característica peculiar das operações de serviço 

(GIANESI; CORREA, 1994). A inseparabilidade acarreta ainda, na possibilidade de 

envolvimento do cliente e de outras pessoas no processo de execução do serviço, 

assim como a variedade de canais de distribuição deste. Este fato faz com que os 

clientes influenciem diretamente a avaliação e a qualidade dos serviços de modo 

geral (HOFFMAN; BATESON, 2006; LOVELOCK; WIRTZ, 2006). 

Estas características dificultam a produção dos serviços em massa e exigem 

que as empresas de serviços especializem os prestadores de serviços e se 

preocupem com o gerenciamento do cliente. Estas medidas podem facilitar o 

relacionamento com o cliente, já que ele obrigatoriamente participará do processo de 

produção. Mesmo com essas medidas, a simultaneidade da produção e consumo do 

serviço junto com o cliente pode afetar o resultado final, além de ainda manter-se a 

dificuldade na produção dos serviços em massa (ZEITHAML; BITNER, 2003). 

Segundo Lovelock e Wirtz (2006), os serviços também apresentam a 

característica de serem de difícil padronização. Para Hoffman e Bateson (2006) a 

qualidade perfeita é impossível, já que não se tem o controle do resultado final antes 

que ele chegue. A esta característica dá-se o nome de heterogeneidade ou 

variabilidade. De acordo com os autores, possíveis padronizações podem ser 

implementadas para amenizar as consequências negativas que este fator pode 

causar. Entretanto, fortalecer o aspecto de customização dos serviços também é 

considerado uma alternativa para enobrecer esta realidade. 

A perecibilidadediz respeito à impossibilidade dos serviços serem estocados 

para uso ou venda. Ou seja, o tempo ocioso de um prestador de serviços não 

poderá ser recuperado, assim como ele não pode compensar temporadas de alta 

demanda. Esta característica dificulta a previsão do potencial produtivo, 

principalmente quando há flutuação da demanda (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). É 

uma característica originada das demais e, entretanto, é a que possui maior 

relevância do fator tempo. 

Algumas estratégias podem ser aplicadas para minimizar os efeitos desta 

particularidade no âmbito da demanda. De acordo com Kotler e Keller (2006) a 

aplicação de preços diferenciados e oferta de novos serviços podem contribuir para 

equilibrar a demanda entre alta e baixa procura. 
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Todas estas características são responsáveis pela alta dificuldade de 

avaliação dos serviços com relação à avaliação de produtos, mas a particularidade 

intangível figura-se como a principal causadora. Entretanto, existe ainda uma 

relação entre a dificuldade de avaliação dos serviços e seus atributos 

predominantes. Para Lovelock e Wirtz (2006), serviços com alto grau de atributos de 

credibilidade configuram aqueles com maior dificuldade de avaliação. Nestes 

serviços os clientes são obrigados a “confiar que certos benefícios foram entregues, 

ainda que talvez seja difícil documentá-los”, já que não consegue precisar a 

qualidade deles mesmo depois da entrega (LOVELOCK; WIRTZ, 2006. p. 38). 

Da mesma forma, Zeithaml e Bitner (2003) e Kotler e Keller (2006) 

evidenciam esta realidade de serviços com alto nível de qualidades credenciáveis. 

Afirmam também que os serviços com alta concentração de atributos de experiência, 

embora de difícil análise quanto à qualidade, esta pode ser avaliada após o 

consumo, vivência ou execução dos serviços pelos profissionais. 
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Figura 5 - Continuum de avaliação para diferentes tipos de produtos 

 

Fonte: ZEITHAML; BITNER, 2003, p. 52. 

 

Estas características particulares dos serviços e suas consequências 

influenciam também o processo de tomada de decisão. O comportamento do 

consumidor de serviços difere do comportamento de compra de bens, 

principalmente no âmbito da importância e profundidade com que o cliente 

transcorre as etapas do modelo do processo de consumo. Destas, apenas o 

reconhecimento da necessidade é considerado o mesmo no processo de compra de 

bens e de serviços (ZEITHAML; BITNER, 2003). 

O comportamento de compra do consumidor de serviços não possui a 

linearidade encontrada quando se trata da aquisição de bens. Segundo Zeithaml e 

Bitner (2003), isto ocorre devido principalmente, à dificuldade de avaliação dos 

serviços. Esta característica impacta a busca de informação, a avaliação das 

alternativas, a decisão de compra e a etapa de avaliação pós-compra. 
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De acordo com os autores, na busca por informações a respeito dos serviços, 

os consumidores privilegiam a consulta às fontes pessoais, que como retrata Kotler 

e Keller (2006) correspondem ao grupo de afinidade, pertencente ao seu grupo de 

referência. Como grande parte dos atributos dos serviços é experiencial, os clientes 

em potencial buscam informações confiáveis das pessoas que já experimentaram e 

consumiram o serviço. 

Ainda, pelo fato dos serviços serem de difícil padronização, seus 

consumidores percebem risco elevado em sua contratação, risco este, 

potencializado pelo baixo nível de informação sobre o serviço procurado. 

Continuando, Zeithaml e Bitner (2003) afirmam que os complicadores da busca e os 

fatores de aumento do risco impactam diretamente na avaliação das alternativas. 

Como não há atributos tangíveis para consulta e os demais atributos principais são 

apenas avaliados após o consumo do serviço, os autores sugerem que esta etapa 

acontece durante todo o processo de compra, mas principalmente após a avaliação 

pós-compra. Em função destes fatores, os clientes podem simplificar a decisão de 

compra escolhendo a primeira alternativa que atenda minimamente aos seus 

parâmetros.  

Independente da forma com que o consumidor realizou sua decisão de 

compra, o profissional prestador do serviço deve atentar para questões ligadas à 

inseparabilidade do serviço. Já que o consumidor geralmente participa do processo 

produção, seu estado afetivo influencia sua percepção a respeito do serviço. 

Zeithaml e Bitner (2003) consideram que o humor e a emoção são os principais 

responsáveis por esta percepção, que pode torná-la ou potencializá-la negativa ou 

positivamente, aprofundando o sentimento quanto às atitudes do cliente com relação 

ao serviço. 

Todas estas características e consequências quanto ao processo de compra 

de serviços, influencia diretamente a última etapa do processo de compra do 

consumidor de serviços: a avaliação pós-compra. É importante que os profissionais 

preocupem-se em superar as dificuldades que seus clientes enfrentam para avaliar o 

serviço. Isto porque nesta etapa o consumidor avalia a qualidade do serviço, que 

segundo Baker (2005) não pode ser realizada antes da entrega. A avaliação da 

qualidade é considerada fundamental para enraizar a lealdade à marca e/ou ao 

profissional, que em se tratando de serviços, possui uma perenidade maior do que a 

lealdade aos bens (ZEITHAML; BITNER, 2003). 
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Entretanto, “a qualidade de serviços é um construto altamente abstrato” 

(BAKER, 2005). Assim também entende Paladini ao apresentar as definições de 

qualidade (PALADINI apud CINELLI, 2008). Ele afirma que qualidade pode ser 

considerada algo abstrato, com aspecto subjetivo, e que varia de acordo com as 

pessoas e suas necessidades, embora estas necessidades muitas vezes não sejam 

bem definidas pelo consumidor (ZEITHAML; BITNER, 2003). Kotler e Keller (2006) 

entendem que a avaliação da qualidade do serviço está relacionada aos quesitos 

quanto à confiabilidade e ao custo, enquanto Kotler e Armstrong (2007) 

complementam que a satisfação do cliente é definida pela relação entre a 

expectativa criada pela empresa para o cliente e a avaliação da experiência pelo 

consumidor. Ou seja, a qualidade depende da percepção do cliente sobre o que foi 

entregue e o que o prestador ofereceu, que de acordo com Baker (2005), está 

intimamente ligada à avaliação da experiência do consumo pelo cliente.  

Para iluminar a questão da avaliação da qualidade em serviços Parasuraman, 

Zeithaml e Berry (1985) fornecem um modelo que prevê onde ocorrem as falhas na 

prestação do serviço que podem comprometer a sua avaliação. Os autores 

consideram que durante as fases de execução e entrega do serviço podem ocorrer 

lacunas, ou seja, diferenças entre o esperado e o ideal, que resultam de 

desconformidades entre as etapas, comprometendo o resultado esperado pelo 

cliente.  

Estas lacunas, ou gaps1, como tratam os autores em inglês, são identificadas 

como sendo o gap do conhecimento, o gap padrão, o gap da entrega e o gap das 

comunicações internas. Os autores ainda apresentam possibilidades para minimizar 

a incidência das lacunas na prestação de serviços evitando assim o surgimento da 

quinta lacuna, o gap de serviço. 

A lacuna do conhecimento ocorre quando as necessidades e expectativas do 

cliente são mal interpretadas pelo provedor do serviço. Entretanto, Zeithaml e Bitner 

(2003) esclarecem que o próprio consumidor pode ser responsável pelo não 

entendimento das suas necessidades pelo prestador de serviço, e inclusive pode 

sentir-se responsável pela própria insatisfação. Isto ocorre porque o serviço depende 

das informações do consumidor sobre suas necessidades. Independentemente, 

espera-se que o contato entre as partes seja aprofundado para melhor entendimento 

da demanda e aprofundamento da percepção por parte do profissional. 
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O gap padrão é a diferença entre o que o profissional entende das 

necessidades e expectativas do cliente, e a definição dos padrões e especificações 

estabelecidos para o serviço. A lacuna padrão pode ser minimizada com o 

estabelecimento de metas realistas e explícitas, elaboradas para satisfazer os 

clientes. 

O gap da entrega é o resultado divergente entre a definição dos padrões e 

especificações estabelecidos para o serviço e a sua real execução, ou seja, a 

disparidade ocorre quando o profissional não executa o serviço em conformidade 

com as especificações estabelecidas. Para evitar-se esta lacuna, deve-se assegurar, 

através do gerenciamento pessoal interno, o cumprimento dos papeis e metas 

estabelecidas. 

A lacuna das comunicações internas é a diferença que ocorre entre o que o 

profissional entende a respeito do seu serviço com relação à qualidade, 

características e desempenho, e o que ele realmente pode fornecer. Evita-se o 

surgimento desta lacuna com o entendimento realista das capacidades do serviço. 

Complementando o modelo dos gaps proposto por Parasuraman, Zeithaml e 

Berry (1985), Lovelock e Wirtz (2006) sugerem a existência de outros dois gaps, o 

gap das percepções e o gap da interpretação. Com isto, o modelo passa levar em 

consideração maiores contribuições a respeito da percepção do consumidor na sua 

avaliação da qualidade, já que como constata Cinelli (2008) e é proposto ao longo 

do estudo, a qualidade percebida é avaliada segundo a ótica do cliente. 

O gap das percepções é consequênciada falta de precisão ao avaliar o 

serviço entregue. Esta lacuna resulta da diferença entre o que realmente é realizado 

e o que o consumidor entende que foi entregue. Isto ocorre principalmente com os 

serviços com predominância de atributos de credibilidade, que são caracterizados 

quando mesmo após comprar e vivenciar o serviço, o cliente não possui 

competência e certeza suficiente para avaliar com exatidão se o serviço esperado foi 

entregue (ZEITHAML; BITNER, 2003). 

