
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CAMPUS SÃO 

ROQUE 

 

 

 

 

ANDREIA DA SILVA AMORIM FASCINE  

 

 

 

 

ENCANTAMENTO: MUITO ALÉM DA SATISFAÇÃO E 

LEALDADE DE CONSUMIDORES DE SERVIÇOS 

TURÍSTICOS  

 

 

 

 

 

SÃO ROQUE - SP 

2020 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CAMPUS SÃO 

ROQUE 

 

 

 

ANDREIA DA SILVA AMORIM FASCINE  

 

 

 

ENCANTAMENTO: MUITO ALÉM DA SATISFAÇÃO E 

LEALDADE DE CONSUMIDORES DE SERVIÇOS 

TURÍSTICOS 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado como requisito para 

obtenção do título de Bacharel em 

Administração sob a orientação do 

Professor Doutor Eduardo R. Mangini. 

 

 

SÃO ROQUE - SP 

2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha Catalográfica 

 

F262 

       
       Fascine, Andreia da Silva Amorim 

     Encantamento: muito além da satisfação e lealdade de consumidores de 

serviços turísticos. / Andreia da Silva Amorim Fascine. – 2020. 
         42 f. 
            

        Orientador: Prof. Dr. Eduardo R. Mangini 
 

         TCC (Graduação) apresentada ao curso de Administração do Instituto 

Federal de São Paulo – Campus São Roque, 2020. 
 

         1. Satisfação 2. Encantamento 3. Lealdade  4. Serviços turísticos        
 I. Fascine, Andreia da Silva Amorim II. Título. 
 

CDD: 658 

 

  



FOLHA DE APROVAÇÃO 

Andreia da Silva Amorim Fascine 

 

Encantamento: Muito além da Satisfação e Lealdade de Consumidores de 

Serviços Turísticos 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado como requisito para 

obtenção do título de Bacharel em 

Administração sob a orientação do 

Professor Doutor Eduardo R. Mangini. 

 

Aprovado em: 21 de novembro de 2020 

 

Banca Examinadora 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Eduardo Roque Mangini – Orientador 

 

__________________________________________ 

Profª. Drª. Viviane Celina Carmona  

 

__________________________________________ 

Profª. Esp. Cristiane Sales Pires 

 



DEDICATÓRIA 

Dedico este trabalho primeiramente a Deus, que é essencial em minha vida e é 

autor do meu destino. 

Aos meus pais e ao meu esposo, que com muito carinho e apoio não mediram 

esforços para que eu chegasse até essa etapa da mina vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

Agradeço a Deus por te me mantido no caminho certo durante todo o processo com 

saúde e força para chegar até o final.  

Deixo um agradecimento especial ao orientador Professor Doutor Eduardo R. 

Mangini, pelo incentivo e pela dedicação do seu escasso tempo para sanar minhas 

dúvidas, pelas valiosas contribuições dadas durante todas as etapas, o seu 

conhecimento e dedicação fizeram toda a diferença. Tenho muito orgulho por ter 

sido sua aluna e orientanda, a forma como exerce a profissão é gloriosa com muito 

empenho e dedicação.  

Agradeço também ao IFSP- Campus São Roque e todo o seu corpo Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASCINE, A.S.A. Encantamento: Muito além da Satisfação e Lealdade de 

consumidores de serviços turísticos. [Trabalho de Conclusão do Curso de 

Bacharelado em Administração]. Instituto Federal de São Paulo. São Roque, 2020. 

RESUMO 

O objetivo do trabalho de conclusão de curso consistiu em entender o papel do 

encantamento e da satisfação na formação da lealdade de consumidores de 

serviços turísticos. O método de pesquisa adotado foi de natureza quantitativa, 

descritiva com o desenvolvimento de hipóteses e com análise estatística realizada 

com modelagem de equações estruturais baseada no mínimo quadrado. A amostra 

foi calculada pelo software G-Power e resultou em um tamanho mínimo de 68 

respondentes, porém a amostra final coletada via plataforma digital foi de 284 

respostas válidas. O comportamento do consumidor de serviços turísticos influencia 

as empresas e atividades turísticas e exige excelência na prestação de serviços. O 

trabalho apresenta o encantamento como constructo individualizado da satisfação 

e a influências desses dois constructos na formação da lealdade comportamental. 

Os resultados mostram a influência positiva, tanto do encantamento quanto na 

satisfação, na predição da lealdade. A contribuição do estudo reside no 

entendimento do encantamento como constructo independente da satisfação e que 

pode influenciar diretamente na vantagem competitiva e rentabilidade dos serviços 

turísticos 

Palavras-Chave: Satisfação. Encantamento. Lealdade. Serviços Turísticos. 

