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Resumo 

O marketing de relacionamento nunca exerceu um papel de destaque 

quando o assunto era a atividade cartorária, mas nos dias atuais, tem se tornado 

referência para a nova fase que os cartórios atravessam após a Constituição de 1988. É 

exatamente na questão da percepção da qualidade de atendimento da instituição que as 

ações do marketing de relacionamento atuam, visando estreitar a relação entre o referido 

serviço extrajudicial e o cliente, gerando um laço de confiança forte e resistente. Este 

novo posicionamento é considerado essencial para o desenvolvimento de um vínculo 

positivo entre o consumidor e a entidade em questão, gerando condições favoráveis para 

o desempenho de seu trabalho. O objetivo desta dissertação é o de avaliar os 

determinantes da confiança dos clientes em um cartório, melhorando a percepção da 

segurança jurídica criada pelo serviço prestado. Neste sentido, foi realizado um estudo 

de caso em um cartório da cidade de Sete Lagoas/MG. Para o desenvolvimento deste 

estudo foram estabelecidas seis hipóteses, que foram levadas a contrastes por métodos 

estatísticos apropriados. Estas hipóteses foram suportadas no modelo proposto para o 

estudo: 1ª Hipótese: Quanto maior o nível de confiança nos serviços notariais, maior a 

percepção de segurança jurídica do cidadão; 2ª Hipótese: Quanto maiores são os 

indicadores de imagem do cartório, maior a confiança no serviço prestado; 3ª Hipótese: 

Quanto menores forem os indicadores de dependência dos serviços prestados pelo 

cartório, maior o nível de confiança na instituição; 4ª Hipótese: Quanto maiores são os 

indicadores de conhecimento dos serviços prestados, maior a confiança no cartório; 5ª 

Hipótese: Quanto maiores forem os indicadores de variabilidade dos serviços prestados 

pelo cartório, maior a confiança dos seus clientes; 6ª Hipótese: Quanto mais básicos 

forem a finalidade do serviço prestado, maior é o nível de confiança no cartório. As 

principais conclusões consistem em que todos os construtos expostos: confiança, 

imagem, dependência, conhecimento, variabilidade e finalidade do serviço corroboram 

de forma significativa para a percepção de segurança jurídica gerada nos usuários do 

cartório objeto da análise, gerando médias altas de concordância com as hipóteses 

apresentadas. Assim, este estudo permite considerar o papel da confiança e demais 

fatores influenciadores no relacionamento do cartório em questão e seus clientes, 

trazendo uma melhor reflexão sobre o assunto e contribuições positivas para se adaptar 

um atendimento mais satisfatório ao público às exigências legais inerentes ao setor.  

Palavras-chave: marketing de relacionamento, cartório, confiança, pesquisa de 

satisfação do cliente, qualidade de atendimento.



Abstract 

 

Client relationship management never used to be a major concern for Brazilian 

Notary/Registry Services, or “Cartorios”   (Offices of the Public Registrar of Deeds and 

Documents), but now, since the Brazilian Constitution of 1988, it is; thus this marks a 

new phase for Registrars.  It is exactly on the question of perceived service quality of 

the institution by clients that marketing (management) actions can influence a good, 

close client to institution relationship leading to greater mutual confidence and a 

stronger working bond. This new reality is deemed essential for the development of a 

positive client/registrar atmosphere generating the right conditions for best work 

practices and performance. The objective of this dissertation is to evaluate various 

indicators of client confidence in the Registrar’s Office; thus help to identify how to 

improve the perceived trust in the Registrar’s legal services. To do this, a case study 

was completed at one Registrar’s Office in Sete Lagoas, MG, Brazil. In the 

development of the study, six (6) hypothesis were tested by appropriate statistical 

methods. They  are: Hypothesis 1: The greater the level of confidence of a client in the 

registrar’s services, the higher is his perception of his own judicial trust and regard (in 

general); Hypothesis 2: The higher the image indicators of the Registrar’s Office, the 

greater is the confidence (trust) in the service provided; Hypothesis 3: The lesser the 

indicators of need for the Registrar’s Office, the greater the level of confidence (trust) in 

the institution; Hypothesis 4: The greater the indicators of knowledge of the services 

provided, the greater the level of confidence (trust) in the Registrar’s Office; Hypothesis 

5: The greater the indicators of variability of type of service offered  by the “cartorio”, 

the greater is the client confidence; Hypothesis 6: The less complicated, more basic is 

the nature of service required by a client, the greater is his confidence in the Registrar’s 

Office. The principal conclusions consist in that the stated propositions: confidence 

(trust), image, need, knowledge, variability, and nature of service, collaborate in a 

significant way to affect the perceptions of client opinion of the Registrar’s Office 

relative judicial trust; these conclusions are supported by high statistical agreement 

against the stated proposition for each and every hypothesis of the study. The study 

results show the role of trust, as well as the other factors that affect the client-to-

registrar interaction, in ways that brings about a clearer vision of the “customer” 

relationship. And thus make a positive contribution to help adapt registrar services, with



inherent (and sometimes unique) legal requirements, in ways that can achieve greater 

client/customer satisfaction.  

Key Words:  Customer Relations Management, Registrar’s Office, Confidence 

(Trust), Customer Satisfaction Research, Customer Service Quality
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11..  IInnttrroodduuççããoo::  AApprreesseennttaannddoo  oo  ccoonntteexxttoo  ee  ooss  pprrooppóóssiittooss  ddoo  eessttuuddoo..  

Este capítulo se destina a apresentar a contextualização do estudo, bem 

como sua questão de pesquisa, objetivos, justificativa e organização. 

 

1.1 Apresentação do estudo 

 

Este texto tem como objetivo dissertar sobre a relação entre clientes e 

cartório, focando na questão de como a confiança é fundamental para o bom 

desempenho das atividades cartorárias e como esta pode ser aperfeiçoada através de 

ações de marketing de relacionamento que apurem este vínculo. A finalidade maior é a 

de conquistar o cliente através da confiança, da credibilidade e da sensação de 

segurança transmitidos pela instituição para se gerar um ambiente organizacional 

favorável para a adequada execução dos serviços prestados. 

Muito se tem estudado a respeito do marketing de relacionamento, mas na 

maioria das vezes o foco é voltado para o setor privado. Com o amadurecimento da 

sociedade e, conseqüentemente, com o aumento de suas exigências, o setor público 

também tem sido cobrado em questão de atendimento e bom relacionamento com seus 

clientes.    

           Segundo Pereira (1996 e 1997) o Estado, para se tornar um bom prestador 

de serviços, tem de utilizar-se de instrumentos de mercado para conseguir atingir um 

grau de eficiência satisfatório de suas organizações. Ele está sendo, aos poucos, forçado 

a enfatizar o atendimento das necessidades dos seus clientes/cidadãos, sendo mais 

flexível em sua gestão pública, tornando, assim, sua máquina administrativa mais 

barata, eficiente e receptiva à inovação gerencial e à autonomia administrativa (Silva, 

1994). 

Este estudo pretende contribuir para a organização e sistematização do 

conhecimento, no contexto do ambiente, do papel e da atuação da atividade cartorária.  

Assim, objetivamente, pretende estudar a aplicação das ações de marketing de 

relacionamento no setor público e principalmente nas atividades extrajudiciais, com 

pouca ou quase nenhuma literatura a respeito, como nos coloca Loureiro (2011) em sua 

nota do autor. Pretende ainda proporcionar subsídios à compreensão da sociedade em 

geral que desconhece, e até muitas vezes tem certo preconceito, isto é, uma idéia 

preconcebida e incorreta dos cartórios. Assim, este estudo parte da premissa que é de 
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significativa importância para a formação da cidadania, que toda a sociedade passe a 

conhecer melhor a instituição pública dos cartórios, para poder colher os benefícios que 

lhe são de direito. Adicionalmente, o conhecimento destas instituições públicas permite 

à coletividade uma cobrança, com maior propriedade, de eficiência dessa importante 

prestação de serviço. 

É de conhecimento corrente entre os profissionais do setor cartorário que os 

órgãos de registro público extrajudiciais não são suficientemente conhecidos pela 

população, tais como deveriam. Deste modo, os cidadãos não usufruem como poderiam 

desse serviço tão importante na garantia de seus direitos, mantendo uma visão negativa 

das instituições cartorárias, incluindo instalações, pessoas e processos operacionais. 

Apesar dos progressos e aprimoramentos do setor e da própria legislação que as rege, 

essas ainda não gozam de boa imagem pública no Brasil. Esse fato é bem preocupante 

para o cidadão que busca o aperfeiçoamento da democracia no País e para os titulares de 

cartório que se empenham em construir um bom relacionamento com seu cliente.   

Assim sendo, para avaliar a condição em que os cartórios se encontram em 

relação à percepção de qualidade de seus clientes, foi utilizada uma pesquisa do 

Datafolha de 2009, realizada a pedido da Associação dos Notários e Registradores do 

Brasil, a ANOREG/BR, como base para este estudo. Esta pesquisa consiste em um dos 

raros instrumentos disponíveis sobre o tema.   

Portanto, a finalidade deste projeto é a de pesquisar, no caso concreto, como 

a clientela percebe os serviços cartorários prestados, e analisar o papel da confiança e 

outros fatores que podem interferir nesse relacionamento, para se obter uma melhor 

compreensão do perfil desta instituição. Avaliar os dados encontrados e aplicá-los à 

unidade analítica pode ajudar a responder algumas das questões levantadas e indicar a 

melhor forma de utilização das ações do marketing de relacionamento para solucioná-

las.  

 

1.2 Justificativa e relevância do estudo 

 

 Diante do cenário exposto, em que, de um lado encontra-se a 

regulamentação legal que deve ser observada para a execução dos serviços cartorários e 

do outro a cobrança da sociedade por uma modernização do atendimento, há, portanto a 

necessidade de adequá-los satisfatoriamente, utilizando-se das estratégias de marketing.                                                                                                                             
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Busca-se com esta pesquisa avaliar como se encontra o marketing de 

relacionamento dos cartórios. Analisar o grau de satisfação dos clientes com a 

instituição e quais as variáveis que influenciam esta percepção. A partir desta análise, os 

serviços extrajudiciais poderão aperfeiçoar a prestação de seus serviços adaptando as 

exigências legais às práticas de relacionamento adequadas ao perfil encontrado. 

Esta pesquisa mostra se realmente o marketing de relacionamento vem 

conquistando um papel de destaque nesta nova fase dos cartórios após a Constituição de 

1988. 

Assim este trabalho se baseia e adota os objetivos apresentados a seguir. 

 

1.3 Objetivos 

Os objetivos deste trabalho consistem em objetivos gerais e específicos. 

Objetivo Geral 

Estudar os elementos determinantes da confiança e da percepção de 

segurança jurídica na relação cliente-cartório.  

Objetivos Específicos 

1) Ordenar e analisar as variáveis constitutivas dos construtos componentes 

do modelo em exame. 

2) Identificar e medir o grau de relacionamento entre os construtos do 

modelo. 

 

1.4  Estrutura da dissertação 

No capítulo um desta dissertação foi contextualizado o estudo através da 

introdução, esclarecendo os objetivos e sua relevância. Apresenta-se o ambiente de 

estudo, em que os serviços cartorários enfrentam o desconhecimento da sociedade dos 

serviços prestados pela instituição e a cobrança por um melhor atendimento. Definem-se 

os objetivos com base nos conceitos de marketing de relacionamento. 
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No capítulo dois apresentou-se a literatura referente ao tema em que se 

baseia o estudo, adequando-se às características específicas da instituição cartorária.  

Foram realizadas algumas reflexões sobre os conceitos de serviços, em específico o 

serviço público, e de marketing de relacionamento, em especial satisfação e a aplicação 

das ações do marketing de relacionamento para se alcança-la.  Após algumas 

ponderações, foi introduzido o modelo da pesquisa que estabeleceu algumas hipóteses 

baseadas nos constructos de confiança, imagem, dependência, conhecimento e 

variabilidade.  

O capítulo três destina-se à apresentação do histórico dos cartórios e suas 

peculiaridades, definindo-se as competências de cada serventia. É de extrema 

importância para a compreensão da definição do tema, esclarecendo e expondo fatos 

que normalmente não são de conhecimento geral da clientela cartorária.  

No quarto capítulo foi introduzida a metodologia do estudo, ou seja, o 

caminho da edificação do conhecimento do tema do relacionamento aplicada à 

prestação dos serviços extrajudiciais, ou seja, estabelecendo o tipo de pesquisa utilizada, 

definindo-se as unidades analíticas e observatórias, e a forma de coleta e tratamento dos 

dados da pesquisa. 

O capítulo quinto tem por finalidade apresentar os resultados e análises da 

pesquisa, expondo as relações de conexão retiradas das opiniões dos entrevistados, 

apreciando-as a partir das afirmativas apresentadas pela autora da dissertação. 

O capítulo sexto tem por finalidade expor as considerações finais do estudo, 

definindo suas conclusões, estabelecendo suas recomendações e apresentando as 

limitações da pesquisa.  
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2. Referencial Teórico: Estabelecendo as bases do estudo       

 

Este capítulo tem como propósito primordial apresentar os fundamentos do 

relacionamento que podem ser utilizados junto aos prestadores de serviços públicos, em 

especial os do serviço extrajudicial. Assim, serão abordados os seguintes temas: 

conceitos de serviço e serviço público; marketing de relacionamento; confiança; e 

demais construtos componentes da pesquisa. 

 

2.1 Serviços 

 

Com as atuais mudanças nas estruturas econômicas dos países, advindas do 

progresso e da tecnologia, que criaram uma economia globalizada, percebe-se, cada vez 

mais, a importância do setor de serviços e o crescimento dessa esfera, chamada de 

terceiro setor. Os clientes estão mais bem informados e conseqüentemente mais 

exigentes. Um serviço prestado com amabilidade costumava ser suficiente para atender 

as expectativas da clientela. Hoje, porém, os prestadores de serviço têm que se 

diferenciar para se manterem vivos no mercado. 

A busca por melhorias tem se tornado constante para atender a essa nova 

demanda e se destacar no mercado. É necessário muitas vezes inovar para se agregar 

valor à prestação de serviços. Conseguir identificar as necessidades do cliente também é 

primordial. É aí que entra o marketing de relacionamento, em especial, o marketing de 

serviços. 

Assim, o marketing de serviços pode ser definido como o conjunto das 

atividades administrativas que tem como objetivo a avaliação da situação, o 

planejamento de estratégias e a implementação destas para se obter um maior controle 

da demanda e dos serviços prestados, adequando-os aos desejos e necessidades dos 

clientes, aumentando, assim, a percepção de satisfação dos mesmos, gerando mais 

qualidade e lucratividade na prestação de serviços nos dias atuais. 

As atividades de serviços vêm ganhando cada vez mais a atenção de 

investidores e governos no Brasil e no mundo. Segundo o IBGE, em 2009, o setor de 

serviços já correspondia a 68,5% do PIB brasileiro. Foi constatado também um aumento 

significante de empresas cuja atividade principal é a prestação de serviços, inclusive de 

serventias extrajudiciais, gerando um expressivo número de empregos e investimentos, 

como pode ser verificado na tabela 1, ANEXO I. 
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Após análise da tabela apresentada, verifica-se que nos últimos anos houve 

um grande crescimento no setor terciário e conseqüentemente dos assalariados deste 

setor. Este novo quadro gera um aumento na renda da maioria dos consumidores que, 

apesar da crise internacional, preferem pagar para que outros executem o serviço que 

eles faziam antigamente. Assim, cresce a cada dia a oferta por novas prestações de 

serviços e a participação desse setor na economia, criando-se assim um ciclo de 

desenvolvimento na área de serviços. Num país desenvolvido, a principal característica 

do setor terciário é a diversidade dos modelos de negócios existentes.  

Segundo ILLERIS, 1996: 

 

                                                 “Sociedades pobres podem, apenas tem recursos para consumir as 

necessidades absolutas para sobreviver (especialmente alimentos)(....). Mais 

tarde, num estágio mais rico, o consumo de produtos do setor secundário 

também aproximam-se de um teto, e o crescimento de consumo de cultura, 

entretenimento, educação, saúde e outros produtos do setor terciário torna-se 

possível” ( ILLERIS, 1996, P.36) 

 

Historicamente, nas sociedades capitalistas, a participação dos serviços no 

mercado cresce proporcionalmente ao desenvolvimento da economia, aumentando a 

necessidade das empresas dedicarem uma maior atenção à qualidade dos serviços 

prestados e satisfação das expectativas de seus clientes para se tornarem líderes de 

mercado.  

Segundo Gianesi e Corrêa (1994): 

 

                                                   “A importância das atividades de serviço em nossa sociedade pode ser 

demonstrada, por um lado pela posição que ocupam na economia, seja 

através da participação no Produto Interno Bruto seja na geração de 

empregos, e pela análise das tendências e transformações que a economia 

mundial está experimentando” (GIANESI e CORRÊA, 1994. p.17). 

 

Deste modo, demonstrado o panorama do setor na atualidade brasileira, é de 

considerável importância se conhecer a fundo a definição de serviço, na área da 

economia e do marketing, para se ter a percepção do seu verdadeiro valor. 

 O conceito de serviço pode ser bem amplo, mas quando se tenta identificá-

lo no mundo das organizações encontram-se as seguintes definições: 

 Segundo Kotler (1998): “Serviço é qualquer ato ou desempenho que uma 

parte possa oferecer a outra e que seja essencialmente intangível e não resulte na 

propriedade de nada”. Surge, então, a principal característica que diferencia um serviço 

de um produto: a intangibilidade. Um serviço é considerado um bem não material. 
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Gracioso (1995) também chama a atenção para a distinção de serviços e 

produto:  

 “ por um lado, o serviço é algo intransferível, tem o seu valor associado à 

pessoa ou empresa  à qual se destina. Por outro lado, é inerente a esta noção 

de valor a qualidade do serviço. É essa qualidade que distingue o serviço de 

um produto (em relação aos demais) e gera a confiança que é a chave do 

sucesso do prestador de serviço, justamente porque os serviços não são 

tangíveis. Quando adquirimos algo intangível, o fator predominante em nossa 

decisão é a confiança que nos merece o fornecedor”  (GRACIOSO,1995, 

p.187). 

 

Assim, a palavra serviço pode ser definida na visão do marketing como uma 

referência que consiste em satisfazer uma necessidade de outra pessoa não envolvendo a 

obtenção de nenhum bem material. Pressupõe uma relação de contato direto entre o 

prestador do serviço e o consumidor. Tem como predominância a intangibilidade, pois 

quando se paga por um serviço está se focando na experiência desejada, que não pode 

ser percebida antes da compra (HOFFMAN e BATESON, 2009).  

Aqui a confiança depositada no prestador do serviço exerce um papel 

primordial, gerando um bom resultado na percepção da qualidade pelo cliente. Talvez aí 

se encontre a grande diferenciação entre produto e serviço. O valor do serviço, o seu 

diferencial, está na forma do atendimento ágil e cortês, nas instalaçoes físicas arrumadas 

e limpas e na organização de sua administração. Estas são todas variáveis intangíveis e 

com um grau de percepção diferenciado por cada consumidor.  

Desta forma, segundo LOVELOCK et WRIGHT (2002), bens são objetos 

que propiciam benefícios aos clientes por meio de sua propriedade ou uso, advindos de 

suas características físicas. Na prestação de  serviço os benefícios são percebidos na 

forma de realização de ações, ou seja, no seu desempenho. 