A lacuna da interpretação permite entender se houve falha na comunicação 

entre prestador e cliente. Ela é a diferença entre o que o profissional promete a 

respeito do serviço e o que o consumidor entende que foi prometido. Para reduzi-lo, 

deve-se concentrar esforços na comunicação passada para os clientes. 
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Figura 6 - Sete gaps na qualidade de serviço 
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Fonte: LOVELOCK; WIRTZ, 2006, p. 351. 
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serviços nos quais os consumidores reconhecerão como produto principal e 

buscarão os benefícios. Já os serviços suplementares têm o objetivo de apoiar e 

realçar o serviço principal, e devem ser observados e gerenciados pela empresa ou 

profissional.  

 

2.3 Serviços de arquitetura 

 

Ao longo dos anos, a arquitetura passou por diversas definições. Segundo 

Silva (1994), arquitetos e teóricos da arquitetura tentaram defini-la sem sucesso 

desde o inicio da identificação da profissão. Apesar disto, apenas no início do século 

XX, as definições começaram a serem feitas de maneira mais prática para o 

mercado. O que, de acordo com o mesmo autor é necessário à prática profissional, 

uma vez que possibilita o delineamento de um mesmo significado para arquitetos e 

consumidores, profissionais e leigos.  

Uma das definições para a arquitetura partiu da concepção de considerá-la 

um fenômeno diferente da construção. Neste sentido, avalia-se que a obra 

arquitetônica é criada com qualidade artística, diferentemente da 

construçãomeramente realizada com objetivos práticos e funcionais (SILVA, 1994).  

Uma segunda definição considera a arquitetura como uma construção 

esteticamente diferenciada. Então, através da manifestação plástica, a arquitetura se 

distingue da construção. Costareforça este conceito de arquitetura: 

 

Mas se arquitetura é fundamentalmente arte, não o é menos, 
fundamentalmente, construção. É, pois, a rigor, construção concebida com 
intenção plástica. Intenção esta que se distingue, precisamente, da simples 
construção. (COSTA apud SILVA, 1994, p. 43). 

 

A arquitetura também é retratada como a excelência da edificação. Nesta 

definição, porém, arquitetura passa a ser um adjetivo, já que se refere à qualidade 

da obra. Neste sentido, para ser considerada arquitetura, uma construção deve ser 

magnífica (SILVA, 1994). Outra definição, entretanto, ainda segundo Silva (1994), 

refere-se à arquitetura como processo intelectual para a construção de uma obra. A 

construção pensada, logo arquitetada, é arquitetura.  

Logo, percebe-senas divergentes interpretações para o significado de 

arquitetura, a dificuldade para sua definição, dificultando assim a comunicação entre 
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o profissional e o cliente. Este fato é fortalecido pela conclusão de que há uma 

lacuna entre a imagem que o arquiteto faz dele próprio, e a imagem que desejaria 

portar. Da mesma forma há diferença entre a imagem que os consumidores do 

serviço de arquitetura possuem da profissão e a maneira com que os arquitetos a 

veem (GRASSELI, 2007). 

Analisando o desenvolvimento histórico da arquitetura no Brasil e no mundo, 

percebem-se as possíveis causas para esta disparidade entre da imagem da 

profissão. De acordo com Santos, no período Renascentista não havia qualquer 

separação entre arquitetura e engenharia. (SANTOS apud GRASSELI, 2007). 

Entretanto, quando se introduziu no Brasil as profissões distintas, importou-se o 

modelo curricular francês, de onde a arquitetura estava vinculada à escola de belas 

artes e a engenharia à escola politécnica. Isto prevaleceu até a década de 40 do 

século XX, quando a arquitetura passou a ser vinculada também à politécnica, e 

com isso, às questões técnicas da construção (GRASSELI, 2007).  

Esta disparidade na imagem do profissional da arquitetura é responsável pelo 

desconhecimento real da profissão. No âmbito das competências profissionais, 

conforme constata Grasseli, os clientes veem a atividade do arquiteto 

diferentemente dos próprios arquitetos.  

 

Para uma parcela dos stakeholdersa profissão está sendo muito 
desvalorizada atualmente. Contudo, vale ressaltar que a valorização de uma 
profissão passa, obrigatoriamente, pelo reconhecimento dos benefícios que 
ela pode oferecer ao cliente. Nesse sentido, pode-se afirmar que a 
desvalorização da profissão está vinculada ao fato de que os 
stakeholdersdesconhecerem as atribuições e, consequentemente, os 
benefícios que podem ser oferecidos pela Arquitetura. (GRASSELI, 2007. p. 
111). 

 
Entretanto, apesar das inconsistentes definições de arquitetura, o 

entendimento relativo às competências da atividade profissional do arquiteto é 

necessário paranivelar o diálogo entre profissional e cliente, assim como para, 

Grasseli (2007), valorizar a profissão.Para isto, recorre-se a Lei Federal 12.378 

(BRASIL, 2010), a qual regulamenta o exercício da profissão, descrevendo as 

atividades e atribuições do arquiteto urbanista. As atribuições são listadas abaixo: 

 

a) Supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; 

b) Coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação; 

c) Estudo de viabilidade técnica e ambiental; 
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d) Assistência técnica, assessoria e consultoria; 

e) Direção de obras e de serviço técnico; 

f) Vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e 

arbitragem; 

g) Desempenho de cargo e função técnica; 

h) Treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária; 

i) Desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, 

mensuração e controle de qualidade; 

j) Elaboração de orçamento; 

k) Produção e divulgação técnica especializada;  

l) Execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico. 

 

A lei também descrevetodos os campos de atuação do arquiteto, ilustrando a 

larga abrangência das áreas em que o profissional pode exercer a profissão.Estes 

campos de atuação são identificados a seguir: 

 

a) Arquitetura e Urbanismo; 

b) Arquitetura de Interiores; 

c) Arquitetura Paisagística; 

d) Patrimônio Histórico Cultural e Artístico; 

e) Planejamento Urbano e Regional; 

f) Topografia; 

g) Tecnologia e resistência dos materiais; 

h) Sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas 

e aplicação tecnológica de estruturas; 

i) Instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo; 

j) Conforto Ambiental; 

k) Meio Ambiente. 

 
Levando em consideração as características atribuídas aos serviços, setor em 

que a arquitetura encontra-se, e analisando a realidade quanto à identidade da 

profissão, percebe-se que o consumidor de arquitetura enfrenta dificuldades no 

transcorrer do processo de consumo. Logo, todas as etapas do comportamento do 

consumidor sofrem influência pelas particularidades inerentes à arquitetura, tanto no 
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âmbito específico da profissão quanto no âmbito do setor em que se situa. 

Utilizando a teoria da hierarquia de Maslow (1954) e valendo-se das 

competências regulamentadas pela Lei Federal 12.378 (BRASIL, 2010) para 

entender os fatores motivadores das necessidades dos clientes de arquitetura, 

percebe-se que os serviços de arquitetura podem aplacar necessidades em diversos 

níveis da hierarquia. As necessidades da base da pirâmide, como a de segurança, 

são empenhadas pelas atribuições técnicas do arquiteto, enquanto as necessidades 

sociais, de autoestima e autorrealização, próximas ao topo da pirâmide, são 

empenhadas pelas atribuições artísticas e filosóficas do arquiteto. 

Esta diferença quanto à arquitetura existe, pois, “há situações de escolha 

entre alternativas que dependem de critérios que escapam ao âmbito do cientifico ou 

do técnico para penetrar no âmbito filosófico” (SILVA, 1994, p.21). Esta 

característica técnico/artística do arquiteto é mais um fator de complexidade na 

busca e avaliação das características do serviço pelos seus clientes e possíveis 

consumidores. 

Na busca pelas opções de profissionais de arquitetura para ajudá-lo a atender 

às suas necessidades, o consumidor geralmente considera um numero menor de 

alternativas aceitáveis com relação à busca por produtos (ZEITHAML; BITNER, 

2003). Estas alternativas são buscadas com foco nos atributos de experiência e 

credibilidade, os quais são consequências da intangibilidade, heterogeneidade e 

inseparabilidade. Eventualmente, os consumidores podem buscar atributos tangíveis 

como evidências da qualidade do serviço, ficando os responsáveis pelo marketing, 

ocupados em administrar estas evidências (KOTLER; KELLER, 2006). 

Estes atributos são identificados por Zeithaml e Bitner (2003) como 

predominantes do setor de serviços. Os atributos de experiência são aqueles 

identificados apenas quando o consumidorcompra e vivencia o serviço. Enquanto os 

atributos de credibilidade são os atributos mais difíceis de avaliar, pois mesmo após 

comprar e vivenciar o serviço, o cliente não possui competência e certeza suficiente 

para avaliar com exatidão se o serviço esperado foi absolutamente entregue. 

Mais especificamente à avaliação no âmbito da arquitetura, Abi-Zaid e Tontini 

(2009) identificaram quatorze atributos geralmente levados em consideração pelos 

clientes para avaliar a qualidade dos serviços na arquitetura. Percebe-se que parte 

dos atributos é relativa à confiança e à garantia de que o serviço será executado em 

conformidade com as expectativas do cliente, atributos estes difíceis de avaliar na 
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etapa de consideração das alternativas. A fidelidade ao orçamento, a honestidade,a 

fidelidade ao cronograma e a exatidão técnica, só podem ser avaliados após a 

finalização dos serviços, sendo que esta avaliação, muitas vezes pode não obedecer 

à realidade. Estes atributos correspondem ao atributo de credibilidade segundo 

Zeithaml e Bitner (2003). 

 

a) Fidelidade ao orçamento. 

b) Espírito de colaboração da equipe dosprofissionais. 

c) Honestidade, integridade e compromisso do profissional. 

d) Garantia dos serviços. 

e) Flexibilidade para alterações na obra/ programa de necessidades. 

f) Treinamento da equipe de contato com cliente (empatia). 

g) Exatidão Técnica (confiabilidade). 

h) Direitos e deveres no contrato cliente/ profissional. 

i) Programa de necessidades do projeto. 

j) Desenvolvimento contínuo do programa de necessidades. 

k) Sistemas de qualidade implantados. 

l) Fidelidade ao Cronograma. 

m) Comunicação profissional/cliente. 

n) Profissional com bons fornecedores. 

 

Contudo, os atributos relativos aos direitos e deveres especificados em 

contrato e à construção e desenvolvimento contínuo do programa de necessidades, 

embora sejam atributos negociáveis durante o processo de compra, apenas após a 

finalização do serviço podem ser avaliados. A estes atributos, Zeithaml e Bitner 

(2003) denominam atributos de experiência. A exigência de flexibilidade para 

alterações durante a obra também pode ser considerada na avaliação pré-compra, 

que neste caso, segundo Hoffman e Bateson (2006), pode ser tornar um diferencial 

competitivo, quando a característica heterogênea dos serviços é realçada para 

demonstrar a vantagem da personalização. 

Entretanto, os demais atributos não dizem respeitoao serviço principal ao 

cliente. São atributos que fazem parte da relação do grupo de serviços 

suplementares, destinados a realçar ou facilitar o serviço principal (LOVELOCK; 

WIRTZ, 2006). O espírito de colaboração da equipe, o fornecimento de garantia dos 
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serviços e implantação de sistema de qualidade, o treinamento da equipe de contato 

com o cliente, a qualidade da comunicação entre profissional e cliente e a indicação 

de bons fornecedores, constituem serviços suplementares avaliados pelos clientes 

de projetos arquitetura.  