 

 

 

 

 



FASCINE, A.S.A. Customer Delight: Beyond Satisfaction and Loyalty of 

customers of tourism services. [Undergraduate Thesis in Bachelor of Business 

Administration]. São Paulo Federal Institute. São Roque, 2020. 

ABSTRACT 

The objective of the undergraduate thesis was to understand the role of delight and 

satisfaction in construct the customer’s loyalty to tourism services. The method 

adopted was quantitative, descriptive with the development of hypotheses, and with 

statistical analysis performed with structural equation modeling based on partial least 

square. The sample was calculated using the G-Power software and resulted in a 

minimum size of 68 respondents, however, the final sample collected by the digital 

platform was 284 valid answers. The customer’s behavior of tourism services 

influences tourism companies and activities and demands excellence in the 

provision of the services. The thesis presents delight as an individualized construct 

of satisfaction and the influences of these two constructs in the prediction of 

behavioral loyalty. The results show the positive influence, both delight and 

satisfaction, in the prediction of loyalty. The study's contribution lies in the 

understanding of delight as a construct independent from satisfaction and that can 

directly influence the competitive advantage and profitability of tourism services 

 

Keywords: Satisfaction. Delight. Loyalty. Tourism services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O setor de serviços, a cada ano que passa, torna-se mais relevante na  

economia mundial  e a exigência dos consumidores cresce a cada dia (SADJADI, 

2020). As empresas reconhecem a necessidade de conquistar e manter os clientes 

bem como entregar um pacote de valor com elevada relevância, o que gera 

vantagem competitiva (O’CASS; SOK, 2015). Com isso, as empresas devem buscar 

melhorar constantemente seus serviços, visando oferecer qualidade e satisfação 

aos clientes, e consequentemente gerar lealdade (KAO et al., 2016).  No setor de 

turismo, a competitividade e o crescimento do setor tem provocado modificações 

substanciais na busca pela satisfação (TOMEJ; XIANG, 2020), muito embora o setor 

pode ser visto tanto na perspectiva estrutural para a entrega do serviço (PEARCE; 

ZARE, 2017) quanto na visão centrada no consumidor (URIELY, 2005). A esse 

contexto, soma-se a Lógica Dominada por Serviços (VARGO; LUSCH, 2004, 2008) 

e a Cocriação de Valor em serviços turísticos (FONT et al., 2021). Um dos 

resultados mais evidentes do processo de cocriação de valor  é a geração da 

satisfação (SWEENEY et al., 2015). 

O interesse pelo estudo da satisfação e sua relação com outros constructos 

vem sendo examinado há muito tempo (FARIAS; SANTOS, 2000; MARTINS 

GONÇALVES; SAMPAIO, 2012; RUST; ZAHORIK, 1993; SIMONA-MIHAELA, 

2013) . A satisfação possui antecedentes e consequências, sendo que Oliver (1980) 

relata a importância de constructos como a expectativa de desempenho e a 

desconfirmação de expectativas. Essa relação influencia na formação da satisfação, 

com consequências pós-compra. Outra possível consequência é a formação da 

comunicação do tipo boca-a-boca, cujos efeitos podem ser tanto positivos quanto 

negativos (ANDERSON, 1998). A desconfirmação de expectativas muda de acordo 

com a perspectiva de julgamento dos consumidores (SZYMANSKI; HENARD, 

2001). De maneira semelhante, variações nos padrões de julgamento e percepção 

geram níveis de satisfação diferentes para cada indivíduo (FOURNIER; MICK, 

1999). A satisfação está relacionada com a  sensação de prazer de um cliente 

quando ocorre a comparação do desempenho percebido de um produto ou serviço 

com suas expectativas iniciais(FORNELL, 2016). A satisfação é fundamental para 

a geração da lealdade (JÚNIOR; COSTA, 2014). Quando as expectativas de um 
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cliente são alcançadas ele fica satisfeito (BRANCO et al., 2010) e o resultado dessa 

ação pode gerar a lealdade. Atender além das expectativas do cliente é um desafio 

enfrentado por muitos gestores (TORRES; KLINE, 2006), já que a satisfação 

influencia diretamente na rentabilidade e competitividade da organização (AMARAL 

et al., 2013). Quando a satisfação do cliente é elevada e a experiencia é positiva, 

gera um estado emocional que é conhecido como encantamento (SILVA; JÚNIOR, 

2016), sendo esta, uma lacuna de pesquisa que merece ser estudada como 

constructo. 