Assim, para Grönroos (1995):  

 

“O serviço é uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais ou 

menos intangível - 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) problemas(s) do(s) cliente(s)”(GRÖNROOS, 1995, p.36). 

 

Os serviços são também definidos, pelos renomados autores de Marketing, 

como um meio de gerar valor ao produto. Esta idéia está estreitamente ligada ao 

acréscimo de anéis (valor), chamado "caroço" do produto. É o que acontece no serviço 

pós-venda, que seria o acompanhamento da satisfação do cliente após a venda do 
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produto. Este tipo de serviço agrega valor ao produto, pela garantia da assistência, sendo 

considerado como um anel a mais na essência do produto. 

Os serviços podem envolver do mesmo modo o transporte, a distribuição e a 

venda de mercadorias do fornecedor para o comprador do atacado ou do varejo, ou 

podem abranger a prestação de um serviço de transformação ou reparo de produtos. 

Contudo, o foco é sempre na interação de pessoas, mais do que na aquisição de bens 

materiais. Assim sendo, o prestador de serviços deve observar as características mais 

evidentes de seu tipo de serviço para melhor satisfazer a necessidade de seu cliente. Em 

geral, devem ser analisados os seguintes quesitos, conforme Kotler e Armstrong (2003): 

Intangibilidade: Os serviços não podem ser vistos, provados, ouvidos ou 

cheirados como um produto antes de sua compra. Para se reduzir essa incerteza, os 

clientes procuram certa garantia de qualidade de serviço observando o lugar, as 

dependências físicas, o atendimento dos funcionários, e o preço. Aqui o foco do 

administrador é tornar esses serviços de certa forma tangíveis para seu consumidor da 

melhor maneira possível. 

Inseparabilidade: Os serviços são primeiramente vendidos para depois 

serem executados e consumidos simultaneamente. O prestador se torna parte do 

processo e quando este comete um erro, o serviço apresenta-se defeituoso por conta da 

simultaneidade. O fato do cliente também estar presente neste processo também gera 

uma interação grande entre o fornecedor e o cliente, afetando muitas vezes o resultado 

do serviço. Aqui o foco do administrador é tentar evitar sempre que possível as falhas 

de execução e interatividade. 

Variabilidade: Os serviços são extremamente variáveis, dependendo 

essencialmente de quem os executa e de onde, quando e como são executados. Aqui o 

foco do administrador é tomar algumas medidas para garantir o controle de qualidade 

baseando-se sempre no feedback de seus clientes.  

Perecibilidade: Os serviços são perecíveis, não podendo ser estocados para 

consumo posterior como acontece com a maioria dos produtos. Sendo assim se a 

demanda não é constante, o administrador tem que focar em estratégias de marketing de 

serviços para tentar controlar esta demanda e a oferta para não acarretar problemas.   

Para esta análise ser ainda mais completa deve considerar-se a natureza, o 

grau de intensidade e o tempo de contato do consumidor com o fornecedor, conforme 

Gianesi e Correa (1996). Desta análise obtêm-se as principais dimensões de um 

processo de serviço que interferem na forma de gestão de suas operações: a ênfase dada 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o
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a pessoas ou a equipamentos no processo; o grau de contato com o cliente; o grau de 

participação do cliente no processo; o grau de personalização do serviço; o grau de 

julgamento pessoal dos funcionários; o grau de tangibilidade dos serviços. 

Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990) apresentaram, ainda, a existência de 

cinco dimensões gerais que influenciam nesta avaliação: confiabilidade: capacidade de 

prestar o serviço prometido de modo confiável e com precisão; responsabilidade: a 

disposição para ajudar o cliente e proporcionar com presteza o serviço; confiança: o 

conhecimento e cortesia de empregados e sua habilidade em transmitir segurança aos 

clientes; empatia: a atenção e o carinho individualizados proporcionados aos clientes; 

tangibilidade: aparência física das instalações, equipamento, pessoal e materiais de 

propaganda. A partir dessas premissas, criaram um instrumento de avaliação da 

percepção de satisfação dos clientes com o serviço prestado muito respeitado 

denominado de SERQUAL. Apesar de algumas críticas ao modelo, tem sido muito 

utilizado na avaliação da qualidade de serviços. 

Para se alcançar um grau satisfatório nessa avaliação, as empresas precisam 

aplicar o marketing na área de serviços. Do empreendedor moderno, cada vez mais, é 

exigido conhecimento e sensibilidade para se colocar no mercado o serviço adequado, 

conforme a expectativa do cliente, e para aperfeiçoar a prestação de seus serviços. 

Segundo Kotler e Armstrong (1993), as boas empresas prestadoras de serviços usam o 

marketing para conseguir um forte posicionamento nos mercados-alvo selecionados.   

                  Atualmente, o grande desafio das empresas tem sido utilizar das ações de 

marketing de relacionamento para desenvolver serviços mais direcionados aos desejos 

dos clientes e, desta forma, melhorar seu desempenho e agregar mais valor a sua 

atividade.  

Mas os clientes também identificam de forma diferenciada esta questão do 

valor. Segundo Zeithaml et Bitner (2003), os clientes definem valor de quatro maneiras: 

a) Valor é preço baixo (foco no preço). b) Valor é tudo o que eu quero (foco na 

qualidade). c) Valor é a qualidade que obtenho pelo preço que pago. (foco na relação 

custo benefício). d) Valor é o que eu recebo pelo que eu dou (foco na relação preço e 

esforço). 

Analisar outras definições de valor é de extrema importância. Segundo os 

Critérios de Excelência do Prêmio Nacional da Qualidade (2004): 
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 "Valor é o grau de benefício obtido como resultado da utilização e das 

experiências vividas com um produto. É a percepção do cliente e das demais 

partes interessadas sobre o grau de atendimento de suas necessidades, 

considerando-se as características e atributos do produto, seu preço, a 

facilidade de aquisição, de manutenção e de uso, ao longo de todo o seu ciclo 

de vida. As organizações buscam criar e entregar valor para todas as partes 

interessadas. Isto requer um balanceamento do valor na percepção dos 

clientes, dos acionistas, da força de trabalho e da sociedade."  

 

Utilizando essas informações, as organizações podem definir melhor a sua 

participação no mercado e a melhor forma de melhorá-la, até mesmo se comparando 

com as líderes no setor.  Essas podem focar seus empenhos nos fatores que terão maior 

impacto para os clientes de seu setor a médio e longo prazo.  

Considerando que clientes satisfeitos é a alma de qualquer negócio 

produtivo, clientes fiéis são essenciais para a manutenção da liderança no negócio. Mas 

e quando não existe esta questão de mercado? Qual deve ser o objetivo? 

Nos dias atuais, esta valorização do cliente também tem sido exercida no 

setor público. O Estado já percebeu que não basta apenas gerir a máquina pública, mas 

também tentar satisfazer da melhor forma possível às necessidades de sua população 

dentro de suas diretrizes, agregando mais valor à prestação do serviço público.   

Segundo DEMING (1990), como na maioria das repartições públicas não há 

um mercado a ser conquistado, estas deveriam prestar de maneira mais eficiente os 

serviços por elas executados, pois este seria seu objetivo específico, inclusive definido 

em lei própria.   

A qualidade do serviço público não pode ser medida através desta conquista 

de liderança no mercado e sim pelo fiel cumprimento de seus objetivos e da razão pela 

qual este foi criado que é de bem servir a população em geral, prezando sempre zelar 

pelo seu bem-estar.  

Nessa nova fase que o Estado se encontra, de valorizar o cliente, o marketing 

de relacionamento exerce um papel importante, que é o de oferecer ferramentas para 

avaliar a demanda em relação à prestação de serviços, analisando a percepção de 

satisfação com a mesma. Mas antes se deve levar em conta todas as características e 

peculiaridades do serviço público. 

 

2.1.1 Serviço Público 
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A razão de ser dos serviços públicos tem como sua principal fonte a 

democracia, pois esta baseia-se principalmente nos princípios da administração dos 

interesses da coletividade, preservando os direitos individuais. Todas as democracias 

para serem verdadeiramente consideradas como tal devem respeitar a vontade da 

maioria, mas também proteger os direitos vitais dos indivíduos e das minorias.  

Outro importante fundamento nos serviços públicos é o da cidadania, que 

seria nada mais nada menos que o conjunto de direitos e deveres inerentes ao cidadão na 

vida em sociedade, que deve ser preservada sempre pela administração pública.  São 

exatamente estes direitos, especialmente os políticos, que permitem ao indivíduo 

interferir na gerência dos negócios públicos do Estado, participando ainda que 

indiretamente de sua administração.                     

O serviço público pode ser entendido, então, como as atividades que o 

Poder Público exerce para alcançar a finalidade primordial do Estado, qual seja, a 

satisfação do interesse social e o suprimento de suas necessidades fundamentais, 

algumas consideradas até de caráter essencial e vital, como: abastecimento de água, 

distribuição de energia elétrica e transporte coletivo, definidos pela Lei n.º  7.783/89. 

Segundo Fanuck (1986) a satisfação do interesse social seria uma das principais 

finalidades do serviço público. 

Toda e qualquer atividade, que a Lei atribua ao Estado, para que este ou 

seus delegados executem, a fim de satisfazer às necessidades da coletividade, é definida 

como serviço público, segundo Di Pietro (2008).  

A nova administração pública tenta focar cada vez mais nos direitos do 

cidadão e na salvaguarda de sua cidadania. Para isso, procura desburocratizar sua 

máquina pública, identificando as necessidades da população e prestando-lhe contas. A 

descentralização e o incentivo à capacidades criadora e à inovação estão cada dia mais 

presentes na estrutura administrativa do Estado, surgindo assim a delegação da 

autoridade estatal.  

Segundo Saraiva et all (2000): 

 

                                                  “Em suma, voltar o Estado à participação da cidadania é descentralizar, 

criar transparência dos atos públicos, desburocratizar e implantar sistemas 

políticos que amadureçam cada vez mais a cidadania e favoreçam a 

organização e a expressão da sociedade civil (Kliksberg, 1994). A diretriz 

“mestra” da nova administração pública é a de desenvolver nos funcionários 

um compromisso com a construção de uma sociedade mais preparada para 

enfrentar as novas demandas contextualizadas em uma era de mudanças. A 

grande tarefa a ser  realizada compreende, entre outros aspectos, a revisão 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o_p%C3%BAblica
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dos serviços de atendimento ao público com vistas a sua maior eficiência e 

humanização. Isto implica repensar profundamente os modelos 

organizacionais vigentes. (Kliksberg, 1992).” (Saraiva et all, 2000, p.02) 

 

Por esta definição, já se tem a noção da importância da adequação dos 

serviços públicos ao novo contexto social a fim de preservar o bom andamento da vida 

moderna.  Assim, o Estado pode executar esses serviços de forma direta, através de seus 

órgãos ou agentes, ou de forma indireta, através de órgãos delegados que compõe a 

administração indireta, como: concessionárias e permissionárias por contratos 

administrativos ou autorizatárias por ato administrativo.  

Quando ocorre a delegação do serviço público, a titulariedade do serviço 

continua com o próprio Estado, apenas sua prestação que é transferida a terceiros, 

geralmente órgãos privados. As atividades e serviços da administração do Estado estão 

cada vez mais sendo executadas por essas entidades delegadas, como os cartórios, 

visando o aperfeiçoamento da gestão e melhora do atendimento ao público, garantindo o 

bem-estar da população em geral. 

Assim, pode-se verificar na tabela 16, ANEXO II, que o número de 

cartórios tem crescido nos últimos anos, mas ainda encontra-se defasado se comparado 

a outras entidades delegadas do Poder Público ou entidades sem fins lucrativos.  

Deste modo, de acordo com o Art. 236 da nossa Carta Magna: “Art. 236 Os 

serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder 

público”. E ainda completa em seu parágrafo terceiro a forma pela qual as serventias 

devem ser preenchidas: “§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de 

concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique 

vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses”. 

Os notários e registradores dos cartórios são considerados agentes públicos, 

parceiros da administração pública, que executam atividades públicas delegadas pelo 

Estado. Segundo Loureiro (2011): 

 

                                                  “No quadro dos sistemas constitucional e infraconstitucional brasileiros, 

estes profissionais jurídicos desempenham  importante papel para a validade, 

eficácia, segurança e controle dos atos negociais. Tais profissionais do direito 

são encarregados de conferir maior transparência, estabilidade e confiança a 

diversos aspectos e situações da vida jurídica dos cidadãos.” (Loureiro, 2011, 

p.01) 

 

Desta forma, é através destes órgãos delegados que o Estado procura 

oferecer à sua população serviços públicos mais eficazes, com atendimento 
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especializado e mais qualificado, e com menores custos. A responsabilidade do Estado, 

nesta era da globalização, é cada vez maior, pois dele é cobrado mais eficiência e 

comprometimento com seus cidadãos, sendo sistematicamente avaliado pelo 

cumprimento dessas metas.                    

Assim, o Art. 37, caput, da Constituição Federal estabelece as diretrizes a 

serem seguidas por todos que desempenham esta função pública para se alcançar a meta 

desejada:  

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência...” 

 

Estes são os chamados princípios explícitos do referido artigo, pois estão 

expressos de forma clara e objetiva. Existem ainda os implícitos, que podem ser 

extraídos do corpo do texto, ou seja, de maneira subentendida na intenção da lei. 

Inicialmente, serão analisados os primeiros: 

O princípio da legalidade refere-se à base do regime jurídico do País e vem 

definido claramente do Art. 5º, inciso II, da Carta Magna: "ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". O administrador público, 

então, encontra-se ligado ao texto da lei para atuar, tendo-a como parâmetro, não lhe 

sendo possível inovar se não através de ordenamento jurídico. 

O princípio da impessoalidade descreve a forma que os atos dos prepostos e 

delegados do Poder Público deve ser exercida, em caráter impessoal, em nome do órgão 

que o realiza e não da pessoa.  Esclarece, ainda, que devem ser praticados sem 

privilégios ou restrições pessoais, pois são destinados à coletividade. Todos devem ser 

tratados da mesma forma, sem regalias ou discriminações.  

O princípio da moralidade é inerente ao princípio da legalidade, mas vai um 

pouco mais além. Ele norteia os atos do administrador público para o devido 

cumprimento da legalidade, devendo respeitar sempre os princípios éticos de 

razoabilidade e justiça, pois a moralidade é pressuposto fundamental de validade de 

todo e qualquer ato administrativo exercido (MORAES, 2005).  

O princípio da publicidade orienta aos administradores do Estado que ao 

agirem devem ser transparentes, pois, ao exercerem uma função pública, devem prestar 

contas dela à população, que é a razão principal de sua existência. É, também, decisivo 

meio de controle que a sociedade pode ter para fiscalizar as ações de seus agentes 
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públicos, valorizando os que prezam pela qualidade do serviço, e exigindo mais 

daqueles que não o fazem.   

Por fim, mas não de menor importância, especialmente na visão do 

marketing de relacionamento, encontra-se o princípio da eficiência. Através dele o 

Estado tenta sempre buscar o equilíbrio entre um aperfeiçoamento na prestação dos 

serviços públicos, melhorando a qualidade dos serviços, e uma economia de 

despesas. Caracteriza-se então o binômio: qualidade nos serviços + racionalidade de 

gastos, que é essencial para a sobrevivência da máquina pública.  

Finalmente, serão avaliados alguns outros princípios implícitos no conteúdo 

da lei e acolhidos pelo sistema constitucional que são de suma importância para a 

qualidade na prestação dos serviços públicos: 

Finalidade: toda a atividade administrativa deve ser desenvolvida visando o 

interesse público, sempre se observando os pressupostos legais, mas tentando extrair 

destes o chamado espírito da lei.  

Proporcionalidade: toda ação administrativa deve manter uma relação 

proporcional entre meios e fins. A Constituição Federal afirma que há prevalência do 

interesse público sobre o interesse privado, mas deve haver uma proporcionalidade no 

sacrifício dos direitos individuais para o bem estar da coletividade.  

Indisponibilidade: os administradores públicos, por estarem a serviço da 

coletividade e não de um particular qualquer, como zeladores do patrimônio público e 

defensores dos interesses da população, tem o dever de velar pela boa administração 

pública na preservação de seus bens e negócios. 

Continuidade: a atividade administrativa é obrigatória e ininterrupta, não 

pode parar nunca, pois os interesses que ela protege são essenciais para a coletividade. 

Autotutela: A Administração Pública tem a obrigação de controlar seus 

próprios atos e quando constatar qualquer ato praticado que for contrário ao interesse 

público ou ilegal este deve ser imediatamente anulado.  

Especialidade: ligado ao princípio da legalidade, preceitua que o agente 

público somente pode fazer o que a lei manda, ao oposto do particular, que pode fazer 

tudo aquilo que a lei não proíbe. Os órgãos da Administração devem cumprir sua 

missão, isto é, exercer somente o objetivo pelo qual foram criados por lei, sendo-lhes 

vedado qualquer ato não prescrito em sua lei orgânica. 
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Razoabilidade: os administradores públicos devem sempre seguir um padrão 

de conduta que é socialmente aceito pela população, praticando seus atos de forma 

adequada e acolhida pela maior parte das pessoas. 

Motivação: os agentes públicos devem sempre expor e deixar claras as 

razões de fato e de direito que motivaram a prática de determinado ato. 

Segurança jurídica: a administração pública deve prezar pela proteção do 

direito adquirido, evitando fatos posteriores que desestabilizem as relações sociais, 

tornando este direito inviolável. 

Isonomia: a máquina pública não pode conceder privilégio injustificado ou 

dar tratamento diferenciado a quem quer que seja. Todos devem ser iguais perante a 

Administração Pública.  

Assim, a administração pública tem de se submeter a todos estes princípios 

para bem gerir suas atividades e construir pilares fortes que sustentem tanto o bem estar 

da população quanto o aparelho estatal. Especialmente neste novo cenário que será 

apresentado, onde as ações do marketing de relacionamento se tornam cada vez mais 

necessárias para adequar a gestão pública às necessidades da população e à capacidade 

do Estado, mais expressamente seu orçamento público, em atender a estas demandas.  

Já há algumas décadas que o Brasil vem buscando melhorias quanto à 

prestação do serviço público, aperfeiçoando a qualidade e produtividade.  Em 1990, foi 

criado o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade – PBQP, aperfeiçoado em 

1995, pelo Programa Qualidade e Participação na Administração Pública - QPAP, como 

forma de melhorar a qualidade de atendimento do serviço público e modernizar o 

aparelho estatal. Em 1999, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão colocou 

em prática o Programa da Qualidade no Serviço Público - PQSP, através de pesquisa de 

satisfação dos usuários dos serviços públicos, estabelecendo padrões de atendimento ao 

público e criando os  SACs  –  Serviços  de  Atendimento  ao Cidadão. Em 2005 

promulgou-se o decreto 5378/2005, que estabelecia o Programa Nacional de Gestão 

Pública e Desburocratização - GESPÚBLICA, unindo o Programa da Qualidade com o 

Programa Nacional de Desburocratização. 

Sobre essa nova fase do Estado, que não se restringe apenas à reestruturação 

administrativa, mas objetiva consolidar o processo democrático e conciliar a 

estabilidade econômica e o desenvolvimento sustentável com os anseios da sociedade, 

Ferreira (2009) argumenta que o setor público adotou um modelo de excelência baseado 
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nas experiências já vividas pelo setor privado, permitindo o aprimoramento de sua 

gestão.  O GESPÚBLICA é o ícone deste novo papel assumido pelo Estado.  