Para decidir-se com relação a qual profissional contratar, faz-se necessário 

entender qual a regra de decisão o consumidor de projetos de arquitetura utiliza. 

Segundo Kotler e Keller (2006) há a possibilidade de utilização de parâmetros 

mínimos para a contratação, ou eleição de um atributo fundamental e definidor, ou 

ainda a seleção é feita com base no profissional que atingir o nível mínimo 

primeiramente. Contudo, em compras de serviços com aspectos complexos, em que 

há alto risco para o consumidor, todo o processo de decisão também será mais 

complexo (MESQUITA, 2004). 

Terres, Santos e Gonçalves ressaltam que a relação de confiança exige que 

algum risco esteja envolvido. Ainda ressaltam que este risco parece estar vinculado 

à disparidade de informações entre as partes, no caso de um profissional e um leigo. 

Os autores concluem que, no caso de trocas de serviços, confiança está nas 

“expectativas do consumidor de que o provedor de serviços cumprirá suas 

promessas” (TERRES; SANTOS; GONÇALVES, 2010, p. 5). 

Risco percebido, para Lopes e Acevedo (2010, p. 4), é a combinação da 

incerteza e do medo das consequências. O risco que o cliente percebe na 

contratação de algum serviço é avaliado com relação aos custos envolvidos na 

decisão. O risco social refere-se ao custo social, caso o serviço contratado não seja 

positivamente reconhecido pelas pessoas a quem interessa ao consumidor, 

enquanto o risco econômico refere-se aos custos financeiros, de tempo, de esforço e 

físicos. Neste caso, o consumidor avalia a perda de cada um dos seus recursos, 

caso não se satisfaça com o serviço (HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007).  

Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) avaliam que a aquisição de imóveis 

possui alto risco social e econômico. Entende-se, pois, que o projeto de arquitetura, 

sendo definidor do resultado final da construção de um imóvel para o cliente, possui 

alto risco social e econômico. Estes altos riscos são reforçados pela dificuldade de 

avaliação dos projetos de arquitetura, presentes nos demais serviços. 

O cliente se satisfaz quando suas expectativas alinham-se à realidade quanto 

à experiência e entrega do serviço. Entretanto, como discorremHawkins, 

Mothersbaugh e Best (2007), o consumidor que contrata serviços com alto grau de 
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irrevogabilidade, ou seja, serviços em que não existeuma opção fácil de desistência, 

possui maior probabilidade de apresentar um quadro de dissonância.  

Os autores descrevem ainda outros agravantes para a dissonância do 

consumidor com relação ao serviço.Estes fatores são relativos à importância da 

decisão e à dificuldade de escolha entre alternativas. Quanto mais importante for a 

decisão e mais difícil for ela, maior a possibilidade de haver dissonância com relação 

à compra realizada.  

Embora, analisando todos os fatores que dificultam a avaliação do projeto de 

arquitetura e as situações potenciais geradoras de insatisfação nos clientes, o 

serviço de arquitetura não está fadado a deixar os consumidores insatisfeitos. Isto 

porque a satisfação dos clientes quanto ao serviço entregue é resultado de um 

conjunto de etapas, as quais permeiam a execução dos serviços (LOVELOCK; 

WIRTZ, 2006). Ou seja, se não houver lacuna entre as etapas da execução do 

serviço, o cliente se satisfará. 

De acordo com o modelo dos sete gaps na qualidade de serviços, percebe-se 

onde o profissional pode aplicar esforços a fim de melhorar o grau de satisfação dos 

seus clientes. Entretanto, para o entendimento do comportamento do consumidor, 

faz-se necessário compreender a existência de lacunas nas interações entre 

profissional e consumidor. Desta forma, observar-se-á os influenciadores para 

existência dos gaps do conhecimento, das percepções e da interpretação. 

Quanto à resolução da lacuna do conhecimento, Zeithaml, Parasuraman e 

Berry discorrem sobre a importância do entendimento das expectativas e 

necessidades do cliente e da busca por informações que ajudem o profissional a 

compreendê-las corretamente. O conhecimento sobre o que os clientes esperam do 

serviço é fundamental para que todo o processo de execução seja direcionado 

corretamente. (ZEITHAML, PARASURAMAN; BERRY apud LOVELOCK; WIRTZ, 

2006). 

No âmbito da arquitetura, o programa de necessidades elaborado entre 

arquiteto e cliente constitui parte fundamental do processo de construção. Este 

programa, também entendido como programa arquitetônico, é a etapa analítica do 

projeto. É a etapa onde se analisam as exigências do cliente, assim como as 

necessidades situacionais, culturais, estruturais e estéticas para inserção do projeto 

(MOREIRA; KOWALTOWSKI, 2009). 
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2.4 Marca pessoal e corporativa do arquiteto 

 
O desenvolvimento da marca é crucial para os profissionais e para as 

organizações. É através dela que os consumidores percebem, associam e interagem 

com a imagem da empresa ou do profissional. Ela está presente em vários aspectos 

do processo de decisão de compra do consumidor e, além de diferenciar as ofertas 

para o consumidor (PEREIRA, 2004) pode, inclusive, ser o atributo diferencial entre 

as escolhas avaliadas do cliente. Por isto, segundo Giraldi, Maschieto e Carvalho, o 

estudo da marcapessoal ou corporativa do arquiteto, e em consequência, de suas 

imagens e percepções, é de fundamental importância para o entendimento do 

comportamento dos consumidores. (GIRALDI; MASCHIETO; CARVALHOapud 

PARTELINI; GIRALDI, 2010). 

Tavares identifica três propósitos básicos da marca, que são relativos ao seu 

significado, à sua função, e ao seu objetivo. Estes propósitos são identificados a 

partir da definição de marcaproposta pela American Marketing Association 

(TAVARES apud KOTLER; KELLER, 2006, p. 269), que afirma que marca é “um 

nome, termo, símbolo, desenho ou combinação desses elementos que deve 

identificar os bens ou serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores e 

diferenciá-los da concorrência”. Ou seja, a marca tem o objetivo de diferenciar as 

ofertas, através da identificação dos produtos ou profissionais, realizada por meio de 

uma representação; nome, símbolo, desenho, etc. 

Através de Aaker (1998) reforça-se o entendimento quanto ao objetivo da 

marca, afirmando-se que ela é necessária principalmente para demonstrar a origem 

do produto. No caso do setor de serviços, a marca distingue o profissional ou a 

organização, tornando-se a primeira forma de abstrair ofertas que parecem 

similares.  

Gonçalves, Damacena e Garrido (2008) complementam ainda como a 

marcatem fundamental importância na criação de valor para o fornecedor e para o 

consumidor. Segundo a ótica das empresas, a marca é responsável principalmente 

pelo aumento das intenções de compra e retenção do cliente, e além de diminuir os 

custos com marketing aumentam o faturamento da empresa e a lucratividade 

(GONÇALVES; DAMACENA; GARRIDO, 2008; REGO; OLIVEIRA; LUCE, 2008). 

Para o consumidor, as marcas são responsáveis pela criação de valor. Este 

valor criado pode ser visto como a contribuição da marca para a atitude positiva ou 
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negativa do cliente com relação ao serviço considerado, quando descontados os 

atributos próprios do serviço (REGO; OLIVEIRA; LUCE, 2008). Já segundo Kapferer 

(2004), as marcas criam valor para o cliente ao se tornarem reconhecidas e 

permitirem uma escolha mais fácil. Ainda, são responsáveis pela diminuição do risco 

percebido com que os consumidores devem lidar principalmente na escolha de 

serviços. Neste aspecto, a marca se torna particularmente importante para a 

superação das dificuldades e características que são inerentes a este mercado 

(TAVARES, 2008).  

A superação destas dificuldades é explicada, pois, a marca é uma ferramenta 

que contribui com o profissional ou empresa para lidar com as características 

relativas à intangibilidade, inseparabilidade, heterogeneidade e perecibilidade do 

setor de serviços. (TAVARES, 2008). Isto ocorre, pois a marca representa as 

características e sintetiza os aspectos intangíveis dos serviços, como forma de 

aumentar a percepção tangível para os consumidores, e desta maneira aumentam a 

confiança dos clientes a respeito dos atributos intangíveis do serviço (BERRY, 2000; 

TAVARES, 2008). 

Outros fatores são cruciais para a importância da marca em serviços. Como o 

fornecedor de serviço não possui um produto com o qual relacionar sua marca, a 

própria empresa empenha este papel (BERRY, 2000). Ainda, conforme destaca 

Gonçalves, Damacena, Garrido (2008, p. 5) “existe um risco de consumo associado 

aos serviços, já são de difícil avaliação antes da compra ou uso”, ficando a cargo da 

marca a criação de valor necessária para minimizar este risco.  

O valor da marca, segundo Srivastava e Shocker está relacionado a seis 

dimensões. (SRIVASTAVA; SHOCKER apud REGO;OLIVEIRA;LUCE, 2008). Para 

os autores, os construtos relativos à percepção, os comportamentos de mercado, as 

estratégias de marketing, as condições da indústria, as mensurações de 

desempenho e a avaliação financeira são os responsáveis por compor o valor da 

marca. Dentre estas dimensões, os construtos perceptuaistratam da qualidade 

percebida, do risco percebido e da busca de informação. Estes fatores, por serem 

relativos à percepção dos consumidores, influenciam seu comportamento de 

compra(GONAÇLVES; DAMACENA; GARRIDO, 2008) 

Entretanto, para Keller (2003), o valor da marca sob a ótica do consumidor é 

composto principalmente, pela lembrança da marca e pela imagem que ela possui 

quanto às percepções dos clientes. Já Aaker (1998) fornece um conceito mais 
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abrangente, afirmando que o valor de marca baseia-se em cinco categorias, que 

podem acarretar em valor para o cliente ou para a empresa ou profissional. 

 

Figura 7 - Esquema de criação de valor segundo Aaker 

 
Fonte: Adaptado de AAKER (1998) 

 

Através do valor da marca reconhecido, o consumidor cria e consolida uma 

atitude com relação a ela. Segundo Howard e Seth a “atitude refere-se à marca 

preferida do comprador”. Ainda segundo os autores, esta atitude é desenvolvida 

levando em consideração a relação de confiança depositada na marca, ou seja, o 

“grau de certeza que o comprador percebe com relação à marca” (HOWARD; 

SETHapud MESQUITA, 2004, p. 81-82). 