O encantamento está relacionado com altos níveis de satisfação, que surge 

quando o cliente tem uma experiencia cujos resultados ultrapassam suas 

expectativas (SILVA; JÚNIOR, 2016). Outro ponto importante é que quando as 

expectativas são excedidas, o cliente se sentem encantados com o serviço 

(PADMA; WAGENSEIL, 2018), o que pode gerar lealdade e ser uma forma de reter 

o cliente (BURNHAM et al., 2003; YANG; LIU, 2018). O desenvolvimento da 

lealdade e sua manutenção tem-se revelado importante para qualquer tipo de 

negócio (JAISWAL; NIRAJ, 2011). 

A lealdade é uma demonstração de comprometimento do cliente com uma 

marca ou serviço, independente dos esforços de marketing dos outros concorrentes 

(OLIVER, 1999; OLIVER et al., 1997). Além disso, a lealdade não está ligada 

apenas ao comportamento de recompra, mas também está arraigada ao um 

significado psicológico (RAMÍREZ-HURTADO, 2017). A perspectiva 

comportamental é aquela  relacionada com possibilidade de recompra (ROWLEY, 

2005) enquanto a perspectiva atitudinal explica a formação de crenças e influencia 

na formação de determinadas atitudes em relação à marca e ao produto (SHARIFI; 

ESFIDANI, 2014) 

Neste contexto, esta pesquisa apresenta a construção de um modelo que 

visa entender a relação entre os constructos satisfação, encantamento e lealdade 

do cliente (GOUTHIER et al., 2012) no setor de serviços turísticos. A relação entre 

satisfação e lealdade é conhecida por ser positiva e estatisticamente significante 

(MANZATO; SANTOS, 2012). A relação com o constructo encantamento ainda não 

foi estabelecida de forma clara, o que suscita maiores estudos. Assim sendo, é 

necessário entender como o encantamento impacta a relação entre satisfação e 

lealdade do consumidor.  
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1.1 Problema de Pesquisa e Objetivos 

As organizações, de maneira geral, entendem a importância da satisfação do 

cliente e como a lealdade influencia no desempenho financeiro e econômico da 

empresa (GALLARZA et al., 2016). Clientes satisfeitos agregam valor e são esses 

consumidores que as empresas devem conquistar e encantá-los (ROWLEY; 

DAWES, 1999). Com base nesse entendimento, é estabelecido o problema de 

pesquisa: “Qual a influência da Satisfação e do Encantamento na formação da 

Lealdade comportamental do consumidor?”  

O objetivo geral reside em entender o papel do encantamento e da satisfação 

na formação da lealdade de consumidores de serviços turísticos. A partir desse 

objetivo defluem os objetivos específicos: (1) corroborar a relação clássica entre 

satisfação e lealdade; (2) analisar o impacto do encantamento na lealdade do 

consumidor. 

 

1.2 Justificativa 

É cada vez mais necessário e importante que as empresas criem e 

desenvolvam práticas que levem a geração da lealdade e lucratividade (LEE et al., 

2014). Embora tradicionalmente estudada a relação entre Satisfação e Lealdade, 

essa relação pode não ser suficientemente forte para que a satisfação seja 

considerada como um antecedente da lealdade (AHRHOLDT et al., 2019), sendo 

necessário investigar outros possíveis constructos como o encantamento. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 O trabalho está estruturado em cinco partes distintas. A primeira parte 

apresenta o problema de pesquisa, com decorrência dos objetivos e da justificativa. 

A parte subsequente é formalizada com a fundamentação teórica, com a 

apresentação dos constructos de Satisfação, Encantamento e Lealdade do 

Consumidor. Em seguida é apresentado o método, que envolve amostragem e 

modelagem de equações estruturais. Na quarta parte estão as análises do modelo 

de mensuração e estrutural, bem como as interpretações à luz da teoria e por fim, 

na quinta parte é apresentada a conclusão, com limitações e contribuições da 

pesquisa, além de sugestões para estudos futuros. 
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Figura 1: Estrutura do TCC 

 
Fonte: desenvolvido pela autora 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Satisfação  

A satisfação é um constructo alinhado com a surpresa e a experiência de 

consumo ou aquisição de um produto (OLIVER,1980), além de possuir relação 

direta com as expectativas e a percepção de valor de um produto ou serviço (GEE 

et al., 2008). Para Fornell (2016) a satisfação é o resultado a comparação entre as 

expectativas do consumidor e o desempenho percebido de um produto. Quando o 

cliente experimenta elevado nível de satisfação em relação a um produto ou serviço, 

a chance de recompra aumenta e isso influencia a formação da lealdade (SANTOS; 

FERNANDES, 2008). O grau de satisfação determina o comprometimento e a 

confiança do consumidor em relação ao produto ou serviço (JONES et al., 2000; 

LEE et al., 2001) e consumidores satisfeitos apresentam menor tendência em trocar 

de marca (FABRA; GARCÍA, 2015).  