Segundo Kotler e Lee (2006) o setor público, na atualidade, encara a 

urgente necessidade de destacar-se, a fim de competir, com sucesso, por verba, talento e 

influência. A qualidade da gestão pública tem que ser voltada para o cidadão, dentro dos 

limites definidos em lei e dos princípios primordiais da administração púbica, mas 

sempre em busca da excelência, podendo ser comparada, em alguns aspectos, com os 

padrões da gestão privada.  

Segundo site da Anoreg/Br, que é a Associação dos Notários e 

Registradores do Brasil, a instituição dos cartórios no Brasil também encontra-se 

preocupada em melhorar sua gestão:  

 

                                                 “A norma específica de qualidade para o segmento dos cartórios vai 

favorecer a uniformização de processos e atendimento nestes 

estabelecimentos de todo o país.” (Fonte: Site da AnoregBR - 22/11/2006) 

 

 

 Foi criado pela instituição o PQTA - 2006 e uma norma de certificação para 

estimular o bom atendimento e estabelecer um padrão único, diminuindo o tempo e 

atendendo à expectativa tanto do público interno quanto do externo, segundo o 

presidente da Anoreg-BR, Rogério Portugal Bacellar.  E, de acordo com o diretor das 

Normas de Qualidade da Anoreg-BR, Carlos Eduardo Gabizo Leite Penteado, este 

trabalho será um marco no Brasil, pois este será o único país do mundo a ter uma norma 

específica para o segmento notarial e registral. “Após a formalização no Brasil, 

desejamos servir de modelo para outros países latinos, e exportar nosso modelo de 

qualidade”, informa.” (Fonte: Site da AnoregBr – 22/11/2006). 

Assim observa-se a necessidade de ferramentas do marketing de 

relacionamento para o Estado e suas delegações se adequarem a este novo panorama. 

 

2.2 Marketing de Relacionamento 

 

Todas as organizações, sejam elas públicas ou privadas, empregam ações do 

marketing de relacionamento para orientar sua gestão. O desenvolvimento e a prática 

dessas ações nas organizações governamentais é que pode ser considerada mais recente 

e em evidência nos dias atuais.  
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Os conceitos do marketing de relacionamento são os mesmos, tanto para o 

setor público quanto para o setor privado, apenas sua aplicação que é diferenciada.            

Muito se tem estudado sobre a implementação das ações de marketing nas organizações, 

mas para os órgãos públicos isto tudo é um pouco recente. 

 Kotler e Armstrong (1993) observam que os bons prestadores de serviços 

usam o marketing para conseguir um forte posicionamento nos mercados-alvo 

selecionados. Entretanto, como os serviços são, por natureza, intangíveis, muitas vezes 

eles exigem estratégias de marketing adicionais. Assim, estes têm de interagir 

efetivamente com seus clientes para criar um valor igual ou superior às suas 

expectativas e torná-lo  constante durante a execução de seus serviços. A este processo 

para garantir a satisfação contínua de sua clientela dá-se o nome de marketing de 

relacionamento.  

As profundas mudanças ocorridas nas últimas décadas, com a globalização e 

avanço da tecnologia, mudaram um pouco o perfil do consumidor. A facilidade e 

agilidade no acesso das informações criaram um indivíduo mais bem informado e com 

um nível de exigência maior, acarretando mudança em seus hábitos de consumo, lazer e 

trabalho, gerando assim altas expectativas. Este seleciona os fornecedores levando em 

conta vários critérios que considera essenciais, como preço, qualidade, atendimento, 

agora com uma capacidade muito maior de questionamento e comparação.  

Segundo Gianese (1994) existem alguns fatores que podem influenciar 

nessas expectativas: 

 

 

Fonte: GIANESE, 1994 
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Os clientes estão cada vez mais exigentes e diferenciados, com  

necessidades e expectativas específicas a serem atendidas. Essas expectativas da 

clientela, como exposto no quadro anterior, podem ser geradas de várias formas: através 

dos meios de comunicação de marketing, experiências bem ou mal sucedidas de outros 

ou da própria pessoa, ou, até mesmo, elas podem surgir para se atender uma necessidade 

pessoal. Colocando-as na perspectiva dos serviços cartorários, algumas dessas fontes 

podem conter algum vício intrínseco. Por exemplo, o fato dos cartórios serem proibidos 

por Lei de fazer propaganda, pode explicar um pouco do desconhecimento das pessoas a 

respeito do serviço específico realizado por cada serventia. Assim como a necessidade 

individual do cliente de atender a algum prazo definido por outro órgão público ou 

compromisso particular para um documento apresentado para registro e ignorar que as 

serventias notariais possuem os seus próprios prazos para o devido cumprimento 

daquele registro.  Este é outro evento muito comum no dia a dia dos cartórios que 

eventualmente pode gerar alguma insatisfação com o atendimento.  

O poder de compreender e satisfazer as exigências do consumidor já é um 

enorme desafio para as empresas quanto mais ainda para os órgãos do poder público que 

dependem de previsão legal para atuar. Assim sendo, se faz necessário um estudo mais 

profundo para se estabelecer onde se encontram as falhas nesse processo do 

relacionamento.  

 Segundo Fitzsimmons et Fitzsimmons (2000): “Medir a qualidade dos 

serviços é um desafio, pois a satisfação dos clientes é determinada por muitos fatores 

intangíveis”. Mas a coleta de informações e uma análise minuciosa delas são 

ferramentas essenciais para se descobrir o marketing de relacionamento adequado para 

cada público alvo.  
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Segundo Vavra (1993), para se obter um bom projeto de marketing é 

fundamental uma coleta de dados sólida, como pode ser verificado a seguir: 

FIGURA 1. Mensuração e ação sobre a satisfação dos clientes 

Fonte: Marketing de relacionamento. After marketing. Terry Vavra: 1993.p.257 

No ambiente das instituições cartorárias, essa coleta de dados foi realizada 

através de uma pesquisa do Datafolha em 2009, quando foram entrevistadas 1010 

pessoas em algumas das principais capitais do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Brasília e Curitiba. O resultado não poderia ser mais significativo para a 

imagem dos cartórios que foram considerados líderes no quesito confiança dos seus 

usuários. Isto, em comparação com outras instituições do País, como a imprensa, 

empresas, igrejas, governos, dentre outros, tendo apenas os “Correios” alcançado uma 

credibilidade similar.  

O público entrevistado avaliou muito positivamente os quesitos de 

honestidade, seriedade, tradição e competência que compunham o construto de 

confiança e credibilidade, em torno de 8,2 em uma média de 0 a 10.  

Foi constatado nesta mesma pesquisa, que apesar desta resposta positiva no 

quesito confiança, os cartórios ainda enfrentam problemas de relacionamento com o seu 

cliente, pois em quesitos como agilidade, tecnologia e inovação não foram obtidas 

médias tão expressantes: 64% dos entrevistados consideraram a ida ao cartório uma 
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"atividade desgastante" e 60% reclamaram das filas. Mesmo assim 79% dos usuários já 

perceberam melhoria nos serviços nos últimos anos, com o advindo da Constituição de 

1988, e a nova fase de moralização dos cartórios. 

Pode-se observar mais claramente a percepção de satisfação dos clientes 

cartorários do serviço prestado através dos números apresentados no quadro abaixo:  
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FIGURA 2. Fonte: Pesquisa Datafolha 2009 

 

Outra questão importante, e que também foi percebida pelos entrevistados, é 

a de que a qualidade do serviço cartorário prestado pode variar muito de cartório para 

cartório, pois esta depende bastante do envolvimento e investimento de cada titular 

responsável, inclusive na implantação de avanços tecnológicos, como verificado no 

gráfico abaixo: 

 



 33 

 

80

75

 Existe muita diferença de

atendimento entre os cartórios

 Acho que os serviços de cartório

deveriam estar disponíveis pela

Internet

  

FIGURA 3. Fonte: Pesquisa Datafolha 2009 

 

Concluindo, se faz necessário, como nos ressalta Téboul (1999), medir a 

satisfação do cliente, de modo a tornar tangível a percepção do intangível. Para isto 

deve-se perguntar ao cliente e observar seu comportamento, para se conhecer a relação 

entre o desempenho do serviço e a percepção que ele tem de sua qualidade, se o que foi 

percebido era o esperado. Isso será de extrema importância para se alcançar os objetivos 

deste estudo. 

Deste modo, para se alcançar a meta proposta por esta pesquisa, é de 

extrema importância a definição de satisfação para sua correta avaliação no caso 

concreto.  

 

2.2.1 Satisfação  

 

O conceito de satisfação está relacionado, como já foi exposto, a desejos ou 

necessidades. É uma comparação entre o que se espera e o que realmente acontece. 

Assim, a satisfação do cliente, segundo Hoffman e Douglas (2003) é alcançada quando 

suas percepções satisfazem ou excedem suas expectativas. A satisfação, propiciada por 

um produto, serviço ou sentimento é função direta do desempenho percebido e das 

expectativas. Se o desempenho ficar distante das expectativas, o cliente ficará 

insatisfeito. Se atender às suas expectativas, ficará satisfeito. Se exceder às expectativas 

ficará altamente satisfeito ou encantado.  

Segundo Juran e Gryna (1991): “Todos os clientes têm necessidades que 

devem ser atendidas, e as características do produto devem atendê-las. [...] a resposta 

determina a satisfação com o produto e, conseqüentemente, a facilidade de venda do 

produto” (Juran e Gryna, 1991, p. 13). Igualmente, na área de gestão de qualidade, o 

cliente é o centro das atenções e sua satisfação requisito fundamental para as 

organizações alcançarem um estágio de excelência. 
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Kotler (1994) ainda acrescentava que: “Satisfação é o nível de sentimento 

de uma pessoa, resultante da comparação do desempenho (ou resultado) de um produto 

em relação a suas expectativas” (Kotler, 1994, p. 50). 

E, assim, quando aplicamos estas definições à área de serviços, percebemos 

claramente a influência da expectativa. Segundo Fitzsimmons et Fitzsimmons: “A 

satisfação do cliente com a qualidade do serviço pode ser definida pela comparação da 

percepção do serviço prestado com a expectativa do serviço desejado.” (Fitzsimmons et 

Fitzsimmons, 2000, p. 249). Quando o serviço ultrapassa a expectativa é considerado 

excelente, mas quando fica aquém desta é avaliado como insatisfatório. Se for de 

encontro com o esperado, atende à expectativa, e é definido como aceitável.  

Ainda, segundo Fitzsimmons et Fitzsimmons, a qualidade do serviço 

prestado é avaliada de acordo com cinco dimensões enumeradas por ordem de peso 

nesta avaliação: confiabilidade, responsabilidade, segurança, empatia e tangibilidade. 

Estes quesitos serão sempre verificados pelo cliente para definir o resultado de sua 

expectativa com o serviço recebido, que pode ser tanto positivo quanto negativo.  

De acordo com a pesquisa Datafolha, o resultado entre as expectativas dos 

clientes de cartórios em geral com o serviço efetivamente prestado por eles foi 

extremamente positivo. É nítida a presença dos itens avaliadores de confiança e 

segurança, pois os entrevistados relataram que nos quesitos de honestidade, seriedade, 

tradição e competência, que se relacionam com os referidos construtos, os cartórios se 

destacam.  

O grande desafio para os cartórios, no cenário moderno dos dias atuais, é a 

valorização do cliente como acontece também com as empresas que tentam se manter 

vivas no mercado. Estas já perceberam que não basta apenas satisfazer as necessidades 

de sua clientela para se ter uma participação maior no mercado e sim agregar valor a 

esta satisfação. Para o Estado essa também começa a ser uma realidade. 

Segundo Wilson e Vlosky (1997), uma escala para mensuração de 

marketing de relacionamento, composta de um conjunto de seis variáveis, é a melhor 

ferramenta para se definir o que é considerado valor para o cliente, sendo elas: (1) 

dependência; (2) nível de comparação de alternativas; (3) investimentos específicos no 

relacionamento; (4) partilha de informações; (5) confiança e (6) comprometimento. 

Müssnich e Slongo (2005) ampliaram ainda mais essa escala e 

desenvolveram dez hipóteses de pesquisa para se caracterizar o relacionamento entre o 

cliente e a empresa, sendo: 
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FIGURA 4. Modelo sobre serviços ao cliente e marketing de relacionamento 

Fonte: Müssnich e Slongo, 2005, p. 158 

  

Assim através destas dez hipóteses apresentadas foram analisadas as 

seguintes variáveis: nível de oferta e a dependência; nível de oferta e nível de 

comparação de alternativas; nível de ofertas e confiança; investimentos no 

relacionamento e dependência; nível de comparação de alternativas e dependência; nível 

de comparação de alternativas e confiança; troca de informações e confiança; 

dependência e comprometimento; confiança e comprometimento; e confiança e 

comprometimento com o relacionamento comercial. 

Este estudo foi muito importante para se definir a realidade empresarial 

brasileira e estabelecer uma escala de marketing de relacionamento confiável. 

 

2.3 O Modelo da Pesquisa  

Com referência em todos os estudos apresentados, foi desenvolvido o 

modelo desta pesquisa, com as devidas adaptações ao caso concreto, adequando-o à 

realidade dos serviços extrajudiciais no Brasil.  
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Ao modelo apresentado serão adaptadas algumas variáveis consideradas de 

extrema importância para se definir o cenário atual da relação do serviço público, mais 

precisamente os cartórios, com seus clientes. 

 

 

 

   

  -  

 ₌ 
  

 ₊  

  ₊  

 

₊ ₊ ₊ 

 

 

 

FIGURA 5. Modelo de relacionamento adaptado  

       Fonte: Modelo elaborado para esta pesquisa 

A seguir são apresentadas e justificadas as variáveis constituintes do modelo 

para a determinação dos construtos da confiança e da percepção de segurança jurídica 

na relação cliente-cartório. 

 

 2.3.1 Confiança 

 

 A partir desta variável central é que partirão todas as hipóteses apresentadas, 

tendo como conjectura principal: 

 

1ª Hipótese: Quanto maior o nível de confiança nos serviços notariais, maior 

a percepção de segurança jurídica do cidadão. 
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Aplicando-se esta hipótese ao caso concreto, primeiramente, deve-se 

considerar a relevância do conceito de confiança para se entender melhor a importância 

do fato dos cartórios terem sido escolhidos como uma das instituições mais confiáveis 

do País.  

Tzafrir e Harel (2002) observam que a confiança é um conceito, no qual, 

diversas disciplinas da pesquisa organizacional se misturam, mas que, 

independentemente da disciplina, existem componentes críticos às diferentes definições 

de confiança. São observados pontos decisivos na análise da confiança: questões 

associadas à vulnerabilidade/risco, à reciprocidade e na dinâmica das expectativas. 

Quanto à vulnerabilidade/risco, a definição de confiança mais 

freqüentemente apresentada está associada à disposição de alguém ser vulnerável em 

relação à outra pessoa cujos comportamentos não se pode controlar (DEUTSCH, 1962, 

ZAND, 1972) ou com base na crença de que o outro é competente, franco e responsável 

(MISHRA, 1996). 

Em se tratando de cartórios, pode-se observar claramente esta questão da 

vulnerabilidade/risco, pois se trata de princípio básico e originário da existência desta 

instituição. Os cartórios foram criados justamente para se garantir a redução dos riscos 

encontrados na prática de atos jurídicos, conforme dispõe a própria Lei n° 8.935 de 

1994 já citada: “ ... são de organização técnica e administrativa e se destinam a garantir 

a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos”.  

Assim, a população vem demonstrando, como observado no resultado da 

Pesquisa Datafolha de 2009 sobre os Cartórios, que realmente acredita na essência das 

serventias cartorárias de minimizar os riscos enfrentados na realização de um negócio 

ou transação extrajudicial, sendo as mesmas consideradas órgãos imparciais e 

competentes para tal responsabilidade.  

Já, passando para a questão da reciprocidade, percebe-se que uma história 

de interações positivas tende a aumentar o nível de confiança entre as partes, como uma 

espécie de mecanismo autofortalecedor. As interações positivas mútuas entre atores 

conduzem à construção de expectativas em longo prazo (TZAFRIR e HAREL, 2002). 

As normas de reciprocidade têm grande influência sobre a confiança e constitui-se em 

característica que geralmente acompanha as relações de confiança (ZUCKER, 1986; 

LEWIS e WEIGERT, 1985; BUTLER, 1983; ZAND, 1972). 

Os clientes demonstraram na referida pesquisa que percebem positivamente 

esta reciprocidade dos cartórios, pois declararam que os mesmos lhes transmitem uma 
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imagem de honestidade, seriedade, tradição e competência em suas relações.  Sendo 

assim, parece que a instituição vem cumprindo o papel para a qual foi criada: segurança 

jurídica.     

Então, quem sabe a falha possa estar ligada à dinâmica da expectativa. 

Considera-se que a confiança traz embutida em si uma expectativa, em especial, 

positiva (BHATTACHARYA, DEVINNEY e PILLUTLA, 1998; LEWICKI e 

BUNKER, 1996). A expectativa do resultado da outra parte forma um elemento central 

na definição de confiança (MAYER, DAVIS e SCHOORMAN, 1995). A disposição 

para assumir riscos é baseada na expectativa de que a outra parte cumprirá uma 

determinada ação importante para aquele que confia. A violação dessas expectativas 

resulta em conseqüências negativas para os envolvidos (LEWIS e WEIGERT 1985). 

São vários os fatores que geram expectativas nos clientes. Alguns serão 

analisados no decorrer desta dissertação, como: imagem, dependência, conhecimento e 

variabilidade. Todas essas questões devem que ser colocadas em conta quando se deseja 

prestar um serviço adequado para atender às expectativas dos clientes, mas mais ainda 

quando se tem que seguir a exigências legais, como no caso dos cartórios. Segundo 

Gianesi, 1996, “os clientes utilizam suas expectativas para avaliar o serviço, ou seja, 

comparam o que esperavam com o que receberam”. O que ocorre é que muitas vezes, 

por falta de conhecimento, por ser leigo em questões legais, por exemplo, o cliente gera 

uma expectativa inadequada quanto aos procedimentos de registro de um documento 

pelo cartório para que este surta os devidos efeitos jurídicos. Este é um caso típico de 

inadequação de expectativa e real necessidade, como nos ensina Gianesi.       

Portanto, provavelmente a confiança adquirida pelos cartórios seja devida 

mais pela crença de que este é um órgão competente e responsável por seus atos do que 

qualquer outra expectativa gerada. Descobrir qual o fator influenciador que não vem 

correspondendo a estas expectativas e pode estar gerando uma percepção negativa no 

atendimento é um dos objetivos principais deste estudo.  

 

2.3.2 Imagem     

 

Nesta variável será analisada a seguinte hipótese:  

 

2ª Hipótese: Quanto maiores são os indicadores de imagem do cartório, 

maior a confiança no serviço prestado. 
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Identificar qual a principal imagem que a organização passa para seus 

clientes é essencial para determinar os erros e acertos de sua administração e definir o 

seu futuro. 

Morgan (1996) pondera sobre os diferentes tipos de organizações, com suas 

complexidades e contradições, e as diversas visões existentes para analisá-las. Esclarece 

que é necessário alterar a forma de pensar e utiliza algumas metáforas para se definir o 

estilo organizacional da instituição.  