Este risco percebido é minimizado, pois, de acordo com Paterlini e Giraldi 

(2010), a marca também é responsável por transmitir os valores, qualificações e 

sentimentos para o consumidor. Desta forma, “a imagem de um produto ou marca 

está relacionada ao conjunto de associações que o consumidor retém em sua 

memória” (PARTELINI; GIRALDI, 2010. p.4). Estas associações são feitas pela 

percepção dos significados simbólicos e experienciais criados pela marca, em 

comunhão com a característica funcional (TAVARES, 2008), e são desenvolvidas 

pela experiência com a marca, que acabam por influenciar os critérios de compra 

(PEREIRA, 2004) 

Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) reconhecem que um dos 

desdobramentos para este processo de associação é caracterizado pela associação 

da marca às características humanas. Este tipo de imagem vinculada a uma marca é 

chamada de personalidade de marca. Para exemplificar quais características 

humanas podem ser associadas a uma marca, os autores fazem uso das cinco 
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dimensões básicas: sinc

De acordo com os autores, estas dimensões são normalmente as 

responsáveis pela formação de um relacionamento de longo prazo dos clientes com 

a marca. Mas principalmente, “criam expectativas acerca dos

características e desempenho, e dos serviços relacionados” (HAWKINS; 

MOTHERSBAUGH; BEST, 2007, p.188)

 

Figura 8

Fonte: HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 

 

Para o profissional liberal da arquitetu

Seja através da marca pessoal ou da marca corporativa, é indispensável para o 

arquiteto valer-se das características da marca, principalmente no âmbito da 

resolução das percepções dos aspectos intangíveis pelo consumid
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eridade, empolgação, competência, sofisticação e vigor.

De acordo com os autores, estas dimensões são normalmente as 

responsáveis pela formação de um relacionamento de longo prazo dos clientes com 

a marca. Mas principalmente, “criam expectativas acerca dos

características e desempenho, e dos serviços relacionados” (HAWKINS; 

MOTHERSBAUGH; BEST, 2007, p.188). 

Figura 8- Dimensões da personalidade da marca

HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007, p. 188.
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2008). 

Percebe-se então que a marca pessoal do arquiteto possui grande apelo no 

mercado. Fortalecendo esta realidade, o prêmio Pritzker da arquitetura, considerado 

a mais alta honra profissional, premia o profissional, acarretando fortalecimento da 

sua marca pessoal. Segundo consta em sua página oficial online1, é entregue com 

intuito de: 

Para honrar um arquiteto em vida, cujo trabalho demonstrou uma 
combinação de talento, visão e compromisso, resultando em consistente e 
significativa contribuição à humanidade a ao ambiente construído, através 
da arte da arquitetura (THE Pritzker..., 2012, tradução nossa) 2. 

 

A associação entre a marca do arquiteto e o seu trabalho é feita mesmo que o 

profissional não tenha conhecimento do potencial de sua importância. Esta 

associação é inerente à prestação de serviço do arquiteto. Logo, na medida em que 

o mercado reconhece as habilidades e qualidades do profissional, ele torna-se uma 

referência da arquitetura.  

Esta notoriedade no exercício da sua atividade contribui para o encurtamento 

entre as etapas de busca por informações e decisão de compra no processo de 

consumo dos indivíduos. Isto ocorre, pois o arquiteto que consolida sua marca e se 

torna referência para o mercado, passa a ser considerado um paradigma nas etapas 

de busca e avaliação das alternativas, e com isso a fase de busca por informações 

ocorre em conjunto com a avaliação das informações sendo esta, influenciada por 

um membro do grupo de referência. 

A importância da marca pessoal do arquiteto para o mercado é identificada 

inclusive na sua utilização em marcas corporativas. Os nomes pessoais dos 

arquitetos fundadores ou sócios de uma empresa de arquitetura são amplamente 

utilizados, e respaldam os serviços da empresa, ainda que eles não participem de 

todos os projetos realizados. Esta realidade pode ser constatada ao verificar que o 

nome de diversos arquitetos premiados com o prêmio Pritzker de arquitetura 

constituem a marca dos seus escritórios.  

Entretanto, as empresas de arquitetura que se consolidaram enquanto 

vinculadas à imagem de uma pessoa e que resistiram ao tempo, continuaram o 

processo de evolução da sua marca. Ou seja, institucionalizaram sua marca. O caso 
                                                           
1THE Pritzker Architecture Prize, 2012  
2 To honor a living architect whose built work demonstrates a combination of those qualities of talent, 
vision, and commitment, which has produced consistent and significant contributions to humanity and 
the built environment through the art of architecture.(THE PRITZKERc, 2012). 
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do escritório PTW Architects, fundado em 1889, na Austrália, que possuía o nome 

dos sócios principais na época, James Peddle, Samuel George Thorp e Ernest 

Walker (PTW ARCHITECTS, 2012), é um exemplo da evolução da marca em 

serviços de arquitetura, aplicada à marca corporativa. Apesar da evolução, nota-se 

que esta multinacional, baseada em seis países e responsável por projetos como o 

Centro Aquático Nacional, em Pequim, executado para os jogos Olímpicos de 2008 

(PTW ARCHITECTS, 2012), ainda preserva as iniciais dos fundadores.  

Ainda que a essência da pesquisa não tenha tido por objeto de estudo a 

exploração do tema da marca/nome do arquiteto, esta breve apresentação deste 

segmento temático visa a contribuir na explicação do fenômeno do comportamento 

de clientes na contratação de serviços de arquitetura. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Neste capítulo descrevem-se os procedimentos metodológicos utilizados para 

a pesquisa, buscando responder os objetivos levantados. Especificamente, 

caracteriza-se o tipo de pesquisa realizada, identificando e explicando a unidade de 

análise utilizada como base da pesquisa, assim como as unidades de observação às 

quais foram submetidas à pesquisa. 

Ainda, descreve-se o questionário aplicado, bem como a ferramenta e os 

processos analíticos para utilizados para processamento dos dados. Por fim, 

descreve-se a realização das entrevistas realizadas.  

 
3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Através da análise dos principais objetivos da pesquisa, percebeu-se que as 

características da pesquisa correspondem aos parâmetros objetivos do estudo. Isto, 

pois, o estudo busca aprimorar o conhecimento a respeito do tema proposto, bem 

como identificar as variáveis mais influentes para o processo pesquisado. Ou seja, 

quanto aos fins, a pesquisa é caracterizada como uma pesquisa exploratória. 

Quanto aos meios desta pesquisa descritiva quantitativa, foi utilizada a 

técnica de survey. 

 
3.2 Unidade de análise 

 
Para a análise específica do comportamento dos clientes contratantes de 

serviços de arquitetura, utilizou-se o modelo do processo decisório do consumidor 

conforme discutido no referencial teórico. 

Através dele, buscou-se entender quais os fatores são mais relevantes para 

este consumidor no entendimento da necessidade de contratação de serviços de 

arquitetura. Em seguida, quais as principais fontes de informação buscadas sobre os 

profissionais, e quais os atributos dos arquitetos são mais relevantes para a 

contratação. Então, investigaram-se os fatores influenciadores da tomada de 

decisão para depois, buscar informações a respeito das atitudes do cliente no 

momento pós-contratação. 
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3.3 Unidades de observação 

 
Estudou-se uma amostra de clientes individuais de projetos de arquitetura na 

região metropolitana de Belo Horizonte. Especificamente, foram selecionados 

consumidores de projetos de arquitetura residencial, abrangendo projetos 

arquitetônicos residenciais, bem como projetos de interiores residenciais. Para 

atender todas as etapas do modelo apresentado na unidade de análise, 

principalmente a etapa pós-contratação, exigiu-se que os respondentes já deveriam 

ter executados o projeto contratado.   

A amostra foi selecionada por conveniência do pesquisador. Foi constituída 

primeiramente, a partir dos contatos dos endereços eletrônicos que o próprio 

pesquisador contava. Em um segundo momento, contou com a cessão, por 

escritórios de arquitetura, da relação de endereços de clientes, os quais receberam 

o questionário, a partir dos próprios arquitetos contratados. Desta forma, procurou-

se aumentar o índice de compromisso dos respondentes, graças ao relacionamento 

existente com o arquiteto. 

Definidas as unidades de observação, chegou-se a uma amostra de 113 

respondentes finais. O número encontrado foi considerado satisfatório, 

principalmente pela falta de cultura no que tange pesquisas em marketing no setor 

de arquitetura, tanto do ponto de vista do consumidor, como do ponto de vista do 

profissional. 

 
3.4 O questionário 

 

Foi elaborado um questionário estruturado e não disfarçado, tendo por 

suporte teórico o modelo do processo de tomada de decisão apresentado na 

literatura, cujas etapas, juntamente com a explicação e instruções, foram utilizadas 

como base para a segmentação do questionário. As cinco etapas do modelo, 

Reconhecimento da Necessidade, Busca de Informações, Avaliação das 

Informações, Decisão de Compra formaram os cinco construtos para análise. 

Os construtos do modelo permitiram a elaboração de variáveis explicativas, 

que em síntese, justificam e referendam cada construto.As variáveis foram 

construídas mediante a decomposição dos construtos em elementos que, em 

conjunto, permitem descrever e explicar os construtos. Elas foram elaboradas na 
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perspectiva de afirmações apresentadas aos respondentes. 

A escala utilizada, identificada como escala Likert (BAKER, 2005), permite 

aferir a opinião do entrevistado em relação a cada afirmação. Assim, em 

concordância com a escala utilizada, oferecia-se cinco opções de respostas a cada 

afirmativa apresentada, e relacionadas à percepção do consumidor.  Partindo de 

discordo totalmente, discordo parcialmente, nem concordo nem discordo, concordo 

parcialmente e concordo plenamente, cada opção de resposta é valorizada de 0 a 5, 

respectivamente, permitindo alcançar as médias das respostas por indicador, por 

construto e de acordo com cada respondente. 

Logo, o questionário foi constituído por um bloco de perguntas fechadas. 

Cada pergunta, portanto, correspondia a um indicador que foi identificado para o 

cumprimento dos objetivos específicos. Em consequência, o conjunto de indicadores 

formavam os construtos individualizados de acordo com o modelo do processo de 

compra apresentado. 

O questionário foi elaborado de forma a atender aos objetivos geral e 

específicos da pesquisa. Assim, cada grupo de perguntas se destina à verificação e 

validação do construto pertinente ao modelo do processo decisório do cliente, bem 

como à convivência profissional entre arquiteto e cliente. 

 

3.5 As entrevistas 

 
As entrevistas foram realizadas no período de 22 de maio de 2012 até o dia 

22 de junho de 2012, e foram selecionados apenas respondentes que moram na 

região metropolitana de Belo Horizonte. Todos os questionários foram respondidos 

pela internet, utilizando a ferramenta de survey contratada pelo serviço do site 

SurveyMonkey. 

As entrevistas simuladas tiveram a duração média de 8 minutos. Para a 

realização destas entrevistas simuladas, o questionário foi respondido por 5 clientes 

selecionados. Observou-se o tempo de resposta e verificou-se eventuais 

questionamentos por parte dos respondentes. 
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3.6 Processamento de dados da pesquisa 

 
O processamento dos dados obtidos com a pesquisa foi desenvolvido com a 

utilização do software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Buscou-se, preliminarmente, a descrição das variáveis em estudo, com o 

propósito de conhecê-las em sua substancialidade e distribuição. Em adição, para 

obter um contexto analítico de maior profundidade buscou-se desenvolver as 

análises associativas, correlacionais e causais, face aos reclames teóricos do 

modelo analítico. 

A técnica de análise de dados empregada foi a análise de cluster. A análise 

de cluster é uma técnica exploratória de análise multivariada de dados que permite 

classificar um conjunto de categorias em grupos homogêneos, observando apenas 

as similaridades ou dissimilaridades entre elas (HAIR et al., 2005). 

Podem ser utilizados métodos hierárquicos, que obrigam ao cálculo de uma 

matriz de semelhança/distâncias ou os não hierárquicos que se aplicam diretamente 

sobre os dados originais e que partem de uma repartição inicial dos indivíduos por 

um número de grupos pré-definido. 