Em relação às questões organizacionais, a satisfação do consumidor é um 

forte aliado na melhora do desempenho comercial de uma empresa (RAMÍREZ-

HURTADO, 2017)  e existe relação positiva entre ganhos econômicos e satisfação 

(FORNELL, 2016). Na indústria hoteleira, a satisfação é formada a partir da 

qualidade do serviço experimentada pelo consumidor por influenciar diretamente na 

expectativa e na percepção, além de ambos constructos apresentar influência 

positiva sobre os resultados financeiros das empresa (SHAH et al., 2018). Não 

somente a satisfação do consumidor tem influencia nos resultados organizacionais 

mas também a Lealdade influencia diretamente na rentabilidade e competitividade 

das empresas (AMARAL et al., 2013). Um exemplo de como a satisfação gera 

ganhos econômicos, é apresentada por Szymanski e Henard (2001) que citam o 

custo de conquistar novos clientes ser cinco vezes maior do que manter os clientes 

satisfeitos e fiéis. Dessa forma, o constructo  satisfação é considerado como base 

para o sucesso empresarial e para a sobrevivência das empresas (GALLARZA et 

al., 2016). 

No tocante ao poder preditivo, a satisfação do consumidor é um constructo 

relevante na formação da lealdade (BERNARDES et al., 2018) bem como na 

intenção comportamental (FOROUGHI et al., 2019). Nessa relação clássica, Silva 

e Marques Jr (2016) reafirma a influência positiva da satisfação do consumidor na 
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formação da lealdade. A partir desse entendimento é estabelecida a hipótese H1: 

Quanto maior o nível de Satisfação maior será o nível de Lealdade 

 

2.2 Encantamento  

Ultrapassar as expectativas do consumidor é muito importante 

(BROETZMANN et al., 1995) e um dos desafios dos gestores é entender e 

conseguir entregar para o cliente muito mais do que ele próprio espera (TORRES; 

KLINE, 2006). Nesse sentido, Foroughi et al. ( 2019) comentam que a satisfação é 

importante para a formação da lealdade e das intenções comportamentais porém, 

não é um fator único e que as organizações devem propiciar o encantamento para 

gerar o comprometimento do consumidor. Enquanto a satisfação está baseada em 

atender as expectativas (FOURNIER; MICK, 1999), o encantamento está ligado a 

parte emocional (BERNARDES et al., 2018) e à superação das expectativas do 

consumidor (TORRES; KLINE, 2006). A satisfação e o encantamento são dois 

constructos distintos (FINN, 2012) e tanto a satisfação quanto o encantamento são 

estruturados a partir de julgamentos de uma experiência de consumo (SARSTEDT 

et al., 2014). Um outro aspecto interessante é que clientes satisfeitos podem fazer 

propaganda ou não (FORNELL, 2016), já clientes encantados a probabilidade de 

fazer propaganda “boca a boca” é muito maior (AMARAL et al., 2013).   

Encantamento está ligado a uma surpresa positiva percebida pelo 

consumidor e que está muito além das suas expectativas iniciais (SILVA; JÚNIOR, 

2016). Encantar um cliente representa uma estratégia competitiva para a empresa 

e como resultado aumenta as vendas e o lucro (SANTOS; FERNANDES, 2008). O 

encantamento tem bases afetivas que o diferenciam da satisfação (FINN, 2005), 

fato este que corrobora Oliver; Rust e Varki (1997)  que afirmam que o 

encantamento é o resultado do processo de comparação que envolve aspectos 

afetivos tais como surpresa, excitação ou alegria. Além disso, o encantamento se 

enquadra como um efeito não linear da satisfação e pode ser considerado como um 

constructo (CHRIST-BRENDEMÜHL; SCHAARSCHMIDT, 2020).   

O encantamento é apontado como preditor da lealdade, maior do que a 

satisfação (AHRHOLDT; GUDERGAN; RINGLE, 2019). Mediante o exposto, é 

desenvolvida a hipótese: H2: Quanto maior o nível de encantamento maior o 

nível de lealdade do consumidor. 
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2.3 Lealdade  

A Lealdade está relacionada com o comportamento de recompra e o 

comprometimento com a marca (OLIVER, Richard L. et al., 1997). A Lealdade não 

é definida apenas pelo processo de recompra, mas também por fatores cognitivos 

e afetivos (LARÁN; ESPINOZA, 2004). Conseguir a lealdade dos clientes é um dos 

principais desafios das organizações (QUOQUAB et al., 2016). Quanto melhor for o 

relacionamento entre cliente e empresa maior será a lealdade do cliente (SASHI, 

2012), o que é fundamental para o crescimento empresarial e participação no 

mercado. 