Como se pode observar no gráfico abaixo, o estilo organizacional da 

instituição cartorária vem se alterando e a percepção dos clientes quanto a essas 

mudanças também. Algumas questões levantadas a seguir foram apontadas pelos 

entrevistados na pesquisa Datafolha de 2009 como influenciadoras da imagem dos 

cartórios, podendo-se perceber um reflexo bastante positivo das mudanças trazidas pela 

Constituição de 1988. 
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FIGURA 6. Fonte: Pesquisa Datafolha 2009 
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Uma das questões principais a afetar a imagem dos serviços notariais era a 

forma antiga de delegação dos cartórios, que era meramente de cunho político, e 

passada de pai para filho, como já argumentado no histórico dos cartórios. A 

Constituição de 1988 jogou por terra esse conceito. A partir de então todas as serventias 

só podem ser preenchidas por concursados. Observou-se um efeito de moralização da 

instituição e valorização do profissional de cartório, comprovado pela pesquisa 

Datafolha de 2009, que constatou que 79% dos entrevistados já percebiam melhoras no 

atendimento.  

  Mais um grande mito sobre a instituição é a falsa idéia de que todos 

possuem rendimentos superfaturados, comprovada pela famosa frase: “Cartório é uma 

mina de dinheiro”.  Antes de 88, vários tipos de serventia podiam ser acumulados pelo 

mesmo titular o que acarretava realmente um faturamento desproporcional. Isto marcou 

a imagem dos cartórios de forma negativa e fez com que seus clientes acreditassem que 

os titulares estariam somente interessados nos rendimentos da serventia. Agora uma 

pessoa aprovada em concurso só pode ser titular de apenas uma serventia. E como 

também já foi exposto nesta dissertação, muitas serventias encontram-se deficitárias.  

Outra questão influenciadora da imagem que os cartórios passam para o seu 

público é a da acomodação. A maioria das serventias, com exceção dos Serviços de 

Notas, não enfrenta a ameaça da commoditização, definida por Rust et all como: “a 

possibilidade de um concorrente entrar no mercado e fornecer o produto ou serviço aos 

consumidores de uma forma melhor, mais rápida ou com preço mais competitivo, 

roubando assim, a base de clientes duramente conquistada.” (Rust et all, 2001, p.88).  

Os cartórios possuem sua área de competência muito bem definida dentro de 

sua comarca, não precisando se preocupar com a concorrência, pois são exclusivos em 

sua territorialidade.  Segundo Loureiro:  

 
 “O princípio da territorialidade está intimamente vinculado ao princípio da 

publicidade, Para que o público em geral possa obter informações relativas a 

determinado imóvel, ou a determinada pessoa, é necessário que saiba onde 

encontra-las. Se o registro referente ao imóvel ou ‘a pessoa pudesse ser 

realizado em qualquer serventia, seria praticamente impossível tornar efetiva 

a publicidade.” (Loureiro, 2011, p.187)  

 

Os “preços” que são chamados de emolumentos também não podem ser 

livremente estabelecidos pelo titular e sim rigorosamente seguidos e estabelecidos em 

uma tabela com reajuste anual elaborada pelo Tribunal de Justiça de cada Estado. Eles 

são tributos que apenas podem ser criados ou aumentados em razão de Lei, estando o 
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responsável pelo cartório obrigado a cobrá-los sem acréscimos ou reduções, muito 

menos de conceder isenções se não em conformidade com a Lei.   

Sem ter que se preocupar com estas questões de concorrência e preço 

competitivo, a imagem dos Cartórios passada para os clientes pode se tornar um pouco 

inflexível e apática. Como nos ensina Tavares, 2008, quando utiliza a contribuição de 

Barich e Kotler (1991), para definir os fatores responsáveis pela formação de imagem 

da empresa: “... decorre de suas interações, sintetizadas pelas experiências, impressões, 

crenças, sentimentos, conhecimento e transações compartilhadas...” e da imagem de 

marketing: “... engloba os elementos do chamado composto de marketing: produto, 

preço, promoção e praça.”. 

 

2.3.3 Dependência  

 

Nesta variável será analisada a seguinte hipótese:  

 

3ª Hipótese: Quanto menores forem os indicadores de dependência dos 

serviços prestados pelo cartório, maior o nível de confiança na instituição.  

 

É muito importante definir também se o grau de dependência do cliente ao 

cartório afeta sua percepção no atendimento prestado e se esse tipo de relação influencia 

na qualidade do serviço prestado. 

Os cartórios possuem uma área de competência, a comarca, para exercer 

suas atividades. Os clientes geralmente são obrigados, por lei, a efetuar seus registros 

em determinado cartório, sem a opção da escolha. Isto os torna vulneráveis às 

exigências estabelecidas pelo titular responsável da serventia. Como nos esclarece 

Loureiro: 

 “... este profissional do direito é dotado de liberdade                                                                  

decisória, sem nenhum tipo de condicionamento, seja de ordem política, 

econômica ou administrativa. O único limite é a ordem jurídica, que 

disciplina, entre outras matérias, o exercício da atividade, os limites de suas 

atribuições e os deveres a observar.”. (Loureiro, 2011, p.03) 

 

Assim, sendo, o notário e registrador é livre para administrar o seu serviço 

notarial da forma que melhor lhe aprouver, estabelecendo normas e condições 

específicas para o melhor andamento de sua serventia. É claro que tudo conforme a 

legislação vigente, mas que pode ter uma interpretação mais ou menos rigorosa 
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dependendo da visão de cada titular. Inclusive, de acordo com o art. 22 da Lei 

8.935/94: “Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus 

prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia...”. 

Este nível de dependência pode afetar o comprometimento de cada titular de 

serventia no investimento da constante busca pela melhoria de relacionamento com o 

cliente, afetando mais uma vez a imagem dos cartórios, criando uma idéia de 

acomodação e apatia que é muito comum da instituição.   

Ao mesmo tempo, o cliente se sente muitas vezes impotente diante das 

exigências de determinado oficial de cartório, sem saber ao certo se são realmente 

devidas, mas se vendo na obrigação de cumpri-las para ver seu registro efetivado.  Fato 

este, que nos leva ao próximo construto.  

 

2.3.4 Conhecimento 

 

Nesta variável será analisada a seguinte hipótese:  

 

4ª Hipótese: Quanto maiores são os indicadores de conhecimento dos 

serviços prestados, maior a confiança no cartório.   

 

Como visto anteriormente, o fato do cliente desconhecer a natureza dos 

serviços cartorários pode gerar alguns desentendimentos quanto a prazo de entrega, 

valor dos registros e requisitos necessários para se registrar um documento.  

Entre todas as serventias, talvez a mais desconhecida em suas atribuições 

seja a de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas, que é 

justamente a serventia do cartório tema da pesquisa desta dissertação. Como nos elucida 

Loureiro: 

 “A principal função do Serviço de Registro de Títulos e Documentos, mas 

não a única, é dar publicidade a títulos, documentos e instrumentos privados. 

Outra função, não menos relevante – notadamente em nossa sociedade de 

informação -, é o registro de quaisquer documentos, para fins de conservação 

(art. 127, VII, da Lei 6.015, de 1973 – grifo nosso).” (Loureiro, 2011, p. 181) 

 

O que é muito relatado pelos oficiais do cartório em questão é que o que 

mais acontece no dia a dia de sua serventia é a solicitação indevida de certidões de 

nascimento e casamento, pedidos de autenticação de documentos e reconhecimento de 
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firmas e registros de escrituras públicas de imóveis, que são todas atividades praticadas 

por outras serventias. 

Um fato muito corriqueiro nos cartórios é a confusão feita pelos clientes da 

competência de cada serventia, como foi exposto anteriormente no item tipo de serviço 

prestado. É até muito comum se ouvir a seguinte frase coloquial: “Ah, cartório é tudo 

igual!”.  Este equívoco banal muitas vezes é cometido até pelos profissionais do direito, 

que em tese deveriam saber as atribuições de cada “tipo” de cartório, quanto mais por 

pessoas leigas que visam apenas atender as suas necessidades pessoais de registro com a 

máxima urgência.  

Se a clientela dos cartórios desconhece a finalidade de cada serventia, mais 

ainda os requisitos legais para se praticar com total segurança jurídica os atos a ela 

atribuídos. Todo notário ou registrador é dotado de fé pública e para tal deve observar 

com presteza e habilidade os requisitos legais para desempenhar com absoluta garantia 

este papel. Como ensina Oliveira: 

 

 “Aos notários cabe, pois, a tarefa de instrumentalizar os acordos de vontade 

entre as partes, que requer forma especial, e, aos registradores, compete dar a 

força probante da validade e da legalidade da relação jurídica, garantindo 

que, por um título válido, o direito real pertence à pessoa em nome de quem 

está transcrito. Como vemos, o princípio da fé pública não só garante a 

legalidade de uma relação jurídica, como também dá validade e segurança.”. 

(Oliveira, 2012, p. 318) 

 

Assim se faz necessária a observância de requisitos e prazos legais para o 

fiel cumprimento de um ato cartorário válido e irrefutável. De acordo com a Lei 

6.015/73, em seu art. 188, o prazo legal para o registro de qualquer título é de 30 

(trinta) dias e para a entrega de qualquer tipo de certidão de 05 (cinco) dias. É claro 

que com o advento da informatização dos cartórios, os mesmos não têm mais a 

necessidade da utilização total deste prazo, conseguindo, em sua grande maioria, 

maior agilidade e presteza.              

É de extrema importância, então, que os cartórios invistam em informação 

do consumidor, o que deve ser realizado também com a maior cautela, pois os 

mesmos são proibidos por lei de fazer propaganda. Podem sim realizar campanhas 

educativas e informativas de seus serviços e investir na capacitação profissional de 

seus funcionários para torná-los mais aptos a esclarecer as várias dúvidas da clientela.  



 44 

É o que vem ocorrendo, como foi exposto em reportagem da revista 

Recivil de abril de 2011, intitulada “Qualidade é a marca na prestação de serviços dos 

cartórios mineiros”: 

  “O pontapé inicial partiu do próprio Governo Federal que criou frentes 

de trabalho para a emissão da documentação civil básica para a população. 

As campanhas disseminaram a informação e o papel do Registrador Civil 

passou a ser visto como primordial para a disseminação dos direitos dos 

cidadãos.”. (Revista Recivil, edição n°49, abril de 2011, p. 36) 

 

                                               Seria de grande importância para a população em geral que mais campanhas 

públicas fossem realizadas em prol dos direitos dos cidadãos, com maiores 

esclarecimentos sobre todas as outras serventias extrajudiciais.  

 

2.3.5 Variabilidade 

 

Nesta variável será analisada a seguinte hipótese:  

 

5ª Hipótese: Quanto maiores forem os indicadores de variabilidade dos 

serviços prestados pelo cartório, maior a confiança dos seus clientes. 

                 

A inconstância na prestação do serviço cartorário é outro fator crucial no 

relacionamento cliente cartório. A diferença que ocorre no atendimento de um cartório 

para outro é grande. Como foi observado na pesquisa Datafolha de 2009 relativa aos 

cartórios, muitos clientes se referiram a divergências de atendimento entre as diversas 

serventias.   

Um grande número de cartórios já se preocupa com a agilidade, 

cordialidade e eficiência no atendimento ao seu cliente. Apesar disso, os prazos e 

procedimentos nem sempre são os mesmos, até por questão de interpretação da lei, 

capacidade produtiva e investimento, o que gera muita insatisfação quando esse quesitos 

não são observados.  

Na maioria dos concursos públicos, logo após a aprovação do candidato e 

sua nomeação para o cargo, é realizado um curso preparatório pelo Poder Público para o 

devido cumprimento das práticas exigidas pela função. No concurso para cartórios isto 

não acontece. O aprovado se vê perdido em meio à realidade da serventia extrajudicial 

que é muito diversa da teoria estudada. Isto tudo além das peculiaridades locais.  
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Novamente o atendimento ao público encontra-se estreitamente ligado ao 

esforço pessoal de cada titular que deve buscar seu treinamento e aperfeiçoamento da 

maneira que lhe for possível.  

A preocupação com a capacitação profissional dos titulares e seus prepostos 

vem aumentando a cada dia:  

 

                                      “O número de encontros, seminários, cursos e congressos aumentou 

significativamente nos últimos anos, assim como a qualidade dos debates 

ocorridos nos eventos. No Estado de Minas Gerais, em apenas três anos, 

foram realizados mais de 50 cursos de qualificação profissional para 

registradores. Em pesquisa aplicada aos alunos dos cursos, 90% dos 

participantes afirmaram que as aulas dadas ajudam muito na prática diária da 

profissão.”. (Revista Recivil, edição n°49, abril de 2011, p. 38). 

 

Assim, cabe à própria classe se unir e se conscientizar de que da profissão 

é exigida cada vez mais o profissionalismo e capacitação para o bom desenvolvimento 

do relacionamento cliente-cartório e conseqüentemente um melhor desempenho de 

suas atividades.  

E, concluindo todas as hipóteses apresentadas chega-se à última: 6ª 

Hipótese: Quanto mais básicos forem a finalidade do serviço prestado, maior é o nível 

de confiança no cartório. Esta, na realidade, é uma mescla dos construtos anteriores com 

o cenário que será exposto no capítulo seguinte. 
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3. Referencial Morfológico:  Os Cartórios e seu contexto 

 

Este capítulo tem como finalidade principal apresentar ao leitor este mundo 

tão desconhecido por todos que é o dos serviços extrajudiciais que, como já exposto, 

são de extrema importância para a vida em sociedade. Será apresentada a história e 

definida a constituição desta importante instituição parceira do Poder Público, tudo 

como base para a última hipótese apresentada: 

 

Na realidade a história dos cartórios no Brasil tem início na data de seu 

descobrimento, quando o rei de Portugal, como seu descobridor, adquiriu o título de 

posse sobre todo o território brasileiro. Posteriormente, através das chamadas Cartas de 

Sesmarias, começou a destinar parte das terras de seu domínio para particulares que 

adquiriam assim seus títulos de propriedade. Esse regime perdurou até a independência 

brasileira, quando se desenvolveu no país a ocupação desordenada do solo, sem 

qualquer título ou comprovação de propriedade, muitas vezes através da força dos 

coronéis que dominavam a região. Em 1850, surgiu o que era chamado de registro do 

vigário, quando todas as transações de transferência ou aquisição de imóveis eram 

registradas nos livros das paróquias da igreja católica. E assim, com a promulgação da 

Lei nº 1.237 de 24.09.1864, regulamentada pelo Decreto nº 3.453 de 26.04.1865, surge 

pela primeira vez a figura do tabelião do cartório de imóveis, pois se passou a exigir a 

transcrição de aquisições imobiliárias para efetivar a transação. Este cargo era nomeado 

pelo rei de forma vitalícia e com direito a sucessão hereditária.  

Desde então, após a proclamação da república, todas as constituições tratam 

do tema, com as variações devidas a cada época, mas é com o advento da Constituição 

de 1988 que a instituição obteve a regulamentação necessária.   

A legislação mais contemporânea existente, no que tange à prestação do 

serviço público e registros na esfera extrajudicial, ou seja, sem a interferência direta do 

Estado, através de seus órgãos delegados são a Lei 6.015 de 31.12.1975 e a Lei 8.935 de 

18.11.1994. 

Os atos cartorários são regidos pela Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1975, 

ainda em vigor: 

 “Art. 1º Os serviços concernentes aos Registros Públicos, estabelecidos pela 

legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, 

ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta Lei.” 
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De acordo com a Lei 8.935 de 18 de novembro de 1994, ainda em 

vigor: 

  “Art. 1º Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e 

administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e 

eficácia dos atos jurídicos.” 

 

Esses serviços extrajudiciais são prestados por particular, chamados de 

titulares, por delegação do poder público, estabelecido pela Lei 8.935 de 18 de 

novembro de 1994 como: 

 

                                      “Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são 

profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício 

da atividade notarial e de registro”. 

 

 Assim, os serviços são distribuídos em serventias da seguinte forma:  

Serviços de Notas: lavram procurações púbicas, atas notariais, escrituras de 

qualquer espécie, reconhecem assinaturas e autenticam documentos. As procurações 

públicas são instrumentos aptos a transferir poderes de representação à outra pessoa. As 

escrituras são meios de prova eficazes para a comprovação de uma transação de compra 

e venda ou transferência de um bem. Atas notarias tem como finalidade a  constatação 

de fé pública de um fato ocorrido. E, finalmente, o reconhecimento de firma e a 

autenticação também têm este poder de conferir fé pública à assinatura ou cópia 

xerográfica.   

Serviços de Protestos de Títulos: protestam os títulos de documentos de 

dívidas e seus atos acessórios, desta forma garantem a segurança dos negócios jurídicos 

assegurando seu pagamento e devido cumprimento.  

Serviços de Registro de Imóveis: registram e averbam os títulos ou atos 

constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais sobre imóveis 

reconhecidos em lei para sua completa eficácia e validade reconhecida. A transferência 

de propriedade, ou até mesmo de posse, de qualquer bem imóvel: casa, terreno, fazenda, 

deve sempre passa pelo registro imobiliário para garantir a sua eficácia.  

Serviços de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas 

Jurídicas: registram os contratos, os estatutos, atas e demais atos das sociedades 

simples e simples Ltda., das fundações e das associações, para garantir sua existência e 

regularidade perante todo e qualquer órgão público ou particular. Registram, também, 

quaisquer documentos particulares, para sua conservação e publicidade, e quaisquer 
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outros registros não atribuídos especificamente a outro ofício. Qualquer tipo de 

documento particular que se queira tornar público para garantir sua eficácia contra 

terceiros deve ser registrado nesta serventia.  

Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais: registram os nascimentos, 

casamentos, óbitos e demais atos relativos à personalidade civil, para garantir este que é 

o maior direito que um cidadão pode ter. 

Serviços de Registros de Contratos Marítimos e Serviços de Registros de 

Distribuição: existentes em alguns poucos Estados brasileiros, os primeiros referentes a 

atos de transações marítimas e suas embarcações, e os segundos, para a distribuição 

eqüitativa de serviços, de acordo com a Lei 8.935, para garantir a igualdade de serviço 

nas comarcas que possuem mais de uma serventia do gênero. 

É importante definir as competências de cada serventia, pois grande parte do 

descontentamento dos usuários de cartório pode estar ligada ao desconhecimento da 

natureza da instituição. Muitos ignoram as exigências legais para se efetuar um registro 

com total segurança. Outros esperam serem atendidos como em um comércio comum, 

com facilidades de pagamento e descontos, o que por lei é proibido por causa da 

concorrência desleal. 

Estabelecido o panorama deste trabalho, será apresentado, a partir de agora, 

o método utilizado para a análise dos construtos apresentados que se acredita 

interferirem neste complexo relacionamento cliente cartório. 
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4. Método: Apresentando a trajetória do estudo 

 

Este capítulo tem como intuito expor os padrões estabelecidos para o fiel 

cumprimento desta pesquisa. 

As perguntas levantadas neste estudo foram respondidas através de um 

estudo de caso. O caso foi selecionado atendendo-se ao critério de estar inserido no 

contexto atual da maioria dos cartórios: é uma serventia antiga que foi transferida há 

oito anos para uma titular aprovada em concurso público de provas e títulos. Os dados 

foram obtidos por meio de questionários com clientes do cartório.  

Para a análise das entrevistas foram utilizados os conceitos de confiança, 

satisfação e demais fatores influenciadores apresentados acima, levando-se em conta a 

idoneidade, transparência e disponibilidade da fonte. A análise de conteúdo foi 

inclinada para uma vertente qualitativa, utilizando-se de técnica para pré-análise a 

exploração e interpretação das falas das entrevistas, para melhor compreender os 

significados nelas implícito (Flick, 2004). 