A análise de clusters desenvolvida nesta pesquisa baseou-se no método de 

agrupamento não hierárquico designado por K-means, que genericamente consiste 

na transferência de um indivíduo para o cluster cujo centróide se encontra a menor 

distância (HAIR et al., 2005). 

O método K-meansparte de um número de grupos (clusters) definido a priori 

(k) e calcula pontos que representam os centros destes grupos e que são 

espalhados de forma homogênea no conjunto de respostas obtidas e movidos, 

heuristicamente, até alcançar um equilíbrio estático. Procede-se a uma divisão de 

todos os casos obtidos pelos k grupos preestabelecidos e a melhor partição dos n 

casos será aquela que otimiza o critério escolhido (HAIR et al., 2005). 

 

 
  



 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE 
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Gráfico 1 - Faixaetária 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 2 - Renda familiar 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 3 - Como você conheceu o (a) arquiteto (a) contratado?
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Como você conheceu o (a) arquiteto (a) contratado?

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 4 - Para a definição do projeto, quem participou com você da decisão?
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(Continua) 

Quadro 1 - Construtos, indicadores e fatores 

 

Construto Indicador Fator 

Reconhecimento 

das necessidades 

RN1 Para a construção de imóvel novo residencial, considero 

indispensável a consultoria de um (a) arquiteto (a). 

RN2 Para uma reforma de imóvel residencial, considero indispensável 

a consultoria de um (a) arquiteto (a). 

RN3 Considero que a consultoria profissional de um (a) arquiteto (a) 

valoriza consideravelmente minha casa/apartamento. 

RN4 A consultoria profissional de um (a) arquiteto (a) me proporciona 

segurança em realizar um investimento em construção/reforma. 

RN5 Reconheço que a consultoria de um (a) arquiteto (a) não 

encarece significativamente um investimento em 

construção/reforma. 

RN6 Reconheço que a obra com o apoio de um (a) arquiteto (a) 

proporciona maior valor agregado ao meu imóvel. 

RN7 Reconheço que a obra elaborada por um (a) arquiteto (a) me 

projeta a um nível superior de status. 

RN8 Contrato o (a) arquiteto (a) para construir/reformar, 

exclusivamente por exigência legal. 

RN9 A contratação de um (a) arquiteto (a) me proporciona, 

comparativamente, redução no custo da obra. 

Busca de 

informações 

BI1 Para se contratar um (a) arquiteto (a) deve-se buscar referências 

com família/amigos. 

BI2 Para se contratar um (a) arquiteto (a) deve-se buscar referências 

na internet/redes sociais. 

BI3 Para se contratar um (a) arquiteto (a) deve-se buscar referências 

com profissionais da área de construção. 

BI4 Para se contratar um (a) arquiteto (a) deve-se buscar referências 

em revistas especializadas. 

BI5 Para se contratar um profissional para realizar o meu projeto 

deve-se buscar o máximo de opções de arquitetos (as).  

Avaliação das 

informações 

AI1 Para realizar o projeto da minha casa/apartamento, é 

fundamental que o (a) arquiteto (a) trabalhe apenas com projetos 

residenciais.  

AI2 Na minha opinião, o mais importante para a contratação de um 

(a) arquiteto (a) é o preço dos serviços prestados. 

AI3 Na minha opinião, o mais importante para a contratação de um 

(a) arquiteto (a) é a forma de apresentação do projeto. 
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(Conclusão) 

AI4 Na minha opinião, o mais importante para a contratação de um 

(a) arquiteto (a) é que ele tenha um portfólio de serviços vasto. 

AI5 Na minha opinião, o mais importante para a contratação de um 

(a) arquiteto (a) é a estrutura física do seu escritório. 

AI6 Antes de contratar, considero importante verificar se o (a) 

arquiteto (a) é uma pessoa disposta a conversar e ouvir minhas 

idéias. 

AI7 Prefiro o (a) arquiteto (a) que me convence sobre o projeto, 

deixando-me tranqüilo (a) em todo o decorrer do projeto. 

Decisão de 

contratação 

DC1 Só decido pela contratação do (a) arquiteto (a) após discutir 

todos os detalhes do seu trabalho. 

DC2 Considero a contratação do (a) arquiteto (a) uma etapa a ser 

realizada rapidamente. 

DC3 A contratação do (a) arquiteto (a) deve ser feita mediante a 

apresentação de um contrato muito bem detalhado. 

DC4 Considero importante contratar o (a) arquiteto (a) mediante 

cláusula de contrato com pagamento por etapas do projeto. 

DC5 Considero importante contratar o (a) arquiteto (a) que trabalha 

em equipe, com outros arquitetos. 

Avaliação pós-

contratação 

APC1 Avalio o serviço do (a) arquiteto (a) em cada etapa do projeto. 

APC2 Tenho a tendência de mostrar o serviço do (a) arquiteto (a) que 

realizou o meu projeto. 

APC3 Ao mostrar minha casa ou meu apartamento comento sobre as 

habilidades do (a) arquiteto (a) que realizou o meu projeto. 

APC4 Faço a avaliação geral sobre a qualidade de serviço do (a) 

arquiteto (a) apenas ao final da obra. 

APC5 Em toda oportunidade indico o (a) arquiteto (a) para meus 

familiares/amigos. 

APC6 No geral, penso que acertei bem em meu processo decisório de 

contratação do (a) arquiteto (a) para a minha obra. 

Fonte: Questionário da pesquisa 

 

4.2.1 Análise descritiva do processo de compra 

 

O primeiro passo da pesquisa foi a análise descritiva dos fatores e construtos 

seguindo o modelo do processo de compra. O cálculo da estatística descritiva de 

cada construto se deu por meio da média dos fatores componentes de cada 

construto. 
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O fator com maior média dentro do construto Reconhecimento das 

necessidades foi o RN3 (Para a construção de imóvel novo residencial, considero 

indispensável a consultoria de um (a) arquiteto (a)) e o fator com menor média foi 

RN8 (Contrato o (a) arquiteto (a) para construir/reformar, exclusivamente por 

exigência legal.). A média geral do construto foi 3,667. 

 

Tabela 1 - Estatística descritiva dos fatores e construtoReconhecimento da 

Necessidade 

Indicador N Média Desvio Padrão 

Reconhecimento da 

Necessidade 1 
113 4,3274 1,12949 

Reconhecimento da 

Necessidade 2 
113 3,8407 1,22887 

Reconhecimento da 

Necessidade 3 
113 4,4248 ,98928 

Reconhecimento da 

Necessidade 4 
113 4,3451 ,93322 

Reconhecimento da 

Necessidade 5 
113 3,1947 1,34203 

Reconhecimento da 

Necessidade 6 
113 4,1681 ,99015 

Reconhecimento da 

Necessidade 7 
113 3,4159 1,37403 

Reconhecimento da 

Necessidade 8 
113 2,0796 1,30344 

Reconhecimento da 

Necessidade 9 
113 3,2035 1,21860 

Reconhecimento da 

Necessidade 
113 3,6667 ,65499 

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

A análise da Tabela 2 mostra que o fator com menor média foi o BI2 (Para se 

contratar um (a) arquiteto (a) deve-se buscar referências na internet/redes sociais.) e 

o fator com maior média foi BI1(Para se contratar um (a) arquiteto (a) deve-se 

buscar referências com família/amigos.). A média do construto busca de informações 

foi 3,517. 
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Tabela 2 - Estatística descritiva dos fatores e construto    Busca de 

Informações 

Indicador N Média Desvio Padrão 

Busca de Informações 1 113 4,3451 ,69140 

Busca de Informações 2 113 2,9646 1,14898 

Busca de Informações 3 113 4,0088 ,95894 

Busca de Informações 4 113 3,1504 1,05408 

Busca de Informações 5 113 3,1150 1,33465 

Busca de Informações 113 3,5168 ,57862 

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

A Tabela 3 mostra que dentro do construto avaliação de alternativas o fator 

com maior média foi AI6 (Antes de contratar, considero importante verificar se o (a) 

arquiteto (a) é uma pessoa disposta a conversar e ouvir minhas ideias.) e o com 

menor média foi AI5 (Na minha opinião, o mais importante para a contratação de um 

(a) arquiteto (a) é a estrutura física do seu escritório). A média do construto dói de 

3,358. 

 

Tabela 3-Estatística descritiva dos fatores e construtoAvaliação de 

Informações 

Indicador N Média Desvio Padrão 

Avaliação de Informações 1 113 2,6460 1,31557 

Avaliação de Informações 2 113 2,7168 1,15317 

Avaliação de Informações 3 113 3,6549 1,02443 

Avaliação de Informações 4 113 3,3717 1,06230 

Avaliação de Informações 5 113 2,3097 1,12662 

Avaliação de Informações 6 113 4,8673 ,41197 

Avaliação de Informações 7 113 3,9381 1,13612 

Avaliação de Informações 113 3,3578 ,51122 

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

Analisando a Tabela 4 sobre o construto decisão de contratação, identifica-se 

que a maior média foi do fator DC4 (Considero importante contratar o (a) arquiteto 

(a) mediante cláusula de contrato com pagamento por etapas do projeto.) e a menor 

do fator DC2 (Considero a contratação do (a) arquiteto (a) uma etapa a ser realizada 

rapidamente.). A média do construto foi 3,830. 
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Tabela 4 - Estatística descritiva dos fatores e construtoDecisão de Contratação 

Indicador N Média Desvio Padrão 

Decisão de Contratação 1 113 4,3628 ,89704 

Decisão de Contratação 2 113 2,6991 1,21659 

Decisão de Contratação 3 113 4,4071 ,87257 

Decisão de Contratação 4 113 4,4513 ,84506 

Decisão de Contratação 5 113 3,2301 1,12606 

Decisão de Contratação 113 3,8301 ,55176 

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

A Tabela 5 mostra que o fator com menor média dentro do construto 

avaliação pós-contratação foi o APC4 (Faço a avaliação geral sobre a qualidade de 

serviço do (a) arquiteto (a) apenas ao final da obra.) e o com maior média o fator 

APC5 (Em toda oportunidade indico o (a) arquiteto (a) para meus 

familiares/amigos.). A média do construto foi 4,00. 

As médias dos construtos foram calculadas considerando a média dos fatores 

constituintes de cada um. 

 

Tabela 5 - Estatística descritiva dos fatores e construtoAvaliação Pós-

Contratação 

Indicador N Média Desvio Padrão 

Avaliação Pós-Contratação 1 113 4,3097 ,89721 

Avaliação Pós-Contratação 2 113 4,1858 1,04837 

Avaliação Pós-Contratação 3 113 4,2743 ,93778 

Avaliação Pós-Contratação 4 113 2,6991 1,35545 

Avaliação Pós-Contratação 5 113 4,3451 ,91388 

Avaliação Pós-Contratação 6 113 4,2124 ,82863 

Avaliação Pós-Contratação 113 4,0044 ,55432 

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

Dos construtos avaliados na pesquisa a maior média foi obtida por avaliação 

pós-contratação (média = 4,00) e a menor média foi alcançada por avaliação das 

informações (média = 3,358). 
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Tabela 6 - Estatística descritiva dos fatores e construtoDecisão de Compra 

Construto Indicador N Média Desvio Padrão 

Reconhecimento da Necessidade RN 113 3,6667 ,65499 

Busca de Informações BI 113 3,5168 ,57862 

Avaliação das Informações AI 113 3,3578 ,51122 

Decisão de Contratação DC 113 3,8301 ,55176 

Avaliação Pós-contratação APC 113 4,0044 ,55432 

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

A análise da Tabela 7 mostra que os construtos são pouco relacionados. As 

correlações mais altas encontradas são entre os construtos avaliação de 

informações (AI) e decisão de contratação (DC) (correlação=0,446) e entre 

reconhecimento da necessidade (RN) e avaliação pós-compra (APC) (corelação = 

0,427).  