Desta forma, o cliente torna-se parceiro, o que facilita o processo de 

agregação de valor (HOFFMAN; LOWITT, 2008). Quando o nível de lealdade é 

baixo, aumenta as chances dele pensar em outras marcas/serviços como opção de 

compra (ROWLEY; DAWES, 1999). Além disso, é importante ressaltar que a  

lealdade na área de serviços depende principalmente do relacionamento 

interpessoal e com o julgamento de valor que o cliente faz (DE RUYTER et al., 

1998), o que é diferente para bens tangíveis que tem atributos mais concretos para 

serem analisados. A lealdade dos consumidores pode ser vista como uma 

vantagem competitiva para as empresas (ELSA, 2008), nesse sentido o 

encantamento do consumidor pode favorecer a geração da lealdade (YANG, Ying-

Chieh; LIU, 2018).  

 

2.4 Modelo Conceitual e Matriz de Amarração 

 Com base nas teorias apresentadas sobre os constructos que envolvem o 

presente estudo, estabelece-se o modelo de pesquisa, apresentado na figura 2. 
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Figura 2: Modelo Conceitual 

 

Fonte: desenvolvido pela autora 

 

E para o devido alinhamento entre a problemática, os objetivos e as 

hipóteses, foi desenvolvida uma matriz de amarração, ilustrada no quadro 1. 

Quadro 1: Matriz de amarração das hipóteses formuladas 

Problema de 

Pesquisa 

Objetivo Geral Objetivos 

específicos 

Hipóteses Teste 

Estatístico 

Qual a influência da 

Satisfação e do 

Encantamento na 

formação da 

Lealdade do 

consumidor? 

Entender o papel 

do encantamento 

e da satisfação na 

formação da 

lealdade de 

consumidores de 

serviços 

turísticos.  

Corroborar a relação 

clássica entre 

satisfação e lealdade. 

 

H1 

Modelagem de 

equações 

estruturais 

Analisar o impacto 

do encantamento na 

lealdade do 

consumidor. 

H2 

Fonte: desenvolvido pelos autores 
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3 MÉTODO 

O método empregado é de natureza quantitativa, com caráter descritivo e por 

meio do desenvolvimento de hipóteses (COOPER.; SCHINDLER, 2016). A 

pesquisa descritiva é um estudo que busca observar, analisar e descrever 

características de fatos ou fenômenos, que busca conhecer as relações associadas 

a uma população. A pesquisa enquadrou-se como bibliográfica pois explicou o 

objeto de estudo e sua problemática por meio de referências teóricas, baseadas em 

artigos publicados.  

Para realizar a análise estatística dos resultados, foi utilizado a modelagem 

de equações estruturais (MEE), por meio do software SmartPLS 3.2.9, que permitiu 

obter resultados mais complexos e sofisticados, de acordo com o intuito da 

pesquisa. Utilizando a com a Modelagem de Equações Estruturais foi possível 

explicar as relações entre os constructos, determinados como variáveis 

dependentes e as variáveis independentes (HAIR; BABIN ; MONEY; SAMOUEL, 

2005).  

Assim, a coleta de dados foi realizada por meio de survey, de corte 

transversal pois os dados serão coletados em um período de tempo especifico e 

analisado estatisticamente (HAIR et al., 2005), que possibilitou conseguir 

informações, por meio de um questionário estruturado, que foi distribuído 

eletronicamente (MANZATO; SANTOS, 2012).  

 

3.1 Escalas e Amostragem 

         Para medir as atitudes e conhecer o grau de conformidade dos consumidores 

de serviços turísticos foi usada escala tipo Likert de cinco pontos. Para mensurar o 

constructo Satisfação foi empregada a escala validada por Torres e Ronzoni (2018). 

Para mensurar o encantamento, a escala foi a mesma usada por Veloso e Monte 

(2019) enquanto que para mensurar a lealdade foram usadas escalas validadas por 

Souza, Gosling e Gonçalves (2013)  e  Frio e Brasil (2016). 
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Quadro 2: Escalas Empregadas 

Rótulo Assertiva Fonte 
S_1 A Viagem ao local foi satisfatória para mim TORRES; RONZONI (2018) 
S_2 A Viagem foi satisfatória para mim, valeu o 

tempo e o dinheiro gasto 

S_3 Satisfação com o Serviço de Trade Turístico 

E_1 No geral, fiquei encantado com a Viagem VELOSO; MONTE, 2019 
E_2 A viagem foi uma experiência inesquecível 

E_3 O serviço que recebi na minha última viagem foi 

mais do que eu esperava 

E_4 A sensação que tive na minha última viagem foi 

incrível demais para descreve em palavras 

L_1 Vou recomendar a viagem aos meus amigos e 

familiares com certeza 
SOUZA; GOSLING; 

GONÇALVES (2013) 