A presente dissertação é estabelecida pela apreciação da precária literatura 

sobre o tema e realizada a partir de dados primários e secundários, como livros, revistas 

jurídicas, jornais, artigos científicos e internet. A execução e análise de pesquisa de 

campo também corroboram no intuito de identificar, analisar e determinar a melhor 

forma de aperfeiçoar o atendimento cartorário dentro das exigências legais, mas ao 

mesmo tempo atendendo às expectativas dos clientes.  

Assim, através de pesquisa de campo foram encaminhados questionários aos 

clientes usuais dos serviços extrajudiciais, como contadores e advogados, e aos clientes 

esporádicos, como o cidadão comum que deseja dar publicidade a um documento seu 

particular, tendo um retorno de 122 questionários respondidos. A todos foi explicado o 

objetivo do trabalho e solicitada sua colaboração para alcançá-lo: reconhecer as 

necessidades dos clientes cartorários e sua percepção quanto ao atendimento dos 

cartórios. 

No questionário foi utilizado o modelo Likert, com escala de cinco pontos, 

pois é o que melhor representa a realidade da condição dos respondentes no momento 

das entrevistas, facilitando tanto na questão visual dos entrevistados quanto na 

prevenção de omissão de resposta. 
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4.1  Tipos de pesquisa 

 

Com o intuito de dar embasamento às questões levantadas neste estudo, 

empregou-se a pesquisa bibliográfica que, segundo Vergara (2004) é: 

 

                                                 “O estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em 

livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público 

em geral.  Fornece instrumental analítico para qualquer outro tipo de 

pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma.” Vergara (2004, p.46) 

 

E quanto à classificação por objetivos fins, empregaram-se as pesquisas 

exploratória e descritiva. 

A pesquisa exploratória é aquela que usa de meios de pesquisa própria para 

se alcançar o objetivo, sendo um achado no campo da ciência ou numa pesquisa de 

campo, com a análise dos dados coletados para se chegar à opinião pública sobre algum 

tema.  

A pesquisa descritiva é aquela que usa de fontes primárias e reúne os dados 

existentes sobre o tema para comprovar sua tese, segundo Vergara (2004, p.45): “expõe 

características de determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também 

estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza”. 

Neste estudo foi necessária a aplicação da pesquisa exploratória para 

identificar a influência do relacionamento nos serviços extrajudiciais pela pouca 

literatura a respeito e o grande desconhecimento sobre o tema. Mas, também foi 

necessária a pesquisa descritiva para a adaptação de um modelo já estruturado.  

 

4.2 Unidade analítica 

 

Foi estabelecido um cartório de Registro de Títulos e Documentos e 

Registro Civil da comarca de Sete Lagoas como unidade analítica deste estudo, 

concentrando o foco da pesquisa em seu atendimento ao público. Este cartório foi 

instituído na comarca desde 1975 e foi ocupado pela atual titular através de concurso de 

provas e títulos em 2003. 

 

4.3 Unidades Observatórias 

 

As unidades observatórias do estudo consistiram de uma amostra escolhida 

aleatoriamente, de clientes usuais dos serviços extrajudiciais, como contadores e 
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advogados, e aos clientes esporádicos, como o cidadão comum que deseja dar 

publicidade a um documento seu particular. 

4.4 Coleta de dados  

Para o desenvolvimento do estudo, foi realizado um questionário contendo 

os questionamentos que compõem as variáveis apresentadas dos constructos 

estabelecidos neste modelo de pesquisa, visando comprovar as hipóteses levantadas e 

medir o grau de percepção dos clientes quanto à segurança jurídica gerada pelos 

serviços prestados pela unidade analítica, recapituladas a seguir: 

CONFIANÇA: 

1ª Hipótese: Quanto maior o nível de confiança nos serviços notariais, maior 

a percepção de segurança jurídica do cidadão. 

 

IMAGEM: 

2ª Hipótese: Quanto maiores são os indicadores de imagem do cartório, 

maior a confiança no serviço prestado. 

 

DEPENDÊNCIA: 

3ª Hipótese: Quanto menores forem os indicadores de dependência dos 

serviços prestados pelo cartório, maior o nível de confiança na instituição.  

 

CONHECIMENTO: 

4ª Hipótese: Quanto maiores são os indicadores de conhecimento dos 

serviços prestados, maior a confiança no cartório.   

 

VARIABILIDADE: 

5ª Hipótese: Quanto maiores forem os indicadores de variabilidade dos 

serviços prestados pelo cartório, maior a confiança dos seus clientes. 

 

FINALIDADE DO SERVIÇO (Referencial Morfológico: Os Cartórios) 

6ª Hipótese: Quanto mais básicos forem a finalidade do serviço prestado, 

maior é o nível de confiança no cartório. 
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 Foram feitas perguntas baseadas em cada constructo, estruturadas para 

respostas fechadas, segundo a escala Likert, com cinco pontos (opções de respostas), 

onde os entrevistados especificarão seu nível de concordância ou discordância com os 

temas apresentados, sendo a abordagem mais recomendada para este tipo de pesquisa. 

4.5 Questionários 

Os questionários foram aplicados nas dependências físicas da unidade 

analítica, no caso dos clientes esporádicos, e nos escritórios dos clientes usuais como 

advogados e contadores. Cada um teve duração de cerca de quinze minutos para a 

finalização das respostas. 

4.6 Tratamento dos dados 

Os dados da pesquisa foram tratados pelo software SPSS versão 14.0, e são 

apresentados no próximo capítulo. Os procedimentos analíticos dos dados consideraram 

os métodos estatísticos e etapas apresentadas a seguir. Neste contexto, a análise fatorial 

tem como objetivo principal descrever a variabilidade original de um determinado vetor 

X, em termos de um número menor de variáveis aleatórias, chamadas de fatores comuns 

e que estão relacionadas com o vetor original X através de um modelo linear. Neste 

modelo parte da variabilidade de X é atribuída aos fatores comuns, sendo o restante da 

variabilidade de X atribuído às variáveis que não foram incluídas no modelo, ou seja, ao 

erro aleatório.  

O que se espera é que as variáveis originais  estejam 

agrupadas em subconjuntos de novas variáveis mutuamente não correlacionadas, sendo 

que a análise fatorial teria como objetivo o encontro destes fatores de agrupamento. 

Deste modo, em casos nos quais se tem um número grande de variáveis medidas e 

correlacionadas entre si, seria possível, a partir da análise fatorial, identificar-se um 

número menor de novas variáveis alternativas, não correlacionadas e que de algum 

modo sumarizassem as informações principais das variáveis originais. Essas novas 

variáveis são chamadas de fatores ou variáveis latentes (Mingoti,2007). 

Neste trabalho foi realizada a Análise Fatorial via Matriz de Correlação de 

Pearson. 
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O alfa de Cronbach foi apresentado por Lee J. Cronbach em 1951. O 

coeficiente α de Cronbach (assim como é cientificamente conhecido) é uma das 

estimativas da confiabilidade de um questionário que tenha sido aplicado em uma 

pesquisa. Dado que todos os itens de um questionário utilizam a mesma escala de 

medição, o coeficiente α, com α ∈ [0,1], é calculado a partir da soma das variâncias dos 

itens e da variância total dos mesmos através da seguinte equação:  

  

onde: k é o número de itens do questionário, e a variância do item t é a 

variância total do questionário.  

 

Correlação de Postos de Spearman é uma metodologia não paramétrica 

utilizada em casos onde a amostra é pequena ou a suposição de normalidade do 

conjunto de dados não é satisfeita. Parte da utilização de postos de dados amostrais 

compostos por pares combinados, resultando em uma estatística r. É utilizado para 

testar a associação entre variáveis onde à afirmativa do teste é que existe correlação 

entre elas. Com estatística gerada pelo algoritmo do teste é possível identificar o grau de 

relacionamento entre as variáveis.  

A tabela abaixo contém as classificações mais comuns usadas para mensurar 

o grau de associação entre as variáveis, tanto para as correlações de Pearson quanto para 

correlações de Spearman. O gráfico de dispersão também é valido para esta análise. 
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Quadro 2. TRIOLA, 2008. 

 

 

Quando se deseja avaliar a associação existente entre duas variáveis 

qualitativas, utiliza-se os testes de independência, como o teste Qui-quadrado. O fato de 

duas variáveis não serem independentes permite afirmar que existe uma associação 

entre elas. Pode-se dizer que os dois grupos têm um comportamento semelhante se as 

diferenças entre as frequências observadas e as frequências esperadas caso não haja 

associação, forem próximas de zero.  

Sempre que o p-valor for menor que 5%, rejeita-se a hipótese de que há 

independência entre as duas variáveis. 

O coeficiente de Cramér é uma medida de associação entre duas variáveis 

medidas numa escala categórica. Portanto, pode ser aplicado em situações onde a 

informação se encontra distribuída por categorias nominais não ordenáveis. 

O coeficiente é obtido diretamente a partir da estatística 
2

. Seus valores 

variam de 0 a 1 e quanto maior o coeficiente maior a associação entre as variáveis. 

. 
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Regressão é uma técnica utilizada para modelar a relação entre variáveis e 

predizer o valor de uma variável dependente. Em geral o termo dependente é usado em 

uma variável que possui uma relação de causa-efeito com as variáveis independentes, 

mas também pode ser colocada para modelar a relação funcional com as outras 

variáveis.  

Para o primeiro caso, onde a variável dependente é continua e a variável 

explicativa também é contínua, foi utilizado o modelo de regressão linear simples. Os 

coeficientes do modelo foram estimados pelo método de mínimos quadrados. 

Para o segundo caso, onde a variável dependente é continua e as variáveis 

explicativas também são contínuas, foi utilizado o modelo de regressão linear múltipla e 

a seleção das variáveis do modelo feita pelo método Stepwise. Esse método é baseado 

em um algoritmo que checa a importância das variáveis, incluindo ou excluindo-as do 

modelo se baseando em uma regra de decisão. A importância da variável é definida em 

termos de uma medida de significância estatística do coeficiente associado à variável  

para o modelo. Essa estatística depende das suposições do modelo. 

A significância de cada coeficiente do modelo foi testada pelo teste t-student 

que, neste caso, testa a afirmativa de que o coeficiente é igual a zero. A significância do 

modelo ajustado foi analisada pelo teste ANOVA (analise de variância) que têm por 

hipótese a afirmativa de que todos os coeficientes do modelo são iguais a zero. Para 

ambos os testes quando a probabilidade de significância (p-valor) é pequena, 

usualmente menor que 0,05 a afirmativa do teste é rejeitada. 
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5. Apresentando os Resultados e Análise da Pesquisa 

 

Neste capítulo são apresentados os dados da análise descritiva dos 

questionários aplicados aos usuários da unidade analítica.  São apreciados o teste de 

normalidade das afirmativas; a análise da confiabilidade; os índices criados para os 

construtos finalidade do serviço, confiança, conhecimento, imagem, variabilidade e 

dependência, assim como a correlação entre eles e a correlação entre estes e as variáveis 

de profissão e utilização do serviço; e finalmente, relacionar a variável dependente de 

percepção de segurança com a confiança e os demais construtos. 

Ao fim do capítulo, se apresenta as discussões fundamentais sobre as 

conexões de conhecimento extraído das opiniões dos entrevistados com análises 

partindo das percepções da autora da dissertação.  

 

5.1  Análise Descritiva das Variáveis em Estudo 

     

A distribuição do gênero dos entrevistados é apresentada na tabela 1. Neste 

sentido, constatou-se que 49,2%, 59 pessoas, de um total de 120 entrevistados que 

responderam ao item 1.1 do questionário são do gênero masculino, enquanto que 

50,8%, ou seja, 61 pessoas são do gênero feminino. A representação de cada gênero 

entre os usuários do cartório que foram entrevistados foi aproximadamente a mesma.  

 

Tabela 1. Distribuição de Frequência segundo o Gênero dos Entrevistados 

  Frequência % 

Masculino 59 49,2 

Feminino 61 50,8 

Total 120 100,0 

Não responderam 2   

                                             Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A distribuição etária dos entrevistados é apresentada na tabela 2. De um  

total de 122 entrevistados verificou-se a seguinte proporção: 11,5%, sendo 14 pessoas, 

têm idade abaixo de 25 anos; 33,6%, sendo 41 pessoas, têm idade entre 25 e 35 anos; 
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37,7%, sendo 46 pessoas, têm idade entre 36 e 50 anos; e os restantes 17,2%, sendo 21 

pessoas, têm idade acima de 50 anos.  

 

Tabela 2. Distribuição de Frequência segundo a Faixa Etária dos 

Entrevistados 

  Frequência % 

Abaixo de 25 anos 14 11,5 

25 a 35 anos 41 33,6 

36 a 50 anos 46 37,7 

Acima de 50 anos 21 17,2 

Total 122 100,0 

 Fonte: Dados da Pesquisa  

 

No que tange à profissão, a tabela 3 revela que do total de 121 entrevistados 

que responderam ao item 1.3 do questionário, pois 1 não respondeu a esta questão, 

observou-se que: 14,1%, sendo 17 pessoas, são advogados; 16,5%, sendo 20 pessoas, 

são contadores; 69,4%, sendo 84 pessoas, são representantes de outras profissões.  

 

Tabela 3. Distribuição de Frequência dos Entrevistados segundo a Profissão 

  Frequência % 

Advogado 17 14,1 

Contador 20 16,5 

Outras 84 69,4 

Total 121 100,0 

Não responderam 1  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Em relação à variável de utilização dos serviços cartorários, a tabela 4 

revela que do total de 121 entrevistados que responderam ao item 2.1 do questionário, 

pois 1 não respondeu a esta questão, observou-se que: 66,9%, sendo 81 pessoas, 

utilizam sempre, e 33,1%, sendo 40 pessoas, utilizam raramente.   



 58 

 

 

Tabela 4. Distribuição de Frequência dos Entrevistados segundo a Utilização 

dos Serviços do Cartório  

  Frequência % 

Sempre 81 66,9 

Raramente 40 33,1 

Total 121 100,0 

Não Responderam 1   

 Fonte: Dados da Pesquisa  

   

 

Finalmente, referente à variável de conhecimento dos serviços prestados, a 

tabela 5 revela que do total de 121 entrevistados que responderam ao item 2.2 do 

questionário, pois 1 não respondeu a esta questão, observou-se que: 55,4%, sendo 67 

pessoas, não tem conhecimento de todos os serviços prestados, e 44,6%, sendo 54 

pessoas, declararam ter este conhecimento.   

 

Tabela 5. Distribuição de Frequência dos Entrevistados segundo o 

Conhecimento de Todos os Serviços Prestados  

  Frequência % 

Não 67 55,4 

Sim 54 44,6 

Total 121 100,0 

Não Responderam 1   

  Fonte: Dados da Pesquisa    

 

A maior parte dos usuários entrevistados afirma não conhecer todos os 

serviços oferecidos pelo cartório cerca de, 55%. 
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5.2 Análise das Estatísticas Descritivas dos Construtos  

 

A variável confiança é apresentada na tabela 6 pela análise dos itens 3.1 e 

3.2 do questionário. Neste sentido, 121 entrevistados responderam aos referidos itens, 

tendo apenas uma abstinência, para demonstrar sua concordância com as afirmações 

expostas em relação à unidade analítica. 

 

Tabela 6. Estatísticas Descritivas do Construto Confiança 

Variáveis Frequência 
Não 

Responderam 
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 

Eu me sinto 

seguro em 

relação aos 

serviços jurídicos 

prestados por este 

cartório. 

121 1 4,661 0,737 15,80% 

 Eu sinto 

confiança em 

relação aos 

serviços 

prestados por este 

cartório. 

121 1 4,719 0,686 14,53% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

O construto confiança é mensurado por duas afirmativas. Ambas 

apresentaram valores alto para a média, 4,661 e 4,719, indicando que os usuários 

concordam com as afirmativas propostas. 

As afirmativas apresentaram desvio-padrão de 0,737 e 0,686. Os valores 

para o coeficiente de variação foram de 15,8% e 14,53% indicando que existe pouca 

variação entre as respostas dos usuários, isso é homogeneidade entre as respostas. 

A segunda variável apresentada é imagem, avaliada na tabela 7 pela análise 

dos itens 3.3 e 3.4 do questionário. Neste sentido, 121 entrevistados responderam ao 

item 3.3, tendo apenas uma abstinência, e 118 ao item 3.4, contando 4 abstinências, para 

demonstrar sua concordância com as afirmações expostas em relação à unidade 

analítica. 
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Tabela 7. Estatísticas Descritivas do Construto Imagem 

Variáveis Frequência Não Responderam Média Desvio Padrão 
Coeficiente de 

Variação 

Eu percebo que este 

cartório tem uma 

imagem positiva na 

sociedade. 

121 1 4,678 0,766 16,38% 

Eu percebo que os 

serviços prestados 

por este cartório 

melhoraram nos 

últimos anos, 

melhorando sua 

imagem. 

118 4 4,364 0,844 19,34% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

O construto imagem é mensurado por duas afirmativas. As médias foram de 

4,678 e 4,364 para ambas as afirmativas, indicando que os usuários concordam com as 

afirmativas propostas. 

As afirmativas apresentaram desvio-padrão de 0,766 e 0,844. Os valores 

para o coeficiente de variação foram de 16,4% e 19,3% indicando que existe pouca 

variação entre as respostas dos usuários, isso é homogeneidade entre as respostas. A 

segunda afirmativa mostrou-se um pouco mais heterogênea em relação à primeira. 

A terceira variável apresentada é dependência, avaliada na tabela 8 pela 

análise dos itens 3.5 e 3.6 do questionário. Neste sentido, 121 entrevistados 

responderam aos referidos itens, tendo apenas uma abstinência, para demonstrar sua 

concordância com as afirmações expostas em relação à unidade analítica. 
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Tabela 8. Estatísticas Descritivas do Construto Dependência 

Variáveis Frequência 
Não 

Responderam 
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 

Eu utilizo este 

cartório porque sou 

obrigado. 

121 1 2,372 1,512 63,74% 

Se eu tivesse 

alternativa, preferiria 

utilizar os serviços de 

outro cartório. 

121 1 1,893 1,250 66,07% 

      Fonte: Dados da Pesquisa     

O construto dependência apresentou médias de 2,372 e 1,893 nas variáveis 

que o compõe. Esses valores indicam que, em geral, os usuários não concordam com as 

afirmativas propostas. 

Os valores para o coeficiente de variação foram de 63,7% e 66,1%. Esses 

valores mostram grande heterogeneidade entre o conjunto de respostas. 

As afirmativas apresentaram desvio-padrão de 1,512 e 1,250. 

A quarta variável apresentada é conhecimento, avaliada na tabela 9 pela 

análise dos itens 3.7 e 3.8 do questionário. Neste sentido, todos os 122 entrevistados 

responderam aos referidos itens para demonstrar sua concordância com as afirmações 

expostas em relação à unidade analítica. 

 

Tabela 9. Estatísticas Descritivas do Construto Conhecimento 

Variáveis Frequência 
Não 

Responderam 
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 

Eu conheço os 

principais serviços 

prestados por este 

cartório. 

122 0 4,000 1,128 28,20% 

Eu sinto que os 

clientes conhecem 

os principais 

serviços prestados 

por este cartório. 

122 0 3,525 1,187 33,67% 

    Fonte: Dados da Pesquisa   
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O construto conhecimento é mensurado por duas afirmativas. As médias 

foram de 4 e 3,525 para ambas as afirmativas, indicando que os usuários apresentam 

certa concordância  com as afirmativas propostas. 

As afirmativas apresentaram desvio-padrão de 1,128 e 1,187. Os valores 

para o coeficiente de variação foram de 28,2% e 33,7% indicando que existe certa 

homogeneidade entre as respostas. A segunda afirmativa mostrou-se um pouco mais 

heterogênea em relação à primeira. 