 

Tabela 7 - Correlação entre os construtos Reconhecimento das Necessidades, 

Busca de Informações, Avaliação das informações, Decisão de Contratação, 

Avaliação Pós-contratação 

  RN BI AI DC APC 

RN 1         

BI -,041 1       

AI ,216* ,360** 1     

DC ,267** ,080 ,446** 1   

APC ,427** ,089 ,347** ,289** 1 

Obs:** correlação significante no nível 0,01 bicaudal 

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

A análise dos dados do processo de compra levantados na pesquisa mostra 

que os entrevistados, principalmente pelo fato de serem casados, tendem a decidir a 

contratação do arquiteto e avaliação do projeto conjuntamente com seus pares.  

Este fato caracteriza a compra como sendo de decisão conjunta e fortemente 

influenciada pela opinião de conhecidos. A avaliação e escolha passam, portanto, 

por um processo de influência de outras pessoas, o que fica evidenciado na análise 

dos dados e que não foi objeto de investigação inicial nesta pesquisa. 
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A análise das correlações, por outro lado, demonstra que o processo de 

compra não segue a lógica das etapas sugeridas no modelo do processo de compra. 

Isto poderia demonstrar que, no caso específico de contratação de serviços 

especializados e de alto valor como o caso de arquitetos, os entrevistados possuem 

uma forma diferenciada de lidar com estas situações, preferindo um método que 

considere outros influentes e avaliadores.  

 

4.2.2 Análise de cluster 

 

A análise dos dados apresentados anteriormente mostrou uma elevada 

concentração dos dados em torno das médias. Por outro lado, a baixa correlação 

entre as variáveis e construtos demonstra que a construção de um modelo de 

regressão não teria significância estatística. Optou-se então por identificar variações 

de comportamento e característica entre os entrevistados, objetivando levantar 

dados que possibilitem analisar o comportamento de aquisição de serviços de 

arquitetura de modo diferenciado. 

Devido às características da distribuição dos dados encontrada nesta 

pesquisa, onde as respostas se encontram concentradas em alguns valores da 

escala, como pode ser verificado nas tabelas da estatística descritiva, apresentadas 

anteriormente, optou-se pela divisão dos respondentes em clusters diferentes. 

Sintetizam-se os seguintes passos do algoritmo K-means: 

 

a) Partição inicial dos sujeitos em k=ngrupos definidos à partida pelo analista; 

b) Cálculo dos centróides para cada um dos k grupos e cálculo da distância 

euclidiana dos centróides a cada indivíduo na base de dados; 

c) Agrupar os indivíduos aos grupos de cujos centróides se encontram mais 

próximos e voltar ao passo 2 até que não ocorra uma variação significativa na 

distância mínima de cada indivíduo da base de dados a cada um dos 

centróides dos k grupos. 

d) Avaliação do contributo das variáveis para a definição dos grupos, sendo 

removidos os principais conjuntos de variáveis com fraco contributo (ou seja 

com baixo valor de F). 

e) Foram definidos inicialmente K grupos variando entre 2 e 4, e depois dos 

testes chegou-se ao resultado que melhor diferenciavam os grupos 
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estabelecidos por um k=3.  

A análise da Tabela da ANOVA apresenta as variáveis utilizadas no modelo 

de definição dos clusters, permitindo identificar qual ou quais das variáveis permitem 

a separação dos grupos através da análise de duas medidas: 

 

a) Variabilidade entre grupos (dado pelo cluster meansquare): as variáveis com 

forte poder de discriminação entre grupos apresentam uma variabilidade entre 

os grupos elevada e as variáveis com fraco poder de discriminação entre 

grupos têm uma variabilidade reduzida. 

b) Variabilidade dentro dos grupos (dado pelo errormeansquare): quanto menor 

a variabilidade dentro do grupo, maior é o poder explicativo da variável para a 

constituição dos grupos. 

 

Na medida em que F é dado pelo quociente entre estas duas medidas 

(variabilidade entre grupos/variabilidade dentro dos grupos), quanto maior o valor de 

F maior é o contributo da variável para a definição dos grupos. 
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Tabela 8 - ANOVA para 3 clusters 

Indicador 
Cluster Error 

F Sig. 
Mean Square df Mean Square df 

RN1 19,413 2 ,946 110 20,521 ,000 

RN2 34,364 2 ,913 110 37,649 ,000 

RN3 21,532 2 ,605 110 35,593 ,000 

RN4 26,559 2 ,404 110 65,769 ,000 

RN5 49,871 2 ,927 110 53,796 ,000 

RN6 14,338 2 ,738 110 19,441 ,000 

RN7 6,206 2 1,809 110 3,430 ,036 

RN8 7,377 2 1,596 110 4,623 ,012 

RN9 36,649 2 ,846 110 43,338 ,000 

BI1 ,014 2 ,486 110 ,029 ,971 

BI2 ,861 2 1,329 110 ,648 ,525 

BI3 3,776 2 ,868 110 4,353 ,015 

BI4 3,465 2 1,068 110 3,244 ,043 

BI5 ,371 2 1,807 110 ,206 ,814 

AI1 3,806 2 1,693 110 2,248 ,110 

AI2 ,312 2 1,348 110 ,232 ,794 

AI3 ,543 2 1,059 110 ,513 ,600 

AI4 3,088 2 1,093 110 2,826 ,064 

AI5 3,007 2 1,238 110 2,429 ,093 

AI6 1,398 2 ,147 110 9,483 ,000 

AI7 6,589 2 1,194 110 5,516 ,005 

DC1 6,244 2 ,706 110 8,846 ,000 

DC2 3,904 2 1,436 110 2,719 ,070 

DC3 5,779 2 ,670 110 8,624 ,000 

DC4 2,497 2 ,682 110 3,663 ,029 

DC5 1,598 2 1,262 110 1,266 ,286 

APC1 3,515 2 ,756 110 4,652 ,012 

APC2 19,816 2 ,759 110 26,116 ,000 

APC3 12,215 2 ,673 110 18,142 ,000 

APC4 3,878 2 1,800 110 2,154 ,121 

APC5 5,251 2 ,755 110 6,956 ,001 

APC6 5,956 2 ,591 110 10,081 ,000 

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 
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Após a eliminação das variáveis com sig superior a 0,05, rodou-se novamente 

a análise de cluster até se chegar ao resultado com melhor divisão entre os 

agrupamentos. A Tabela 9 com avaliação ANOVA mostra as variáveis que 

permaneceram na divisão dos agrupamentos final. 

 

Tabela 9 - ANOVA com indicadores constituintesdos cluster finais 

Indicador  

Cluster Error 

F Sig. Mean 

Square 
df 

Mean 

Square 
df 

RN1 22,185 2 ,896 110 24,771 ,000 

RN2 35,572 2 ,891 110 39,933 ,000 

RN3 29,093 2 ,468 110 62,229 ,000 

RN4 26,051 2 ,413 110 63,069 ,000 

RN5 35,272 2 1,192 110 29,579 ,000 

RN6 18,175 2 ,668 110 27,216 ,000 

RN8 7,878 2 1,587 110 4,965 ,009 

RN9 31,664 2 ,936 110 33,819 ,000 

AI5 5,574 2 1,191 110 4,680 ,011 

AI6 1,048 2 ,154 110 6,814 ,002 

AI7 10,396 2 1,125 110 9,239 ,000 

DC1 10,367 2 ,631 110 16,435 ,000 

DC3 10,101 2 ,592 110 17,076 ,000 

DC4 4,297 2 ,649 110 6,620 ,002 

APC1 2,776 2 ,769 110 3,609 ,030 

APC2 13,001 2 ,883 110 14,728 ,000 

APC3 9,828 2 ,717 110 13,713 ,000 

APC5 9,624 2 ,675 110 14,250 ,000 

APC6 5,193 2 ,605 110 8,589 ,000 

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

Com tal resultado a divisão dos grupos por número de casos é apresentada 

na Tabela 10 a seguir. 
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Tabela 10 - Número de casos em cada Cluster 

Cluster 

1 9 

2 71 

3 33 

Valid 113 

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

A fim de verificar se a divisão dos grupos atendia adequadamente os critérios 

de diferenciação foi feita uma análise discriminante das variáveis empregadas. A 

verificação da validade da diferença entre os clusters foi feita através do teste Wilks’ 

lambda. Nesse teste, quanto menor for o valor calculado da estatística, maior é a 

diferença entre as médias grupais da variável independente e, dessa forma, maior 

será o poder discriminante da variável independente, dado um determinado nível de 

significância (HAIR et al, 2005). Na Tabela 11 o teste Wilks’ lambda apresenta 

valores significativos para p=0,05, atestando a validade da divisão da amostra em 3 

clusters diferentes. 

 

Tabela 11 - Teste Wilks Lambda 

Test ofFunction(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1through 2 ,069 266,295 44 ,000 

2 ,363 100,892 21 ,000 

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 
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O Gráfico abaixo mostra espacialmente a divisão dos casos, das respostas 

dos entrevistados, nos três clusters formados. 

 

Gráfico 5 - Distribuição das funções discriminantes entre os clusters 

 

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 
 

 
Para identificar o perfil diferenciado entre os clusters formados foram rodadas 

as tabelas de cruzamento de dados. Para verificar a significância entre os resultados 

obtidos com a presente pesquisa e os dados esperados, foi aplicado o teste 

estatístico não-paramétrico, qui-quadrado de Pearson, que não depende de 

parâmetros populacionais, como a média e a variância (HAIR et al., 2005). Este 

teste verifica se a distribuição dos dados pelas diversas classes de perfis é 

estatisticamente semelhante entre os vários clusters. Os testes são realizados 

considerando-se um alfa igual a 0,05. 
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A Tabela 12 apresenta os dados de distribuição de gênero entre os três 

clusters. 

 

Tabela 12 - Cruzamento de dados gênero X cluster 

Cluster Sexo Feminino Masculino Total 

1 
Count 6 3 9 

% dentro cluster 66,7% 33,3% 100,0% 

2 
Count 41 29 70 

% dentro cluster 58,6% 41,4% 100,0% 

3 
Count 12 20 32 

% dentro cluster 37,5% 62,5% 100,0% 

Total 
Count 59 52 111 

% dentro cluster 53,2% 46,8% 100,0% 

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

A Tabela 13 apresenta o teste chi-quadrado para a distribuição de sexo entre 

os clusters. Como se pode verificar o teste qui-quadrado não apontou diferenças 

significativas entre os três clusters. 