FRIO; BRASIL (2016) 
L_2 Pretendo revisitar o mesmo local nas próximas 

férias 

L_3 A receptividade das pessoas do local é importante 

para voltar na próxima viagem 

L_4 Eu pretendo continuar usando os serviços da 

empresa quando voltar ao local visitado 

 

Em relação a amostragem foi usado o software G-Power para o cálculo do 

tamanho mínimo da amostra. Seguindo as recomendações de Hair et al. (2017) o 

cálculo da amostra adotou-se o tamanho de efeito de 15%, poder estatística de 80% 

e alfa de 0,05, e com dois preditores o tamanho mínimo da amostra é de 68 

respondentes. A coleta realizada no mês de julho de 2020 teve 305 respondentes, 

porém com os procedimentos adequados de preparação de dados a amostra final 

conteve 284 respostas válidas. 
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Figura 3: Cálculo da amostra 

 

 

3.2 Procedimentos de Preparação dos Dados 

Os dados coletados foram previamente analisados pelo software SPSS 22. 

Foi realizada a avaliação da Variância Total Explicada (Fator Único de Harman) 

para verificar possível viés da amostra quando da coleta de dados (Common 

Method Bias) (PODSAKOFF et al., 2003). Outro procedimento adotado foi a análise 

da distância de Mahalanobis (D2), procedimento indicado para verificar a presença 

de outliers multivariados (Fávero & Belfiore, 2017) 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

A análise e discussão é dividida em duas fases. A primeira abrange a análise 

do modelo de mensuração, com apresentação dos valores de AVE, Confiabilidade 

Composta e Matriz HTM. A segunda fase corresponde a análise do modelo 

estrutural com apresentação dos valores do teste t e análise das hipóteses 

4.1 Modelo de Mensuração 

A amostra inicial continha 305 respostas. Os questionários incompletos foram 

eliminados e com aplicação da distância de Mahalanobis no SPSS outliers 

multivariados foram removidos e a amostra final contém 284 respostas válidas, 

sendo este número usado na análise quantitativa. Desse total, 178 pessoas se 

declararam pertencer ao sexo feminino (62,0%), 155 são casadas, 106 

respondentes já concluíram graduação superior e a faixa salarial com maior 

expressividade com 47,5% varia de1 a 3 Salários Mínimos. Além disso, a média de 

idade é de 35 anos com desvio padrão de 11,47. Sobre a frequência de viagem 

realizadas 64,4% realizam de 2 a 5 viagens ao ano, sendo que os respondentes 

viajam em sua maioria (82,0%) com a família.  

 Inicialmente foi verificado o ajuste do modelo, com remoção de dois itens com 

baixa carga fatorial (S_3 – Satisfação com o trade turístico e L_3 – Receptividade 

do Local) e os demais itens apresentaram cargas fatoriais com valores superiores 

a 0,70 conforme sugerido por Hair, Hult, Ringle e Sarstedt (2017). 

Em seguida, constou de verificação da multicolinearidade, com posterior 

avaliação do modelo de mensuração, com análise da consistência interna dos 

dados, validade convergente e validade discriminante. Os valores de VIF do modelo 

de mensuração com valores de 1,792, atendendo a recomendação de Hair, 

Sarstedt, Ringle e Gudergan (2018) cujo valor deve ser inferior a 3,5. Na tabela 1 

são apresentados os valores obtidos por meio da avaliação do algoritmo do 

SmartPLS 3.2.9.  

A partir da Variância Extraída Média (AVE) é possível verificar que os itens 

de cada constructo apresentam convergência pois existe correlação elevada entre 

medidas do mesmo constructo (Fornell & Larcker, 1981). Em outras palavras, os 

indicadores de um constructo compartilham proporção da variância comum (Hair et 

al., 2009). O limite mínimo do AVE é 0,50, portanto para que haja Validade 

Convergente os valores de cada constructo deve ser superior ao limite determinado 
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(HENSELER et al., 2009). Também é fundamental avaliar a consistência interna dos 

dados, sendo indicado o uso da Confiabilidade Composta e o α de Cronbach 

(RINGLE et al., 2014). Os valores desses dois índices devem ser superiores aos 

valores de referência Hair et al. (2017), o que confirma a consistência interna. 

A confirmação da Validade Discriminante é dada pela análise dos valores da 

razão Heterotraço-Monotraço (HTMT) que não devem ser superiores a 0,85 e o 

intervalo de confiança deve ser inferior a 1,0 (HAIR et al., 2017). Com os resultados 

do teste é corroborada a existência da Validade Discriminante no modelo 

(HENSELER et al., 2015). 