A quinta variável apresentada é variabilidade, avaliada na tabela 10 pela 

análise dos itens 3.9 e 3.10 do questionário. Neste sentido, 121 entrevistados 

responderam ao item 3.9, tendo apenas uma abstinência, e todos os 122 entrevistados 

responderam ao item 3.10, para demonstrar sua concordância com as afirmações 

expostas em relação à unidade analítica. 

 

Tabela 10. Estatísticas Descritivas do Construto Variabilidade 

Variáveis Frequência 
Não   

Responderam 
Média 

Desvio 

Padrão 
Coeficiente de Variação 

O 

atendimento 

ao cliente 

neste cartório 

é melhor que 

nos demais 

cartórios que 

conheço. 

121 1 4,074 1,058 25,97% 

Este cartório 

é eficiente no 

serviço 

prestado, 

demonstrando 

a capacitação 

de seus 

funcionários. 

122 0 4,557 0,882 19,35% 

      
 

 
 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O construto variabilidade apresentou médias de 4,074 e 4,557 nas variáveis 

que o compõe. Esses valores indicam que, em geral, os usuários concordam com as 

afirmativas propostas. 
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Os valores para o coeficiente de variação foram de 26% e 19,35%. Esses 

valores mostram que a primeira afirmativa é mais heterogenia que a segunda. 

As afirmativas apresentaram desvio-padrão de 1,058 e 0,882. 

A sexta e última variável apresentada é finalidade do serviço, avaliada na 

tabela 11 pela análise dos itens 3.11 e 3.12 do questionário. Neste sentido, 120 

entrevistados responderam ao item 3.11, tendo duas abstinências, e 121 entrevistados 

responderam ao item 3.12, tendo apenas uma abstinência, para demonstrar sua 

concordância com as afirmações expostas em relação à unidade analítica. 

 

Tabela 11. Estatísticas Descritivas do Construto Finalidade do Serviço 

Variáveis Frequência 
Não 

Responderam 
Média 

Desvio 

Padrão 
Coeficiente de Variação 

 A minha 

confiança no 

cartório depende 

do serviço de que 

necessito. 

120 2 3,267 1,649 50,47% 

Eu confio neste 

cartório, tanto 

nos serviços 

básicos quanto 

nos serviços mais 

complexos. 

121 1 4,678 0,733 15,66% 

        
  

 
Fonte: Dados da Pesquisa  

Ambas as afirmativas do construto finalidade do serviço apresentaram 

valores altos para a média, 3,267 e 4,678, indicando que os usuários apresentam certa 

concordância com as afirmativas propostas. 

As afirmativas apresentaram desvio-padrão de 1,649 e 0,733. Os valores 

para o coeficiente de variação foram de 50,5% e 15,7% indicando que a primeira 

afirmativa é mais heterogenia que a segunda. 

 

5.3. Análise da Confiabilidade do Modelo em Estudo 

 

O alfa de Cronbach representa um critério de estimativa da confiabilidade 

de um questionário aplicado em uma pesquisa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Question%C3%A1rio
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Ele mede a correlação entre respostas em um questionário através da análise 

das respostas dadas pelos respondentes, apresentando uma correlação média entre as 

perguntas. O coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens individuais e da 

variância da soma dos itens de cada avaliador de todos os itens de um questionário que 

utilizem a mesma escala de medição. 

 

Alfa de 

Cronbach 

0

,649 

 

O coeficiente Alfa de Conbrach neste estudo foi de 0,649. 

A consistência interna dos itens do questionário é aceitável. A literatura 

considera como aceitável os valores do Coeficiente Alfa de Cronbach maiores que 0,6.  

 

5.4. Análise Fatorial das Variáveis do Modelo em Estudo 

 

Foi realizada a análise fatorial para resumir a informação das duplas de 

afirmativas em uma única variável, aqui denominada construtos.  

Como os construtos são compostos por duas afirmativas os valores do 

coeficiente e comunalidade são iguais para as duas variáveis. Os coeficientes são 

multiplicadores das respostas originais que resultam no índice do construto e a 

comunalidade é uma medida que indica a variabilidade explicada de cada afirmativa nos 

construtos, valores acima de 0,6 são mais adequados. 

 Demonstração do Construto Confiança 

Figura 7. Scree Plot – Confiança no Cartório 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Resposta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A2ncia
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Tabela 12. Análise do Construto Confiança no Cartório 

  Variância Variância (%) 

Fator 1 1,856 92,8% 

Fator 2 0,144 7,2% 

  Coeficiente Comunalidade 

Afirmativa 1 0,963 0,928 

Afirmativa 2 0,963 0,928 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Formado por duas afirmativas o construto Confiança foi construído e 

explica 92,8% da variabilidade dos valores originais das duas afirmativas.  A variância 

de ambas as afirmativas são bem explicadas pelo índice proposto, comunalidade de 

0,928. 

  

 Demonstração do Construto Imagem 

 

Figura 8. Scree Plot – Imagem do Cartório 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 13. Análise do Construto Imagem do Cartório 

  Variância Variância (%) 

Fator 1 1,465 73,3% 

Fator 2 0,535 26,7% 

  Coeficiente Comunalidade 

Afirmativa 3 0,856 0,733 

Afirmativa 4 0,856 0,733 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 A variabilidade explicada dos valores originais das duas afirmativas que 

compõem o construto Imagem é de 73,3%. A variância de ambas as afirmativas são bem 

explicadas pelo índice proposto, comunalidade de 0,733. 

 

 Demonstração do Construto Dependência 

 

Figura 9. Scree Plot – Dependência do Serviço Prestado 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 14. Análise do Construto Dependência do Serviço Prestado 

  Variância Variância (%) 

Fator 1 1,376 68,8% 

Fator 2 0,624 31,2% 

  Coeficiente Comunalidade 

Afirmativa 5 0,83 0,688 

Afirmativa 6 0,83 0,688 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Formado por duas afirmativas o construto Dependência foi construído e 

explica 68,8% da variabilidade dos valores originais das duas afirmativas.  A variância 

de ambas as afirmativas são bem explicadas pelo índice proposto, comunalidade de 

0,688. 

 

 Demonstração do Construto Conhecimento 

 

Figura 10. Scree Plot – Conhecimento do Serviço Prestado 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 15. Análise do Construto Conhecimento do Serviço 

Prestado 

  Variância Variância (%) 

Fator 1 1,339 67,0% 

Fator 2 0,661 33,0% 

  Coeficiente Comunalidade 

Afirmativa 7 0,818 0,67 

Afirmativa 8 0,818 0,67 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A variabilidade explicada dos valores originais das duas afirmativas que 

compõem o construto Conhecimento é de 67,0%. A variância de ambas as afirmativas 

são bem explicadas pelo índice proposto, comunalidade de 0,67. 

 

 Demonstração do Construto Variabilidade 

 

Figura 11. Scree Plot – Variabilidade do Serviço Prestado 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 16. Análise do Construto Variabilidade do Serviço Prestado 

  Variância Variância (%) 

Fator 1 1,567 78,3% 

Fator 2 0,433 21,7% 

  Coeficiente Comunalidade 

Afirmativa 9 0,885 0,783 

Afirmativa 10 0,885 0,783 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Formado por duas afirmativas o construto Variabilidade foi construído e 

explica 78,3% da variabilidade dos valores originais das duas afirmativas.  A variância 

de ambas as afirmativas são bem explicadas pelo índice proposto, comunalidade de 

0,783. 

 

 Demonstração do Construto Finalidade do Serviço 

 

Figura 12. Scree Plot – Finalidade do Serviço 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 17. Análise do Construto Finalidade do Serviço do Cartório 

  Variância Variância (%) 

Fator 1 1,184 59,2% 

Fator 2 0,816 40,8% 

  Coeficiente Comunalidade 

Afirmativa 11 0,77 0,592 

Afirmativa 12 -0,77 0,592 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A variabilidade explicada dos valores originais das duas afirmativas que 

compõem o construto Finalidade do Serviço é de 59,2%. A variância de ambas as 

afirmativas são razoavelmente explicadas pelo índice proposto, comunalidade de 0,592. 

 

 Demonstração da Percepção de Segurança Jurídica  

Tabela 18 – Descritiva da Variável Percepção de Segurança Jurídica 

 

 Variável Frequência Média Desvio Padrão 

Percepção de Segurança Jurídica 122 3,740 0,440 

 

Fonte:Dados da Pesquisa 

  

      

A Percepção de Segurança Jurídica é mensurada pela média dos valores 

dados a cada afirmativa por cada usuário do cartório. A percepção de segurança jurídica 

assumiu, em média, valores altos de concordância 3,74 e desvio-padrão de 0,44.  

 

5.5. Teste de Normalidade dos Dados 

  

O teste de normalidade é usado para determinar se um conjunto de dados de 

uma dada variável aleatória é modelada por uma distribuição normal ou não. O teste 

utilizado será o de Kolmogorov-Smirnov. Para ele quando a probabilidade de 

significância (p-valor) é pequena, usualmente menor que 0,05 a afirmativa de que os 

dados provêm de uma distribuição normalmente distribuída é rejeitada. 
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Tabela 19. Teste de Normalidade das Afirmativas 

Variáveis 
Kolmogorov-Smirnov 

Estatística de teste p-valor 

Eu me sinto seguro em relação aos 

serviços jurídicos prestados por este 

cartório. 

0,452 0,000 

Eu sinto confiança em relação aos 

serviços prestados por este cartório. 
0,466 0,000 

Eu percebo que este cartório tem uma 

imagem positiva na sociedade. 
0,463 0,000 

Eu percebo que os serviços prestados 

por este cartório melhoraram nos 

últimos anos, melhorando sua 

imagem. 

0,350 0,000 

Eu utilizo este cartório porque sou 

obrigado 
0,287 0,000 

Se eu tivesse alternativa, preferiria 

utilizar os serviços de outro cartório. 
0,355 0,000 

Eu conheço os principais serviços 

prestados por este cartório. 
0,260 0,000 

Eu sinto que os clientes conhecem os 

principais serviços prestados por este 

cartório. 

0,205 0,000 

O atendimento ao cliente neste 

cartório é melhor que nos demais 

cartórios que conheço. 

0,264 0,000 

Este cartório é eficiente no serviço 

prestado, demonstrando a capacitação 

de seus funcionários. 

0,432 0,000 

A minha confiança no cartório 

depende do serviço de que necessito. 
0,230 0,000 

Eu confio neste cartório, tanto nos 

serviços básicos quanto nos serviços 

mais complexos. 

0,470 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Nenhuma das afirmativas segue o modelo de distribuição de probabilidade 

normal. Isso porque, em todos os casos os p-valores encontrados foi pequeno, 

aproximadamente zero. 

 

Tabela 20. Teste de Normalidade dos Construtos 

 

Variáveis 

Kolmogorov-Smirnov 

Estatística de teste p-valor 

Confiança 4,28 0,000 

Imagem 2,93 0,000 

Dependência 2,26 0,000 

Conhecimento 1,77 0,004 

Variabilidade 2,42 0,000 

Fidelidade com o Serviço 1,70 0,006 

Percepção de Segurança Jurídica 1,12 0,160 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Entre os construtos apenas o Percepção de Segurança Jurídica segue o 

modelo de distribuição de probabilidade normal, p-valor de 0,160. Os outros construtos 

não são modelados por essa distribuição. 

 

 

5.6. Análise de Correlação entre os Construtos do Modelo 

 

Foi efetuada uma análise da correlação entre os construtos e entre as 

variáveis do modelo e variáveis: profissão e utilização dos serviços, conforme se 

apresenta nas tabelas 21, 22 e 23 respectivamente. 
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a) Entre os construtos 

 

Tabela 21. Correlação de Spearman 

 

  Confiança Imagem Dependência Conhecimento Variabilidade 

Finalidade 

do 

Serviço 

Percepção 

de 

Segurança 

Jurídica 

Confiança 
Coeficiente 1,000 0,465 -0,142 0,135 0,427 -0,514 0,284 

P-Valor . 0,000 0,117 0,138 0,000 0,000 0,002 

Imagem 
Coeficiente 0,465 1,000 -0,194 0,303 0,410 -0,256 0,526 

P-Valor 0,000 . 0,032 0,001 0,000 0,004 0,000 

Dependência 
Coeficiente -0,142 -0,194 1,000 -0,095 -0,168 0,072 0,289 

P-Valor 0,117 0,032 . 0,299 0,064 0,430 0,001 

Conhecimento 
Coeficiente 0,135 0,303 -0,095 1,000 0,114 -0,130 0,626 

P-Valor 0,138 0,001 0,299 . 0,212 0,154 0,000 

Variabilidade 
Coeficiente 0,427 0,410 -0,168 0,114 1,000 -0,301 0,431 

P-Valor 0,000 0,000 0,064 0,212 . 0,001 0,000 

Fidelidade 

com o Serviço 

Coeficiente -0,514 -0,256 0,072 -0,130 -0,301 1,000 -0,019 

P-Valor 0,000 0,004 0,430 0,154 0,001 . 0,835 

Percepção de 

Segurança 

Jurídica 

Coeficiente 0,284 0,526 0,289 0,626 0,431 -0,019 1,000 

P-Valor 0,002 0,000 0,001 0,000 0,000 0,835 . 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O construto Confiança apenas não apresentou correlação significativa com 

os construtos Dependência e Conhecimento. Os índices de correlação, positiva ou 

negativa foram médios, ou seja, com os Construtos Imagem e Variabilidade apresentou 

correlação moderada e positiva, com o construto Finalidade correlação moderada e 

negativa. A correlação com o construto Segurança foi positiva, porém fraca. 

O construto Imagem apresentou índices de correlação moderada e baixa, 

positiva ou negativa, sendo significativa com todos os outros construtos. Assim, com o 

construto Dependência e Finalidade a correlação é negativa e menos expressiva que nos 

outros casos. 
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O construto Dependência é significante estatisticamente apenas com o 

construto Segurança. Os índices de correlação, em geral foram baixos, sendo positivos 

ou negativos. 

Existe correlação significativa do construto Conhecimento com o Construto 

Segurança, essa associação é forte e positiva. 

O construto Variabilidade também é correlacionado fraca e moderadamente 

com todos os construtos. Somente não obtém correlação significativa estatisticamente 

com as variáveis: Dependência e Conhecimento.  

b) Entre as Afirmativas e a Variável Profissão 

Tabela 22. Correlações - Profissão versus Afirmativas 

  

Profissão 

Coeficiente V de Cramer 
P-

valor 

Eu me sinto seguro em relação aos serviços jurídicos 

prestados por este cartório. 
0,254 0,051 

 Eu sinto confiança em relação aos serviços prestados por 

este cartório. 
0,174 0,293 

Eu percebo que este cartório tem uma imagem positiva na 

sociedade. 
0,140 0,786 

Eu percebo que os serviços prestados por este cartório 

melhoraram nos últimos anos, melhorando sua imagem. 
0,281 0,018 

Eu utilizo este cartório porque sou obrigado 0,179 0,466 

Se eu tivesse alternativa, preferiria utilizar os serviços de 

outro cartório. 
0,164 0,600 

Eu conheço os principais serviços prestados por este 

cartório. 
0,158 0,647 

Eu sinto que os clientes conhecem os principais serviços 

prestados por este cartório. 
0,124 0,985 

O atendimento ao cliente neste cartório é melhor que nos 

demais cartórios que conheço. 
0,288 0,010 

Este cartório é eficiente no serviço prestado, demonstrando 

a capacitação de seus funcionários. 
0,194 0,336 

 A minha confiança no cartório depende do serviço de que 

necessito. 
0,176 0,497 

Eu confio neste cartório, tanto nos serviços básicos quanto 

nos serviços mais complexos. 
0,191 0,366 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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As afirmativas “Eu percebo que os serviços prestados por este cartório 

melhoraram nos últimos anos, melhorando sua imagem” e “O atendimento ao cliente 

neste cartório é melhor que nos demais cartórios que conheço” apresentaram associação 

significativa com a variável profissão. Em ambos os casos a associação é fraca. 

 

c) Entre as Afirmativas e a Variável Utilização do Serviço 

Tabela 23. Correlações - Utilização dos Serviços versus Afirmativas 

  

Utilização dos Serviços 

Coeficiente V de Cramer 
P-

valor 

Eu me sinto seguro em relação aos serviços jurídicos 

prestados por este cartório. 
0,395 0,001 

 Eu sinto confiança em relação aos serviços prestados por 

este cartório. 
0,392 0,000 

Eu percebo que este cartório tem uma imagem positiva na 

sociedade. 
0,157 0,567 

Eu percebo que os serviços prestados por este cartório 

melhoraram nos últimos anos, melhorando sua imagem. 
0,397 0,001 

Eu utilizo este cartório porque sou obrigado 0,163 0,527 

Se eu tivesse alternativa, preferiria utilizar os serviços de 

outro cartório. 
0,162 0,534 

Eu conheço os principais serviços prestados por este 

cartório. 
0,146 0,633 

Eu sinto que os clientes conhecem os principais serviços 

prestados por este cartório. 
0,179 0,425 

O atendimento ao cliente neste cartório é melhor que nos 

demais cartórios que conheço. 
0,294 0,035 

Este cartório é eficiente no serviço prestado, 

demonstrando a capacitação de seus funcionários. 
0,246 0,119 

 A minha confiança no cartório depende do serviço de que 

necessito. 
0,334 0,010 

Eu confio neste cartório, tanto nos serviços básicos quanto 

nos serviços mais complexos. 
0,282 0,049 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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A maior parte das afirmativas está associada à utilização dos serviços, são 

elas: “Eu me sinto seguro em relação aos serviços jurídicos prestados por este cartório”, 

“Eu sinto confiança em relação aos serviços prestados por este cartório”, “Eu percebo 

que os serviços prestados por este cartório melhoraram nos últimos anos, melhorando 

sua imagem”, “O atendimento ao cliente neste cartório é melhor que nos demais 

cartórios que conheço”, “Este cartório é eficiente no serviço prestado, demonstrando a 

capacitação de seus funcionários “, “A minha confiança no cartório depende do serviço 

de que necessito “ e “Eu confio neste cartório, tanto nos serviços básicos quanto nos 

serviços mais complexos”. As associações são fracas. 

 

5.7. Análise de Regressão entre os Construtos do Modelo 

 

Regressão é uma técnica que permite explorar e inferir a relação de uma 

variável dependente (variável de resposta) com variáveis independentes específicas 

(variáveis explicativas).  Esta designa também uma equação matemática que descreve a 

relação entre duas ou mais variáveis, sendo que o "melhor" modelo é aquele que explica 

melhor os dados com o menor número de variáveis. A regressão entre a variável 

dependente “percepção de segurança jurídica” e a variável independente “confiança” é 

apresentada na tabela 24. 

 

a) Variável Percepção de Segurança Jurídica e a variável Confiança 

Tabela 24. Coeficientes Regressão 

Modelo 
Coeficientes 

    t 

   p-

valor 

Intervalo de 

Confiança 

      B      Erro 

Limite 

Inferior 

Limite   

Superior 

Constante 3,740 0,037 100,927 0,000 3,667 3,814 

Confiança 0,168 0,038 4,481 0,000 0,094 0,242 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Modelo ajustado: 

 

Percepção de Segurança Jurídica = 3,740 + 0,168 Confiança 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A1vel_dependente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A1vel_independente
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O coeficiente confiança é significativo. O p-valor encontrado foi menor que 

0,05 indicando que a variável Confiança tem uma contribuição significativa para 

explicar a variável resposta Percepção de Segurança Jurídica. 