 

Tabela 13 -Teste qui-quadrado para distribuição de gênero 

Testes Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,954a 6 ,176 

LikelihoodRatio 9,776 6 ,134 

Linear-by-Linear Association ,578 1 ,447 

N ofValid Cases 111     

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 
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A Tabela 14 apresenta a distribuição do estado civil entre os três clusters. 

 

Tabela 14 - Cruzamento de dados estado civil X cluster 

Cluster Estado Civil Solteiro Casado Total 

1 
Count 1 8 9 

% dentro cluster 11,1% 88,9% 100,0% 

2 
Count 16 54 70 

% dentro cluster 22,9% 77,1% 100,0% 

3 
Count 10 22 32 

% dentro cluster 31,3% 68,8% 100,0% 

Total 
Count 27 84 111 

% dentro cluster 24,3% 75,7% 100,0% 

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

O teste qui-quadrado de diferença entre distribuição de frequencias 

apresentado na Tabela 15 aponta que não há diferença significativa entre a 

distribuição do estado civil pelos três clusters. 

 

Tabela 15 - Teste qui-quadrado para distribuição de estado civil 

Testes Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,769a 2 ,413 

LikelihoodRatio 1,879 2 ,391 

Linear-by-Linear Association 1,723 1 ,189 

N ofValid Cases 111     

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

A Tabela 16 aponta a distribuição da faixa etária entre os clusters, enquanto a 

Tabela 17 apresenta os resultados do teste qui-quadrado para a distribuição da faixa 

etária entre os clusters. Os resultados da Tabela 17 apontam que as diferenças na 

distribuição da faixa etária não são significativas estatisticamente. 
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Tabela 16 - Cruzamento de dados faixa etária X cluster 

Cluster Faixa etária 
de 20 a 30 

anos 

de 31 a 40 

anos 

de 41 a 50 

anos 

acima de 

50 anos 
Total 

1 
Count 2 6 1 0 9 

% dentro cluster 22,2% 66,7% 11,1% ,0% 100,0% 

2 
Count 10 24 18 18 70 

% dentro cluster 14,3% 34,3% 25,7% 25,7% 100,0% 

3 
Count 10 9 10 3 32 

% dentro cluster 31,3% 28,1% 31,3% 9,4% 100,0% 

Total 
Count 22 39 29 21 111 

% dentro cluster 19,8% 35,1% 26,1% 18,9% 100,0% 

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

Tabela 17 - Teste qui-quadrado para distribuição de faixa etária 

Testes Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,281a 6 ,056 

LikelihoodRatio 13,656 6 ,034 

Linear-by-Linear Association ,266 1 ,606 

N ofValid Cases 111     

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 

 

A Tabela 18 apresenta a distribuição das classes de renda familiar entre os 

três clusters. 

 

Tabela 18 - Cruzamento de dados renda familiar X cluster 

Cluster Renda familiar 
até R$ 

6.220,00; 

de R$ 6.221,00 a R$ 

12.440,00; 

acima de R$ 

12.441,00 
Total 

1 
Count 1 5 3 9 

% dentro cluster 11,1% 55,6% 33,3% 100,0% 

2 
Count 13 35 22 70 

% dentro cluster 18,6% 50,0% 31,4% 100,0% 

3 
Count 7 16 9 32 

% dentro cluster 21,9% 50,0% 28,1% 100,0% 

Total 
Count 21 56 34 111 

% dentro cluster 18,9% 50,5% 30,6% 100,0% 

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 
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A análise dos dados anteriores indica que não existem parâmetros 

estatisticamente significativos de diferenças de perfil entre os clusters formados. A 

partir desta constatação procurou-se identificar diferenças de comportamento entre 

os clusters formados, através do cálculo das médias dos indicadores utilizados e dos 

testes de diferença estatística entre as médias dos clusters. 

 

Tabela 19 - Médias dos clusters e teste de diferença entre médias 

Indicador 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Sig (Dif cluster 1,2,3) Sig (Dif cluster 2,3) 
Média N Média N Média N 

RN1 2,2222 9 4,5775 71 4,3636 33 ,000 ,012 

RN2 1,5556 9 4,3380 71 3,3939 33 ,000 ,000 

RN3 2,0000 9 4,6901 71 4,5152 33 ,000 ,053 

RN4 2,2222 9 4,7183 71 4,1212 33 ,000 ,000 

RN5 1,3333 9 3,7606 71 2,4848 33 ,000 ,000 

RN6 2,3333 9 4,4507 71 4,0606 33 ,000 ,012 

RN8 3,3333 9 1,9296 71 2,0606 33 ,030 ,478 

RN9 1,6667 9 3,7606 71 2,4242 33 ,000 ,000 

AI5 1,7778 9 2,5493 71 1,9394 33 ,010 ,009 

AI6 4,6667 9 4,9718 71 4,6970 33 ,002 ,001 

AI7 3,4444 9 4,2676 71 3,3636 33 ,001 ,000 

DC1 4,5556 9 4,6479 71 3,6970 33 ,000 ,000 

DC3 4,4444 9 4,7042 71 3,7576 33 ,000 ,000 

DC4 4,4444 9 4,6479 71 4,0303 33 ,005 ,001 

APC1 4,1111 9 4,4789 71 4,0000 33 ,017 ,004 

APC2 3,1111 9 4,5352 71 3,7273 33 ,000 ,000 

APC3 3,3333 9 4,5775 71 3,8788 33 ,000 ,000 

APC5 3,8889 9 4,6620 71 3,7879 33 ,000 ,000 

APC6 3,4444 9 4,4225 71 3,9697 33 ,000 ,025 

Fonte: Base de dados trabalhados no SPSS 
 

A análise da Tabela 19 demonstra que o cluster 1, formado por 9 

entrevistados apresenta as menores médias em relação aos indicadores utilizados, 

com exceção dos indicadores do construto decisão de contratação, em que as 

médias são superiores às encontradas no cluster 3. As diferenças maiores são 

encontradas no construto reconhecimento da necessidade, que apresentam 

diferenças absolutas muito grandes. A exceção neste bloco se dá no indicador RN8 

(Contrato o (a) arquiteto (a) para construir/reformar, exclusivamente por exigência 
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legal), cuja média é superior à dos demais clusters. Estes dados podem indicar uma 

avaliação negativa dos serviços dos arquitetos, que só são contratados por 

exigência legal, não gerando percepção de valor em relação ao seu trabalho. 

 

4.3 Discussão 

 

A análise da diferença entre as médias dos clusters 2 e 3 aponta para os 

indicadores RN5 (Reconheço que a consultoria de um (a) arquiteto (a) não encarece 

significativamente um investimento em construção/reforma), RN9 (A contratação de 

um (a) arquiteto (a) me proporciona, comparativamente, redução no custo da obra), 

RN2 (Para uma reforma de imóvel residencial, considero indispensável a consultoria 

de um (a) arquiteto (a)), DC1(Só decido pela contratação do (a) arquiteto (a) após 

discutir todos os detalhes do seu trabalho), DC3 (A contratação do (a) arquiteto (a) 

deve ser feita mediante a apresentação de um contrato muito bem detalhado), APC2 

(Tenho a tendência de mostrar o serviço do (a) arquiteto (a) que realizou o meu 

projeto) e APC4 (Faço a avaliação geral sobre a qualidade de serviço do (a) 

arquiteto (a) apenas ao final da obra) como os que melhor diferenciam os clusters 2 

e 3. Estes dados mostram que a maior parte da amostra investigada, que forma o 

cluster 2, é mais criteriosa, exigente e com maior percepção de valor dos serviços de 

arquitetura contratado do que o restante da amostra. O indicador RN5 aponta bem a 

avaliação de que os serviços contratados de arquitetura tendem a encarecer a obra, 

apesar de agregarem valor a esta. 

Quanto ao perfil dos clientes, constatou-se que grande parte dos clientes 

(75,7%) é casada. Em função desta realidade, nota-se que a definição do projeto a 

ser executado, bem como a definição do arquiteto a ser contratado, realizada em 

conjunto com o cônjuge representa o caso de 81,1% e 75,7% dos entrevistados. 

Também, pode-se perceber que o gênero não é um definidor, já que as decisões 

parecem ocorrer em conjunto. Outro fator também relativo ao estado civil parece ser 

aferido. A renda familiar também é um indicativo do perfil dos clientes, sendo que 

81,1% dos entrevistados possuem renda acima de R$ 6.221,00.  

Quanto à segunda etapa do processo de tomada de decisão, Busca de 

Informações, já na caracterização da amostra, percebe-se a realidade de como 

aconteceu a busca para contratação do arquiteto. A primeira etapa de busca, 

definida pela busca interna, foi relatada por 17,1% dos entrevistados, enquanto a 
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maioria dos entrevistados (68,5%) recorreu à indicação de conhecidos e amigos. 

Entretanto, como não foi objeto desta pesquisa, não fica evidente a relação de 

entrevistados reincidentes no processo de contratação de um arquiteto, que 

satisfeitos ou não, se submeteram à busca externa.  

Já o construto referente à Busca de Informações objetivou avaliar quais as 

principais fontes consultadas pelos clientes na busca de profissionais com 

qualificação para atender suas necessidades. Também, buscou-se identificar a 

profundidade, ou o grau da pesquisa feita em torno dos profissionais, utilizando para 

isso, a percepção quantitativa de arquitetos a serem procurados, como descreve 

Engel, Blackwell e Miniard (2000). 

Neste quesito, as respostas demonstram que não há entendimento sobre a 

quantidade de profissionais a serem procurados, contradizendo a premissa de que 

um alto risco envolvido na escolha demanda um busca ampla, de acordo com 

Kerinatal (2007). Entretanto, busca-se nos mesmos autores a explicação para o fato. 

Em caso de custos altos envolvidos no processo de busca, principalmente o alto 

custo temporal envolvido na relação entre arquitetos e clientes, há procura em 

simplificar a busca. 

A pesquisa demonstra ainda, que os consumidores reconhecem que a busca 

deve ser realizada principalmente através de referências pessoais, como familiares e 

amigos, mas também consultando profissionais da área da construção,corroborando 

a realidade demonstrada no perfil da amostra.Isto ainda demonstra a atitude dos 

consumidores em tentar minimizar os riscos encontrados na contratação de serviços, 

através da indicação de pessoas de confiança e grupos formadores de opinião, 

como os profissionais da área da construção. Desta forma, corroboram-se as 

atitudes esperadas pelos consumidores, e tratadas pelo referencial com relação ao 

comportamento do consumidor e ao marketing de serviços. Esta constatação reforça 

a necessidade de fidelização do cliente por parte dos arquitetos, alcançada através 

da busca incessante pela sua satisfação.  

Apesar de alguns indicativos demonstrarem médias acima dos demais, nota-

se que o construto referente à busca de informações não possui um entendimento 

conclusivo por parte dos respondentes. Com uma média de 3,517, os consumidores 

parecem não compreender como a etapa de contratação do arquiteto deva ser 

realizada. Entretanto, de acordo com Zeithaml e Bitner (2003) e Kotler e Keller 

(2006), na busca por informações a respeito dos serviços, os consumidores 
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privilegiam a consulta às fontes pessoais, já que grande parte dos atributos dos 

serviços é experiencial, os clientes em potencial buscam informações confiáveis das 

pessoas que já experimentaram e consumiram o serviço. 