Tabela 1: Consistência dos Dados, Validade Convergente e Discriminante 

Variáveis 

Latentes 
Indicadores 

Validade 

Convergente 
Consistência dos Dados 

Validade Discriminante 

Cargas 

Fatoriais 
AVE 

Alfa de 

Cronbach 

Confiabilidade 

Composta 

HTMT 

> 0,70 > 0,50 > 0,70 > 0,70 

Raiz 

do 

AVE 

Intervalo de 

confiança não 

inclui 1 

Satisfação 
S_1 0,953 

0,914 0,906 0,955 0,956 Sim 
S_2 0,959 

Encantamento 

E_1 0,853 

0,693 0,850 0,900 0,833 Sim 
E_2 0,852 

E_3 0,725 

E_4 0,891 

Lealdade 

L_1 0,814 

0,679 0,769 0,864 0,824 Sim L_2 0,801 

L_4 0,856 

Fonte: dados da pesquisa 

 Os valores de R² e R² ajustado revelam a existência de efeito grande na 

variável latente endógena Lealdade (R² = 0,607 e R² ajustado = 0,604). Com esses 

valores é possível afirmar um bom ajuste das regressões e a variação no constructo 

endógeno é explicada por todos os constructos exógenos ligados a elas (COHEN, 

1988).   

Já o indicador de Cohen (f²), que analisa o Tamanho do efeito leva em 

consideração tanto a Variância Explicada quanto a Variância Não Explicada. Os 

valores de referência são  0,02, 0,15, ou 0,35 indicam fraca, moderada ou 

substancial influência de uma variável latente exógena em uma determinada 

variável latente endógena (HAIR et al., 2017). O Valor de f² entre Encantamento e 

Lealdade (f² = 0,697) podem ser considerados de elevada expressão, enquanto o 
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valor de f² = 0,017 entre Satisfação e Lealdade é considerado baixo. Isso permite 

afirmar que a validade preditiva entre Encantamento e Lealdade é substancial. A 

tabela 2 apresenta as hipóteses, o caminho estrutural e os valores de VIF, f², R² e 

R² ajustado que corroboram o ajuste do modelo de mensuração. 

 

Tabela 2: Valores de VIF, f², R² e R² Ajustado 

Hipótese Caminho Estrutural VIF f² R² 
R² 

ajustado 

H1 Satisfação → Lealdade 1,792 0,017 

0,607 0,604 

H2 Encantamento → Lealdade 1,792 0,697 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 A figura 4 apresenta o modelo ajustado com os três constructos e a Lealdade 

é analisada como Variável Dependente da Satisfação e do Encantamento. Nessa 

figura é possível verificar os valores das cargas fatoriais de cada item, os 

coeficientes de caminho (beta) entre os constructos e o valor do R² da variável 

endógena (Lealdade). 

 

 

Figura 4: Modelo Ajustado 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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 4.2 Modelo Estrutural 

A partir da realização dos ajustes necessários no modelo de mensuração, a 

próxima etapa consiste na avaliação do Modelo Estrutural. Essa avaliação é 

realizada por meio da técnica de Bootstrapping, que promove extração de várias 

subamostras e estimação estatística do modelo  (Hair et al., 2009). A mensuração  

da relação entre cada constructo do modelo é  feita por meio do teste t de Student 

e do valor p (HAIR et al., 2017). Ao empregar a técnica do Bootstrapping, é adotada 

a quantidade de 10000 amostragens para validação e extração dos valores dos 

testes (ALI et al., 2018). 

 Na Tabela 3 são apresentados os valores do coeficiente estrutural de cada 

relação, bem como os testes estatísticos que se mostraram significantes. Como 

postulado no modelo conceitual, as hipóteses H1 (β = 0,111 e teste t = 2,084) e H2 

(β = 0,701 e teste t = 14,757) apresentam relação positiva e significantes porque 

apresentam coeficiente estrutural positivo e valor de teste t maior do que 1,96. 

Tabela 3: Testes e Valores 

Hipótese Caminho Estrutural 
Coeficiente 
Estrutural 

(β) 

erro 
padrão 

teste t valor p 
Teste da 
Hipótese 

H1 Satisfação  → Lealdade 0,111 0,053 2,084 0,037 Suportada 

H2 Encantamento → Lealdade 0,701 0,047 14,757 0,000 Suportada 

Valores críticos para t (284) = *p<0.1%=3.29; **p<1% = 2.57; ***p<5% = 1.96. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

  
A figura 5 apresenta o modelo estrutural, com a relação entre as variáveis 

latentes e os valores do teste t. 
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Figura 5: Modelo Ajustado e os valores do teste t 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

  A hipótese H1, que apresenta a relação clássica entre Satisfação e Lealdade, 

foi corroborada neste estudo envolvendo o serviço turístico. Com o coeficiente 

estrutural de 0,111 comprova a relação positiva entre os dois constructos, ou seja, 

quanto maior a Satisfação maior será a Lealdade do Cliente, o que comprova os 

resultados de Santos e Fernandes (2008). O valor do teste t = 2,084 mostra relação 

estatisticamente significante a 5%. Se a Satisfação gera Lealdade, portanto 

indiretamente também gera aumento da lucratividade  e rentabilidade do serviço 

turístico como salientado por  Amaral et al. (2013).  