 

 

Tabela 25. Modelo Regressão (ANOVA) 

Modelo Soma de 

Quadrados df F p-valor 

Regressão 3,364 1 20,077 0,000 

Resíduos 20,106 120   

Total 23,470 121     

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

O modelo de regressão simples ajustado é significativo (p-valor < 0,05), 

indicando que o coeficiente é diferente de zero, logo o modelo utilizado é adequado 

para os dados em estudo.  

O modelo ajustado explica apenas 13,6% da variação da variável Percepção 

de Segurança Jurídica. Este resultado pode ser atribuído ao tamanho da amostra 

estudada, às dimensões da escala proposta ou às condições natas das pesquisas sociais, 

notadamente em uma situação em que as percepções podem assumir elevado nível de 

discrepância. A seguir, são apresentados os indicadores de dispersão dos dados da 

pesquisa, em função do tratamento dos resíduos da regressão, conforme demonstra o 

gráfico 01.   

O diagrama de dispersão abaixo sugere um relacionamento 

aproximadamente linear entre as variáveis em estudo. A inclinação da reta mostra que o 

valor do coeficiente é positivo, como pode ser comprovado pela equação do modelo 

ajustado. 
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Gráfico 01 – Diagrama de Dispersão da Confiança e Percepção de Segurança 

Jurídica 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

A seguir, são apresentados nos gráficos 02 e 03 os resíduos padronizados da 

percepção de segurança jurídica, assim como a dispersão, respectivamente, em termos 

de suas probabilidades observadas.    

 

Gráfico 02 - Resíduos Padronizados 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Gráfico 03 – Diagrama de Dispersão entre Percepção de Segurança Jurídica e 

Probabilidade Acumulada Observada  

 

 

  
 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 

 

Os gráficos Histograma e Probabilidade Normal dos resíduos padronizados 

indicam que a suposição dos resíduos serem normalmente distribuídos não é satisfeita. 

O que foi comprovado pelo teste de Kolmogorov-Smirnov dos resíduos padronizados, 

obtendo um p-valor igual a 0,003 (p-valor < 0,05). Os valores dos resíduos, em termos 

de suas distribuições, são apresentados no gráfico 04.  
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Gráfico 04 – Distribuição dos Resíduos e seus Valores Ajustados  

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 

Os valores dos resíduos tendem a aumentar na medida em que os valores 

ajustados aumentam, o que indica possível violação da suposição da homocedasticidade 

(variância constante). 

Os indicadores- coeficientes de determinação das variáveis em estudo, 

assim como o teste F e significados, são apresentados na tabela 26. 
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b) Variável Percepção de Segurança Jurídica e os demais construtos 

Tabela 26 – Estatísticas Descritivas do Modelo 

Modelo R² R² Ajustado 

Estatística do Modelo 

Estatística 

F 
P-valor 

1 0,143 0,136 20,077 0,000 

2 0,293 0,281 25,114 0,000 

3 0,290 0,284 0,450 0,504 

4 0,509 0,501 53,045 0,000 

5 0,725 0,718 92,557  0,000 

6 0,851 0,846 98,956 0,000 

7 0,897 0,893 52,257 0,000 

8 0,903 0,898 7,224 0,008 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Modelo 1 – Construto: Confiança. 

Modelo 2 – Construtos: Confiança e Imagem. 

Modelo 3 – Construto: Imagem. 

Modelo 4 – Construtos: Imagem e Dependência. 

Modelo 5 – Construtos: Imagem, Dependência e Conhecimento. 

Modelo 6 – Construtos: Imagem, Dependência, Conhecimento e Variabilidade. 

Modelo 7 – Construtos: Imagem, Dependência, Conhecimento e Variabilidade e 

Fidelidade com o Serviço. 

Modelo 8 – Construtos: Confiança, Imagem, Dependência, Conhecimento, 

Variabilidade e Fidelidade com o Serviço. 

De acordo com a tabela acima os modelos ajustados 6, 7 e 8 explicam 

melhor a variável dependente, sendo que cada modelo explica respectivamente 85,1%; 
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89,7% e 90,3% da variável Percepção de Segurança Jurídica. Todos os construtos são 

estatisticamente significativos, no contexto da validação nomológica. 

Isolando os construtos 6, 7 e 8, e verificando os coeficientes, obtêm-se os 

coeficientes de regressão linear do modelo, que são apresentados na tabela 27.  

   

 

Tabela 27. – Coeficientes de Regressão dos Construtos 6, 7 e 8 do Modelo 

Modelo 

Coeficientes 

t P-valor 
B 

Erro 

Padrão 

6 

Constante 3,740 0,016 238,863 0,000 

Imagem 0,152 0,020 7,432 0,000 

Dependência 0,238 0,017 14,183 0,000 

Conhecimento 0,222 0,016 13,571 0,000 

Variabilidade 0,190 0,019 9,948 0,000 

7 

Constante 3,740 0,013 286,446 0,000 

Imagem 0,188 0,018 10,567 0,000 

Dependência 0,241 0,014 17,213 0,000 

Conhecimento 0,223 0,014 16,367 0,000 

Variabilidade 0,208 0,016 12,892 0,000 

Finalidade do Serviço 0,106 0,015 7,229 0,000 

8 

Constante 3,740 0,013 294,030 0,000 

Confiança 0,051 0,019 2,688 0,008 

Imagem 0,168 0,019 8,870 0,000 

Dependência 0,241 0,014 17,623 0,000 

Conhecimento 0,224 0,013 16,897 0,000 

Variabilidade 0,199 0,016 12,404 0,000 

Finalidade do serviço 0,124 0,016 7,866 0,000 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A tabela 27 mostra os coeficientes dos modelos ajustados que explicaram 

melhor a variável dependente. Estes coeficientes são significativos. Os p-valores 

encontrados foram menores que 0,05, indicando que as variáveis de cada modelo 

proposto tem uma contribuição significativa para explicar a variável resposta, Percepção 

de Segurança Jurídica. Em síntese, os indicadores dos construtos 6, 7 e 8 de regressão 

indicam a validação nomológica do modelo teórico.  

Foi verificada a análise de variância dos construtos 6, 7 e 8, obtendo-se os 

indicadores, conforme se apresentam na tabela 28. 
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 Tabela 28 - Modelo de Regressão (ANOVA) 

Modelos   Soma de   Quadrados         df F p-valor 

6 Regressão 19,970 4 166,902 0,000 

Resíduos 3,500 117   

Total 23,470 121     

7 Regressão 21,057 5 202,468 0,000 

Resíduos 2,413 116   

Total 23,470 121     

8 Regressão 21,200 6 178,980 0,000 

Resíduos 2,270 115   

Total 23,470 121     

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os modelos de regressão ajustados são significativo (p-valor < 0,05), 

indicando que os coeficientes de cada modelo é diferente de zero, logo os modelos 

utilizados são adequados para os dados em estudo.  

 

 Análise de Resíduos para o modelo 6 

Foram efetuadas as análises dos resíduos padronizados para o construto 6 – 

Imagem, Dependência, Conhecimento, Variabilidade e Fidelidade, cujos indicadores se 

apresentam na figura abaixo. 

 

Figura 13 - Resíduos Padronizados 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os gráficos Histograma e Probabilidade Normal dos resíduos padronizados 

indicam que a suposição dos resíduos serem normalmente distribuídos não é satisfeita. 

O que foi comprovado fazendo o teste de Kolmogorov-Smirnov dos resíduos 

padronizados, obtendo um p-valor igual a 0,001 (p-valor < 0,05). 

A disposição aparentemente aleatória dos resíduos não apresenta nenhum 

tipo de tendência. Indicando que a suposição da homocedasticidade não foi violada. 

 Análise de Resíduos para o modelo 7 

As discriminações dos resíduos padronizados do modelo 7, representando os 

construtos Imagem, Dependência, Conhecimento, Variabilidade são apresentados na 

figura 16. 

Figura 14 - Resíduos Padronizados 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

Os gráficos Histograma e Probabilidade Normal dos resíduos padronizados 

indicam que a suposição dos resíduos serem normalmente distribuídos não é satisfeita. 

Porém com o teste de Kolmogorov-Smirnov dos resíduos padronizados, foi obtido um 

p-valor igual a 0,078 (p-valor > 0,05), indicando normalidade dos erros. 

A disposição aparentemente aleatória dos resíduos não apresenta nenhum 

tipo de tendência. Indicando que a suposição da homocedasticidade não foi violada. 

 Análise de Resíduos para o modelo 8 

Os indicadores dos resíduos padronizados da regressão do modelo 8 – 

Construtos Confiança, Imagem, Dependência do Serviço, Conhecimento, Variabilidade 

e Finalidade do Serviço são apresentados na figura 17.  

 

Figura 15 - Resíduos Padronizados 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os gráficos Histograma e Probabilidade Normal dos resíduos padronizados 

indicam que a suposição dos resíduos serem normalmente distribuídos não é satisfeita. 

O que foi comprovado fazendo o teste de Kolmogorov-Smirnov dos resíduos 

padronizados, obtendo um p-valor igual a 0,049 (p-valor < 0,05). 

A disposição aparentemente aleatória dos resíduos não apresenta nenhum 

tipo de tendência. Indicando que a suposição da homocedasticidade não foi violada. 
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6. Considerações Finais: Apresentando as Hipóteses Avaliadas e Concluindo o    

Estudo 

 

6.1. Resumo e conclusões 

 

Este capítulo tem o objetivo central recapitular e analisar as questões 

apresentadas ao longo deste artigo, identificando como a confiança e demais construtos 

se sobressaem no campo das relações cliente-cartório e como estes podem ajudar a 

melhorar o desempenho da instituição no quesito atendimento.  

 

Considera-se que a conclusão mais relevante deste trabalho de pesquisa 

tenha sido a de que o tema de Marketing de Relacionamento não tem sido devidamente 

explorado e dado a sua verdadeira importância, tanto no meio acadêmico quanto na 

realidade das instituições cartorárias. Pois, através deste estudo foi possível verificar 

que ainda é grande a distância entre o cliente e os serviços extrajudiciais, gerando um 

relacionamento dúbio de confiança mas desconhecimento, que o referido tema poderia 

ajudar a aproximar. 

Constatou-se que aproximadamente 70% dos entrevistados são constituídos 

por profissionais não categorizados como advogados ou contadores. Ou seja, são 

profissionais considerados leigos nos serviços cartorários o que pode explicar muito as 

dificuldades dos mesmos em atender determinadas exigências para o registro que 

necessitam de algum conhecimento jurídico ou legal. Nem por isso, deixam de utilizar 

os serviços, como demonstra o número de 67% que responderam sempre à pergunta de 

com que frequência utilizam os serviços do cartório. Isto demonstra que mesmo sem 

compreender totalmente a finalidade do serviço, percebem a sua importância e a 

segurança jurídica que ele gera. 

O construto confiança teve sua veracidade confirmada pela análise fatorial, 

apresentando valores altos para a média, 4,661 e 4,719, e uniformidade entre as 

respostas. O que só vem a comprovar o que foi sendo exposto desde o início desta 

dissertação, de que a conquista do cliente depende da confiança, da credibilidade e da 

sensação de segurança transmitidos pela instituição. Os resultados obtidos são 

semelhantes aos encontrados por uma pesquisa nacional realizada pelo Datafolha em 

2009 que apontou os cartórios como sendo uma das instituições mais confiáveis do País. 
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Assim sendo a 1ª Hipótese: Quanto maior o nível de confiança nos 

serviços notariais, maior a percepção de segurança jurídica do cidadão foi 

comprovada com louvores. O construto confiança foi construído e a variância 

explicada com o maior índice da análise das variáveis, 92,8%.  

 A mesma análise ocorre em relação ao construto imagem, confirmado pela 

análise fatorial com médias altas, 4,678 e 4,364, e pouca variação entre as respostas. 

Novamente demonstrando que a imagem dos cartórios melhorou muito com o advento 

da Constituição de 1988 que moralizou a instituição e gerou na sociedade uma nova 

imagem, bem mais positiva e meritória de credibilidade e confiança. 

Portanto a 2ª Hipótese: Quanto maiores são os indicadores de imagem 

do cartório, maior a confiança no serviço prestado também foi comprovada 

satisfatoriamente. O construto imagem foi construído e a variância explicada com um 

índice alto da análise das variáveis, 73,3%.  

O construto dependência era o único que se relacionava com a confiança de 

forma negativa. Assim, os menores índices encontrados, 2,372 e 1,893, e diversidade de 

respostas só servem para corroborar com a 3ª Hipótese: Quanto menores forem os 

indicadores de dependência dos serviços prestados pelo cartório, maior o nível de 

confiança na instituição. Este foi um índice de grande relevância prática para o 

cartório em questão, pois demonstrou claramente que seus clientes não se sentem 

obrigados a utilizá-lo e sim apreciam os serviços prestados por ele reconhecendo o seu 

bom atendimento. O construto dependência foi construído e a variância explicada com 

um índice acima da média da análise das variáveis, 68,8%. 

Já o construto conhecimento obteve médias de 4 e 3,525 para as duas 

afirmativas. Isso indica que, como já foi dito antes, apesar do serviço prestado pelo 

cartório em questão ser um serviço um pouco complexo para o entendimento da maioria 

de seus clientes, os mesmos consideraram-se esclarecidos a seu respeito. Assim a 4ª 

Hipótese: Quanto maiores são os indicadores de conhecimento dos serviços 

prestados, maior a confiança no cartório, comprovou que a unidade analítica tem se 

esforçado para atender aos clientes e solucionar quaisquer dúvidas que possam surgir na 

prestação de seus serviços.  O construto conhecimento foi construído e a variância 

explicada com um índice acima da média da análise das variáveis, 67%. 

O construto variabilidade apresentou resultados parecidos com o anterior, 

de 4,074 e 4,557. Isso indica novamente que o atendimento ao cliente neste cartório é 
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considerado bom se comparado aos demais e que seus funcionários demonstram 

eficiência e capacidade.  

A 5ª Hipótese: Quanto maiores forem os indicadores de variabilidade 

dos serviços prestados pelo cartório, maior a confiança dos seus clientes, fica 

comprovada e demonstra o bom desempenho do cartório em questão no quesito de 

atendimento ao público. O construto variabilidade foi construído e a variância 

explicada com o segundo maior índice da análise das variáveis, 78,3%. 

No construto finalidade do serviço observou-se médias relativamente altas 

de 3,267 e 4,678, indicando que os clientes tendem a confiar mais no cartório quando o 

serviço é menos complexo mas também que os usuários deste cartório confiam nele 

independente do tipo de serviço prestado por ele.     

Assim, a 6ª Hipótese: Quanto mais básicos forem a finalidade do serviço 

prestado, maior é o nível de confiança no cartório, comprovou-se em parte se 

apreciada para os cartório em geral. O construto finalidade do serviço foi construído e a 

variância explicada com o menor índice da média da análise das variáveis, 59,2%, mas 

ainda assim acima da média. 

A média dos valores dados a cada afirmativa demonstrou também que todos 

os construtos expostos corroboram para a percepção de segurança jurídica gerada nos 

usuários do cartório em questão, média de 3,74 de concordância, que é considerada uma 

média alta.  

 

6.2 Recomendações 

 

Ao identificar alguns nuances da instituição, relatando parte de sua 

organização, e mencionando fatos que são marcantes na sua composição e, que muitas 

vezes, passam despercebidos pelos clientes, foi possível demonstrar que o caso merece 

um estudo mais aprofundado. 

Apresentou-se um breve estudo dos conceitos de confiança, satisfação, 

conhecimento e demais construtos, dentro do contexto da instituição, que permitiu 

verificar as variáveis implicações na formação da qualidade da relação entre o cliente e 

o cartório. Mas, o pouco tempo para a realização de uma pesquisa mais aprofundada 

contribuiu para a sua limitação.  
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Um aumento no tamanho da amostra, em âmbito municipal talvez, também 

contribuiria às validações dos construtos e variáveis, de forma a atender a exigências 

estatísticas mais concretas. 

 

6.3 Limitações da Pesquisa 

 

Entende-se como necessário investigar mais a fundo os processos de 

formação de relações de confiança nas instituições cartorárias, especialmente, sobre a 

influência dessa confiança na melhoria do atendimento prestado ao público.  

Ampliar as pesquisas utilizando o modelo proposto, aplicando-o a outros 

cartórios da região ou quem sabe até mesmo do Estado ou País.  

As serventias extrajudiciais devem se conscientizar cada vez mais da 

necessidade de compreender as variáveis e construtos apresentados, como forma de 

melhorar suas ações de relacionamento com os seus clientes. 

 Recomenda-se ainda que novas pesquisas proponham outras variáveis e 

construtos que possam agregar valor ao modelo apresentado ou até mesmo confrontá-lo. 

E afinal, espera-se que esta dissertação tenha contribuído de alguma forma 

para a construção do conhecimento no que se refere ao marketing de relacionamento, 

em especial ao marketing de relacionamento no serviço público e nas instituições 

cartorários, bem como trazer elementos para novas pesquisas sobre o tema. 
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8. APÊNDICE  – Pesquisa com clientes do cartório 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 
 

INSTRUÇÕES 

 

 Este questionário é ANÔNIMO, você não precisa se identificar. 

 Qualquer dúvida consulte o aplicador, ele está apto para esclarecê-lo. 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

                                                                              Data: ______ / ______ / _____________ 

1   PERFIL PESSOAL 

 

1.1 Sexo 
 

(     ) Masculino  (     ) Feminino 

 

1.2  Qual é sua faixa etária? 
 

(     ) Abaixo de 25 anos  (     ) 25 a 35 anos  (     ) 36 a 50 anos  (     ) Acima de 50 anos 

 

1.3   Qual é a sua profissão ? 

 

(     ) advogado  (     ) contador  (     ) outras 

 

2    GRAU DE RELACIONAMENTO COM O CARTÓRIO 

2.1  Você utiliza os serviços do cartório: 

 

(     ) Sempre   (     ) Raramente 
 

 

2.2  Você tem conhecimento de todos os serviços prestados por esta serventia? 

 

(     ) Sim         (     ) Não       

Esta pesquisa faz parte da dissertação de Mestrado do Centro de Pós-graduação das 

Faculdades Pedro Leopoldo no Estado de Minas Gerais com o objetivo de mensurar o nível 

de satisfação dos clientes cartorários com o atendimento desta serventia para conhecer suas 

necessidades e expectativas quanto ao serviço prestado, de forma a possibilitar a elaboração 

de um plano de ação de marketing para possíveis aperfeiçoamentos. 

 

Profº Orientador: José Edson Lara            Mestranda: Caroline Elise Finch 
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3. Por favor, indique seu grau de concordância de acordo com a seguinte escala: 

        Concordo   

    Totalmente 

 

Concordo 

Parcialmente 

Não Concordo, nem 

Discordo 

  

Discordo 

Parcialmente 

 

   

Discordo 

Totalmente 

 

5 4 3 2 1 

 

 

 

 

FATORES / QUESTÕES 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3.1 
Eu me sinto seguro em relação aos serviços jurídicos prestados por este 

cartório.      

3.2 Eu sinto confiança em relação aos serviços prestados por este cartório.      

3.3 Eu percebo que este cartório tem uma imagem positiva na sociedade.       

3.4 
Eu percebo que os serviços prestados por este cartório melhoraram nos últimos 

anos, melhorando sua imagem.       