O estudo corrobora ainda a realidade dos serviços sugerida por Zeithaml e 

Bitner (2003), que afirmam que o comportamento de compra do consumidor de 

serviços nãoé resultado da mesma linearidade prevista na compra de bens. Fato 

este contatado no estudo pela falta de correlação entre as etapas do modelo do 

processo decisório de compra. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 Conclusões 

 

A revisão da literatura com relação às pesquisas em marketing e foco nos 

serviços de arquitetura apresentou a existência de poucas pesquisas, demonstrando 

assim, uma carência de estudos sobre a área da arquitetura. A revisão concentrada 

no comportamento do consumidor constatou a falta de estudos na abordagem 

específica aos serviços de arquitetura, aprofundando a necessidade de pesquisar-se 

o comportamento do consumidor de serviços de arquitetura.  

Com intuito de suprimir esta necessidade, procurou-se pesquisar, a partir do 

modelo do processo decisório, já consolidado e apresentado no referencial, as 

principais etapas do comportamento de compra do consumidor de serviços de 

arquitetura. Também foram pesquisados os perfis dos entrevistados, estabelecendo 

assim o perfil dos consumidores. 

Todos estes fatores parecem estar ancorados na faixa etária, já que grande 

parte (80,2%) corresponde aos entrevistados acima de 31 anos. Percebe-se, pois, 

que os fatores apresentados, fornecem mais informações sobre o perfil dos clientes. 

Ou seja, uma grande maioria dos clientes de arquitetura está em uma fase de 

construção ou consolidação familiar. São pessoas com foco crescente ou 

consolidado na família, e cada vez menos na carreira.  

O construto Reconhecimento da Necessidade refere-se à etapa homônima no 

processo de compra do consumidor apresentado no referencial. Ele foi construído 

levando em consideração a hierarquia de necessidades proposta por Maslow (1954), 

adaptado à realidade em que se encontra o mercado de arquitetura.Procurou-se 

entender quais os principais fatores responsáveis para o entendimento do cliente 

noreconhecimento da necessidade de contratar um profissional da arquitetura para 

um projeto residencial. 

Com os resultados, constata-se que os consumidores deste serviço 

reconhecem principalmente que a valorização de uma residência projetada por um 

arquiteto é o principal fator para entendimento da importância deste profissional. No 

mesmo sentido, o entendimento do valor agregado ao imóvel pelo projeto, e de uma 

maior segurança na realização do empreendimento, alcançada com o 

acompanhamento de um arquiteto, resultam na concordância de que seja 
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indispensável construir um imóvel novo residencial sem a participação deste 

profissional.  

Em contrapartida, os consumidores dos serviços de arquitetura não atribuem 

a mesma importância aos projetos de reformas residenciais, quanto a importância 

prestada aos projetos de novas residências. Isto demonstra que as vantagens do 

serviço do arquiteto para projetos de reforma residencial podem não estar claras, ou 

podem não ser suficientementemotivadoras o para os clientes. 

Desta mesma maneira, os contratantes de serviços de arquitetura não 

reconhecem significativamentea importância do projeto de arquitetura na redução do 

custo da obra, ao mesmo tempo em que não entendem que a contratação de 

serviços de arquitetura onere o investimento. Ainda, de acordo com os dados da 

pesquisa, a contratação de um arquiteto não influencia especificamente o nível de 

status do cliente. Estes dados demonstram que os clientes não possuem 

conhecimento a respeito dos serviços de arquitetura suficientes para avaliação dos 

serviços, limitando sua capacidade de entendimento do potencial do arquiteto. Isto 

pode acarretar em uma avaliação dos serviços de arquitetura aquém da realidade, 

com a observação de que os profissionais devem procurar meios de instruir seus 

clientes.  

Embora as respostas não tenham demonstrado o reconhecimento de 

características importantes do serviço de arquitetura, elas mostram que os clientes 

entendem que se trata de um serviço que já faz parte, principalmente do ciclo de 

construção residencial. Corrobora-se esta afirmação com a análise de que os 

clientes discordam de que seja um serviço a ser adquirido exclusivamente por 

motivos legais.  

Entende-se então que, apesar de ser um serviço levemente enraizado no 

processo de construção de residências por parte do consumidor, o projeto de 

arquitetura residencial não é entendido como um serviço substancialmente 

necessário. Pode-se entender, de acordo com a literatura apresentada, que os 

clientes de serviços de arquitetura não se sentem significativamente incomodados 

em não usufruir dos benefícios ofertados pelo serviço do arquiteto.Seja pelo 

desconhecimento das competências e habilidades do arquiteto, ou pela sua própria 

formação pessoal e cultural, o consumidor não reconhece como o arquiteto pode 

satisfazer suas necessidades. Há a possibilidade também, de o cliente não 

reconheceraexistência de uma diferença substancial entre a situação atual em que 
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ele se encontra e a situação ideal que o arquiteto pode ajudá-lo a implantar.Fato 

este, que impacta diretamente no tamanho do mercado consumidor de projetos de 

arquitetura. Uma vez que a necessidade não é prioritária, os clientes não 

desenvolvem motivação suficiente para a contratação dos serviços de arquitetura. 

A busca realizada por meio da internet e das redes sociais, e por meio de 

revistas especializadas não apresentaram resultados conclusivos. Apesar disto, 

deve-se avaliar se estas ferramentas tem relevância na utilização de endosso à 

decisão de contratação, e/ou fortalecimento da marca do profissional, questões que 

não foram objeto desta pesquisa. 

O construto Avaliação de Informações procurou investigar quais os atributos e 

dimensões o consumidor avalia durante o processo de compra e a importância de 

cada critério. Assim, buscou-se entender como o cliente se comporta na terceira 

fase do processo de compra segundo o modelo do processo decisório utilizado no 

referencial. 

Analisando as médias individuais dos indicadores do construto, percebe-se 

que apenas um atributo é fortemente considerado pelos consumidores. Este fator 

trata da relação entre profissional e cliente.  Refere-se à qualidade do profissional 

em ouvir e conversar com o cliente. Ampliando o foco da avaliação deste indicativo, 

pode-se entender que o consumidor procura um arquiteto que projete com intuito de 

atender as demandas funcionais e conceituais do cliente.  

Apesar de este indicativo apresentar uma média elevada, o construto 

Avaliação de Informações possui a menor média entre os construtos. Demonstrando 

então, que no momento de definição dos critérios de escolha do profissional, os 

respondentes não consideram nenhum outro atributo significativamente importante. 

Ou seja, a princípio, pode-se entender que os respondentes realmente não avaliam 

nenhum outro atributo do arquiteto, apenas a capacidade em atingir suas 

expectativas. 

Entretanto há outras possibilidades para se explicar este resultado. Os 

consumidores de arquitetura podem não entender a significância dos demais 

atributos ou podem avaliar outros atributos apenas quando satisfeitos quanto ao 

comprometimento do arquiteto. Embora Zeithaml e Bitner (2003) afirmem que devido 

à intangibilidade dos serviços, os clientes podem simplificar sua decisão de compra, 

e escolher a primeira alternativa que atenda minimamente aos seus parâmetros.  
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A quarta etapa do processo de decisão de compra foi identificada pelo 

construto Decisão de Contratação. Para o entendimento deste construto, buscou-se 

identificar os fatores determinantes e impulsionadores da decisão.  

Percebe-se que os indicadores com maiores médias apontadas pelos 

respondentes, são aqueles em que os clientes podem aumentar sua percepção de 

segurança e diminuir o risco. As definições do contrato e a proposta pelo pagamento 

por etapas são alguns fatores que contribuem para isso. 

Entretanto, a avaliação média do construto demonstra que, assim como as 

demais etapas, a decisão de compra não é conclusiva. Ou seja, é uma etapa que 

também não é reconhecidamente objetiva. 

O último construto, Avaliação Pós-Contratação, refere-se à última etapa do 

processo decisório do consumidor. Buscou-se entender as atitudes dos clientes dos 

serviços de arquitetura após a compra. Também, procurou-se compreender como o 

serviço é avaliado e qual o grau de satisfação dos respondentes a respeito dos 

projetos já executados. 

Este construto atingiu a maior média da pesquisa, e por isto, pode-se concluir 

que é a etapa mais bem consolidada na relação de consumo entre arquitetos e 

clientes. Através da avaliação do resultado dos seus indicadores, nota-se que os 

clientes tendem a avaliar o serviço do arquiteto ao longo das etapas de projeto. 

Percebe-se também que sempre que possível, tendem a apresentar o serviço do 

arquiteto, indicando o profissional, e comentando sobre suas habilidades.  

A pesquisa esclarece alguns pontos sobre a percepção do cliente a respeito 

do profissional da arquitetura contratado, percepção esta, realiza dano âmbito do 

processo decisório de contratação. Entretanto, reafirma-se a complexidade na 

relação dos consumidores com os serviços de arquitetura. Esta complexidade pode 

ser constatada, no âmbito da amostra do estudo, pela falta de correlação entre as 

etapas do modelo do processo de compra. Através desta falta de correlação, pode-

se constatar que, no caso específico de contratação de projetos de arquitetura, o 

consumidor opta por um método diferenciado para adquirir o serviço. 

Como o processo de contratação, no caso pesquisado, não acompanha a 

lógica do modelo apresentado no referencial, sugere-se que os consumidores 

pesquisados utilizam uma maneira de pesquisa simultânea. Ou seja, é possível que 

para o caso específico de contratação de serviços de arquitetura, devido às suas 

particularidades, as etapas do processo decisório tendem a serem realizadas, para a 
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amostra, de forma simultânea, em conjunto. Logo, as peculiaridades e a realidade 

dos serviços de arquitetura impactam a busca de informação, a avaliação das 

alternativas, a decisão de compra e a etapa de avaliação pós-compra. 

 

5.2 Limitações do estudo 

 

Pelas características e foco do estudo, e pelas restrições quanto ao alcance 

da pesquisa, percebem-se algumas limitações. Estas limitações estão inseridas 

principalmenteno âmbito da abrangência da amostra pesquisada e dos objetivos 

específicos traçados para a pesquisa. 

Quanto à abrangência, reconhece-se que a amostra não representa todo o 

universo do foco da pesquisa, ou seja, os consumidores de projetos de arquitetura 

residencial. Em função disso, ressalta-se que as conclusões apresentadas são 

válidas apenas para este caso, embora sejam indicativos de possível 

comportamento de compra por parte dos consumidores de projetos de arquitetura 

residencial. 

 

5.3 Recomendações para novas pesquisas 

 

Em resposta às limitações da pesquisa, mas principalmente, com intuito de 

continuar e potencializar os resultados encontrados recomendam-seas seguintes 

possibilidades para novas pesquisas: 

 

a) investigar o comportamento dos consumidores na contratação de arquitetos 

utilizando amostras mais representativas do universo de profissionais e de 

clientes; 

b) investigar o comportamento dos consumidores na contratação de arquitetos 

para outras finalidades de projeto, como por exemplo, projetos comerciais, 

institucionais, urbanísticos, paisagísticos, etc.; 

c) aprofundar a pesquisa sobre o processo de compra do consumidor na 

contratação de projetos de arquitetura, no âmbito do processo propriamente, 

e dos seus influenciadores; 

d) identificar como a necessidade de autorealização interfere na motivação de 
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contratação e como os atributos relacionados a ela, como a marca do 

profissional, interferem na escolha do arquiteto. 
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