3.5 Eu utilizo este cartório porque sou obrigado.       

3.6 Se eu tivesse alternativa, preferiria utilizar os serviços de outro cartório.       

3.7 Eu conheço os principais serviços prestados por este cartório.       

3.8 
Eu sinto que os clientes conhecem os principais serviços prestados por este 

cartório.       

3.9 
O atendimento ao cliente neste cartório é melhor que nos demais cartórios que 

conheço.       

3.10 
Este cartório é eficiente no serviço prestado, demonstrando a capacitação de 

seus funcionários.       

3.11 
 

A minha confiança no cartório depende do serviço de que necessito. 

 
     

3.12 

 

Eu confio neste cartório, tanto nos serviços básicos (emissão de certidões) 

quanto nos serviços mais complexos (registros em geral). 
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ANEXO I - Tabela 1 - Empresas,  pessoal ocupado total e assalariado em 31.12, salários e outras remunerações,  

salário médio mensal e idade média das empresas, segundo as seções da classificação de atividades 

e as faixas de pessoal ocupado total - Brasil - 2010 

       

Seções da classificação de atividades 

e 

faixas de pessoal ocupado total 

Empresas 

Pessoal ocupado 

em 31.12 
Salários 

e outras 
remunerações 

(1 000 R$) 

Salário 
médio 

 mensal  

(salários 
mínimos) 

Idade 

média 
das 

empresas 
Total Assalariado 

               Total ###### ###### #######   566 094 846 2,9 9,7 

Seção da classificação de atividades       

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura    32 719 
   482 

229    427 310   6 137 878 2,0 11,5 

Indústrias extrativas    10 568 

   199 

477    182 813   7 253 019 6,2 13,7 

Indústrias de transformação    440 734 

  8 649 

633   8 008 474   179 607 178 3,5 11,4 

Eletricidade e gás    1 788 
   127 

067    124 301   8 136 942 10,0 8,2 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 

descontaminação    8 734 

   325 

581    313 441   6 987 904 3,5 7,9 

Construção    176 372 

  2 872 

006   2 610 779   44 173 537 2,8 8,7 

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 
  2 241 

853 
  11 001 

188   8 021 264   104 548 524 2,0 10,0 

Transporte, armazenagem e correio    201 052 

  2 407 

637   2 122 003   41 719 390 3,1 8,2 

Alojamento e alimentação    318 770 

  1 945 

091   1 532 101   15 020 560 1,5 9,7 

Informação e comunicação    143 874 
   927 

933    712 548   27 692 778 6,1 8,1 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados    69 092 

   954 

361    852 454   40 796 942 7,4 9,2 

Atividades imobiliárias    45 316 

   187 

677    108 717   2 022 261 2,9 11,7 

Atividades profissionais, científicas e técnicas    225 567 
  1 061 

111    707 805   17 337 267 4,0 8,4 

Atividades administrativas e serviços complementares    245 330 

  3 662 

850   3 306 109   38 717 491 1,9 8,2 

Administração pública, defesa e seguridade social     405    22 859    22 357    979 263 6,6 11,9 

Educação    82 136 
   855 

367    721 621   10 566 627 2,2 9,2 

Saúde humana e serviços sociais    122 340 
   876 

633    644 810   9 915 580 2,4 9,5 

Artes, cultura, esporte e recreação    43 359 

   165 

956    104 104   1 092 521 1,7 7,3 

Outras atividades de serviços    120 553 

   459 

669    298 049   3 385 640 1,8 8,7 

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais     21     91     63    3 545 10,0 15,8 

Faixas de pessoal ocupado total       

  0          a                4 

  3 410 

501 

  5 940 

887   1 653 313   20 602 367 1,6 8,8 

  5          a                9    600 811 
  3 896 

664   2 834 501   29 360 584 1,6 11,2 

 10          a              19    299 564 

  3 968 

423   3 365 741   38 917 845 1,8 12,5 

 20          a              29    85 828 

  2 035 

112   1 872 411   23 378 955 2,0 13,4 

 30          a              49    61 083 
  2 298 

543   2 188 807   30 422 783 2,1 14,1 

 50          a              99    39 622 

  2 709 

287   2 635 541   40 088 182 2,4 15,4 

100          a            249     20 460 

  3 086 

899   3 047 339   54 886 335 2,9 17,8 

250          a            499    6 699 
  2 316 

365   2 303 132   46 550 991 3,2 21,3 

500          e           mais    6 015 ####### 

  10 920 

338   281 886 803 4,1 24,6 

              

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.      

Nota: Valor médio anual do salário mínimo R$ 510,00 em 2010.       
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ANEXO II - Tabela 16 - Unidades locais,  pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações 

 das Entidades Privadas sem Fins Lucrativos, segundo classificação das entidades sem  

fins lucrativos e  faixas de ano de fundação - Brasil - 2005 

Classificação  

e 

faixas de ano de fundação 

Unidades locais 

Pessoal ocupado 

assalariado 

em 31.12 

Salários 

e outras 

remunerações 

(1 000 R$) 

               Brasil    601 611   2 422 350   31 865 036 

Até 1970    14 031    582 528   9 323 751 

1971 a 1980    49 438    447 645   6 269 571 

1981 a 1990    123 918    524 713   5 677 502 

1991 a 2000    284 507    682 532   8 604 243 

2001 a 2004    107 966    172 049   1 904 225 

2005    21 751    12 883    85 744 

Habitação     456     308    3 187 

Até 1970     6     14     66 

1971 a 1980     19     56     815 

1981 a 1990     200     33     274 

1991 a 2000     126     132    1 387 

2001 a 2004     75     69     628 

2005     30     4     17 

     Habitação     456     308    3 187 

Até 1970     6     14     66 

1971 a 1980     19     56     815 

1981 a 1990     200     33     274 

1991 a 2000     126     132    1 387 

2001 a 2004     75     69     628 

2005     30     4     17 

Saúde    4 464    414 978   5 518 025 

Até 1970     921    232 458   3 034 501 

1971 a 1980     686    69 946    943 847 

1981 a 1990     688    36 579    433 766 

1991 a 2000    1 267    52 518    808 853 

2001 a 2004     746    20 725    284 693 

2005     156    2 752    12 365 

     Hospitais    2 068    360 040   4 759 138 

Até 1970     784    215 972   2 803 700 

1971 a 1980     422    60 065    834 018 

1981 a 1990     329    26 808    296 599 

1991 a 2000     340    39 153    589 855 

2001 a 2004     161    16 345    229 249 

2005     32    1 697    5 718 

     Outros serviços de saúde    2 396    54 938    758 887 

Até 1970     137    16 486    230 801 

1971 a 1980     264    9 881    109 829 

1981 a 1990     359    9 771    137 167 

1991 a 2000     927    13 365    218 999 

2001 a 2004     585    4 380    55 445 

2005     124    1 055    6 647 

Cultura e recreação    46 999    136 450   1 918 239 

Até 1970    2 050    54 440    926 974 

1971 a 1980    7 159    35 491    458 845 

1981 a 1990    11 735    25 236    268 060 

1991 a 2000    15 819    16 038    216 342 
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2001 a 2004    8 478    4 658    44 650 

2005    1 758     587    3 368 

     Cultura e arte    14 796    41 316    872 126 

Até 1970     382    14 462    409 965 

1971 a 1980    1 167    8 592    190 456 

1981 a 1990    2 685    6 142    92 078 

1991 a 2000    5 991    9 470    150 846 

2001 a 2004    3 774    2 481    27 917 

2005     797     169     864 

     Esportes e recreação    32 203    95 134   1 046 113 

Até 1970    1 668    39 978    517 009 

1971 a 1980    5 992    26 899    268 389 

1981 a 1990    9 050    19 094    175 982 

1991 a 2000    9 828    6 568    65 495 

2001 a 2004    4 704    2 177    16 734 

2005     961     418    2 504 

Educação e pesquisa    95 220    529 062   9 900 986 

Até 1970    1 498    132 857   3 142 322 

1971 a 1980    11 670    137 106   2 611 419 

1981 a 1990    11 723    81 464   1 175 937 

1991 a 2000    52 947    132 652   2 278 350 

2001 a 2004    13 042    41 403    654 573 

2005    4 340    3 580    38 386 

     Educação infantil    3 154    25 285    191 922 

Até 1970     116    2 290    29 917 

1971 a 1980     290    4 573    40 417 

1981 a 1990     790    7 022    43 115 

1991 a 2000    1 286    9 289    64 395 

2001 a 2004     582    1 964    13 522 

2005     90     147     556 

     Ensino fundamental    7 910    107 070   1 434 240 

Até 1970     596    30 089    524 598 

1971 a 1980     922    26 954    349 720 

1981 a 1990    1 224    14 558    148 589 

1991 a 2000    3 698    27 777    332 199 

2001 a 2004    1 219    7 396    76 879 

2005     251     296    2 255 

     Ensino médio    1 448    66 834   1 133 739 

Até 1970     367    27 627    520 809 

1971 a 1980     329    19 055    318 552 

1981 a 1990     206    7 254    101 185 

1991 a 2000     393    8 706    126 039 

2001 a 2004     123    3 852    64 301 

2005     30     340    2 854 

     Educação superior    2 152    239 684   5 977 795 

Até 1970     151    60 459   1 863 017 

1971 a 1980     223    61 401   1 629 537 

1981 a 1990     260    33 773    652 938 

1991 a 2000     731    61 140   1 408 596 

2001 a 2004     593    21 531    407 739 

2005     194    1 380    15 967 

     Caixas escolares e similares    75 280    19 797    144 667 

Até 1970     63     766    14 816 
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1971 a 1980    9 462    6 748    45 022 

1981 a 1990    8 492    3 840    32 838 

1991 a 2000    44 852    6 940    39 775 

2001 a 2004    9 001    1 450    11 992 

2005    3 410     53     225 

     Estudos e pesquisas     2 441    30 040    472 095 

Até 1970     41    2 362    38 676 

1971 a 1980     175    7 279    97 845 

1981 a 1990     392    8 803    128 152 

1991 a 2000    1 018    8 839    157 715 

2001 a 2004     665    1 797    36 097 

2005     150     960    13 609 

     Educação profissional     447    14 088    174 962 

Até 1970     40    3 882    74 939 

1971 a 1980     64    4 615    44 500 

1981 a 1990     60    1 349    15 796 

1991 a 2000     144    3 382    31 138 

2001 a 2004     105     697    7 068 

2005     34     163    1 520 

     Outras formas de educação/ensino    2 388    26 264    371 566 

Até 1970     124    5 382    75 550 

1971 a 1980     205    6 481    85 826 

1981 a 1990     299    4 865    53 325 

1991 a 2000     825    6 579    118 491 

2001 a 2004     754    2 716    36 974 

2005     181     241    1 401 

Assistência social    39 395    253 651   2 410 179 

Até 1970    1 966    68 110    749 518 

1971 a 1980    4 413    71 339    685 354 

1981 a 1990    8 459    52 123    428 339 

1991 a 2000    15 972    43 268    371 166 

2001 a 2004    7 168    17 754    170 507 

2005    1 417    1 057    5 294 

     Assistência social    39 395    253 651   2 410 179 

Até 1970    1 966    68 110    749 518 

1971 a 1980    4 413    71 339    685 354 

1981 a 1990    8 459    52 123    428 339 

1991 a 2000    15 972    43 268    371 166 

2001 a 2004    7 168    17 754    170 507 

2005    1 417    1 057    5 294 

Religião    83 775    121 260   1 132 051 

Até 1970    3 082    28 115    380 762 

1971 a 1980    13 878    38 797    304 976 

1981 a 1990    17 828    23 968    191 629 

1991 a 2000    30 028    24 637    212 063 

2001 a 2004    15 717    5 450    41 254 

2005    3 242     293    1 368 

     Religião    83 775    121 260   1 132 051 

Até 1970    3 082    28 115    380 762 

1971 a 1980    13 878    38 797    304 976 

1981 a 1990    17 828    23 968    191 629 

1991 a 2000    30 028    24 637    212 063 

2001 a 2004    15 717    5 450    41 254 

2005    3 242     293    1 368 
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Partidos Políticos, sindicatos, associações patronais e profissionais    95 497    225 989   2 278 203 

Até 1970    2 949    41 423    585 165 

1971 a 1980    6 014    49 477    483 331 

1981 a 1990    14 484    61 087    483 731 

1991 a 2000    46 461    60 188    650 034 

2001 a 2004    22 065    13 377    74 212 

2005    3 524     437    1 729 

     Partidos políticos    17 148    1 727    31 219 

Até 1970     1 x x 

1971 a 1980     15 x x 

1981 a 1990     876     781    9 866 

1991 a 2000    11 519     674    19 473 

2001 a 2004    4 633     221    1 099 

2005     104     3     39 

     Sindicatos, federações e confederações    19 553    127 998   1 071 043 

Até 1970    2 246    29 365    373 543 

1971 a 1980    3 406    29 416    258 142 

1981 a 1990    5 663    40 797    271 029 

1991 a 2000    6 211    25 680    153 494 

2001 a 2004    1 696    2 552    14 003 

2005     331     188     832 

     Associações empresariais e patronais    4 321    17 664    297 761 

Até 1970     211    3 671    71 030 

1971 a 1980     528    3 720    60 822 

1981 a 1990     858    3 071    38 942 

1991 a 2000    1 612    6 220    115 607 

2001 a 2004     928     939    11 211 

2005     184     43     150 

     Associações profissionais    19 645    69 011    795 043 

Até 1970     398    7 416    128 170 

1971 a 1980    1 683    14 667    145 051 

1981 a 1990    4 068    13 862    141 199 

1991 a 2000    7 958    24 285    339 698 

2001 a 2004    4 606    8 594    40 262 

2005     932     187     663 

     Associações de produtores rurais    34 830    9 589    83 135 

Até 1970     93     971    12 422 

1971 a 1980     382    1 626    18 575 

1981 a 1990    3 019    2 576    22 695 

1991 a 2000    19 161    3 329    21 762 

2001 a 2004    10 202    1 071    7 637 

2005    1 973     16     44 

Meio ambiente e proteção animal    2 562    3 762    59 582 

Até 1970     16     62     687 

1971 a 1980     71     764    15 089 

1981 a 1990     260     688    9 416 

1991 a 2000    1 059    1 922    28 048 

2001 a 2004     960     320    6 302 

2005     196     6     39 

     Meio ambiente e proteção animal    2 562    3 762    59 582 

Até 1970     16     62     687 

1971 a 1980     71     764    15 089 

1981 a 1990     260     688    9 416 

1991 a 2000    1 059    1 922    28 048 
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2001 a 2004     960     320    6 302 

2005     196     6     39 

Desenvolvimento e defesa de direitos    60 259    84 627   1 087 798 

Até 1970     276    8 471    172 974 

1971 a 1980    1 166    16 526    261 350 

1981 a 1990    11 121    25 816    240 690 

1991 a 2000    30 739    24 867    332 565 

2001 a 2004    14 024    8 456    78 500 

2005    2 933     491    1 719 

     Associação de moradores    19 196    11 841    92 458 

Até 1970     17     40     275 

1971 a 1980     190     852    5 593 

1981 a 1990    4 455    6 280    52 966 

1991 a 2000    9 766    3 558    26 828 

2001 a 2004    3 996    1 062    6 628 

2005     772     49     167 

     Centros e associações comunitárias    29 586    31 137    423 897 

Até 1970     82    1 884    27 348 

1971 a 1980     571    6 374    113 221 

1981 a 1990    5 249    9 468    74 817 

1991 a 2000    15 982    11 273    183 358 

2001 a 2004    6 478    2 041    24 863 

2005    1 224     97     290 

     Desenvolvimento rural    1 752    3 881    64 376 

Até 1970     24    2 083    45 033 

1971 a 1980     39     307    3 215 

1981 a 1990     242     664    8 314 

1991 a 2000     854     393    3 997 

2001 a 2004     450     421    3 746 

2005     143     13     73 

     Emprego e treinamento     722    6 409    107 600 

Até 1970     7    1 855    65 932 

1971 a 1980     33    1 484    11 412 

1981 a 1990     58    1 738    11 859 

1991 a 2000     285     532    10 238 

2001 a 2004     292     788    8 103 

2005     47     12     57 

     Defesa de direitos de grupos e minorias    6 276    13 848    159 203 

Até 1970     123    2 273    27 847 

1971 a 1980     253    1 334    24 133 

1981 a 1990     841    4 947    57 474 

1991 a 2000    2 983    4 272    40 236 

2001 a 2004    1 671     984    9 377 

2005     405     38     136 

     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos    2 727    17 511    240 264 

Até 1970     23     336    6 538 

1971 a 1980     80    6 175    103 777 

1981 a 1990     276    2 719    35 260 

1991 a 2000     869    4 839    67 910 

2001 a 2004    1 137    3 160    25 783 

2005     342     282     996 

Outras instituições privadas sem fins lucrativos    172 984    652 263   7 556 786 

Até 1970    1 267    16 578    330 784 
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1971 a 1980    4 362    28 143    504 545 

1981 a 1990    47 420    217 719   2 445 660 

1991 a 2000    90 089    326 310   3 705 435 

2001 a 2004    25 691    59 837    548 905 

2005    4 155    3 676    21 458 

     Condomínios    137 487    433 222   3 826 839 

Até 1970     644    1 187    9 218 

1971 a 1980    2 006    4 455    37 017 

1981 a 1990    37 874    169 896   1 692 088 

1991 a 2000    77 402    216 016   1 789 571 

2001 a 2004    17 219    39 325    288 248 

2005    2 342    2 343    10 697 

     Cartórios    9 436    39 072    618 291 

Até 1970     98     333    4 328 

1971 a 1980    1 047    6 263    94 290 

1981 a 1990    6 327    26 973    447 726 

1991 a 2000    1 459    4 280    50 356 

2001 a 2004     464    1 138    20 443 

2005     41     85    1 147 

     Sistema S    2 634    84 731   1 778 734 

Até 1970     11     959    50 163 

1971 a 1980     40    3 501    164 620 

1981 a 1990     56     767    24 775 

1991 a 2000    1 940    69 459   1 391 374 

2001 a 2004     479    9 011    138 840 

2005     108    1 034    8 962 

     Entidade de mediação e arbitragem     138     25     123 

Até 1970 - - - 

1971 a 1980 - - - 

1981 a 1990 - - - 

1991 a 2000     16     4     27 

2001 a 2004     112     20     92 

2005     10     1     4 

     Comissão de conciliação prévia     26     28     515 

Até 1970 - - - 

1971 a 1980 - - - 

1981 a 1990 - - - 

1991 a 2000     8 x x 

2001 a 2004     16     10     168 

2005     2 x x 

     Conselhos, fundos e consórcios municipais    1 523    5 061    58 419 

Até 1970     6     299    1 107 

1971 a 1980     27     145    1 040 

1981 a 1990     197    1 119    17 973 

1991 a 2000     755    3 104    35 229 

2001 a 2004     460     381    3 006 

2005     78     13     65 

     Cemitérios e funerárias     224    1 533    17 737 

Até 1970     23     719    8 173 

1971 a 1980     27     239    3 777 

1981 a 1990     45     244    1 904 

1991 a 2000     84     258    3 000 

2001 a 2004     39     73     884 

2005     6     0     0 

     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente    21 516    88 591   1 256 127 
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Até 1970     485    13 081    257 794 

1971 a 1980    1 215    13 540    203 802 

1981 a 1990    2 921    18 720    261 194 

1991 a 2000    8 425    33 171    435 531 

2001 a 2004    6 902    9 879    97 223 

2005    1 568     200     583 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2005.    
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ANEXO III – Frequências das Respostas 
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