 Como salientado por Sarstedt et al. (2014), a satisfação e o encantamento 

são baseados em julgamentos de experiência de consumo, e quanto o nível de 

satisfação é elevado gera o encantamento, como pode ser observado pelos 

resultados estatísticos. Por fim, a hipótese H2 (β=0,701, teste t=14,757) corrobora 

os resultados de Ahrholdt, Gudergan e Ringle (2019) que afirma que o 

encantamento é um preditor com maior pode estatístico do que a satisfação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo, realizado com clientes de serviços turísticos, apontou e corroborou 

pesquisas anteriores que analisaram a relação entre Satisfação e Lealdade nos 

mais variados tipos de serviços. Indo além, a pesquisa abrangeu o constructo 

Encantamento, que tem levantado diversos debates no meio acadêmico e 

empresarial. Enquanto muito pesquisadores como Fitzsimmons e Fitzsimmons 

(2010) e Zeithaml, Bitner, Gremler (2014) consideram o Encantamento como parte 

integrante e indissolúvel da Satisfação, outros pesquisadores como ( Finn (2005) e 

Ahrholdt, Gudergan e Ringle (2019) apontam o Encantamento como um constructo 

individualizado e cujo relacionamento com a Lealdade é mais expressivo do que a 

Satisfação. 

Ao adotar o Encantamento como constructo individualizado, foi possível 

constatar, com o auxílio da Modelagem de Equações Estruturais, a existência de 

relação significante entre esse constructo e a Lealdade. Mais do que apenas uma 

relação estatística, fica comprovada a necessidade de ofertar serviços de qualidade 

superior que superem as expectativas do cliente. São esses serviços de excelência 

que geram o encantamento. E ao retornar ao problema de pesquisa postulado é 

crível a relação entre Satisfação e Encantamento como preditores da Lealdade, 

além do efeito moderador apresentado pelo constructo Encantamento. 

A limitação da pesquisa reside no tipo de amostra, que foi não probabilística 

e por acessibilidade que não permite extrapolar os resultados para outros serviços 

ou categorias de serviços turísticos. Outro ponto importante a destacar é que a 

pesquisa teve corte transversal e foi realizada em um momento em que os clientes 

estão isolados devido à pandemia causada pelo Sars-CoV-2, cuja ansiedade e 

desejo de viajar podem ter influenciado nas respostas por uma sobrevalorização 

dos serviços turísticos. Isso suscita a necessidade de replicação da pesquisa em 

momentos futuros em que exista a possibilidade de franca movimentação e 

utilização plena dos serviços turísticos. 

Outra limitação que a pesquisa apresenta é o fato de não haver mensuração 

da rentabilidade dos serviços turísticos em que o cliente ficou encantado. Com essa 

limitação, é sugerida a continuidade do estudo para averiguar a disposição do 

cliente em pagar por serviços complementares que gerem o encantamento e como 
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o encantamento influência nos custos de mudança do fornecedor de serviços 

turísticos. 

E por fim, a contribuição do estudo está no entendimento do Encantamento 

como um constructo independente da Satisfação. Isso influencia diretamente nos 

aspectos gerenciais da oferta, cocriação de valor e avaliação da qualidade dos 

serviços, pois as empresas que souberem explorar de forma adequada esse “novo” 

constructo poderão obter vantagem competitiva e melhorar a rentabilidade dos 

serviços turísticos. 
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APÊNDICE E ANEXO 

 

Apêndice 1 – Instrumento de Coleta de Dados 

 

Este questionário faz parte do TCC cujo o tema é ENCANTAMENTO :MUITO 

ALÉM DA SATISFAÇÃO E LEALDADE DE CONSUMIDORES DE SERVIÇOS 

TURÍSTICOS. Gostaria de contar com sua opinião sincera, pedindo-lhe que 

responda as seguintes perguntas. As questões com escala Likert assinale o grau 

de maior concordância ou discordância para cada uma delas, de acordo com as 

seguintes condições:  

1- Discordo totalmente 

2- Discordo parcialmente 

3- Não concordo nem discordo 

4- Concordo parcialmente 

5- Concordo totalmente  

 Os dados recolhidos serão confidenciais e anônimos. Caso tenha alguma dúvida 

contacte-me: andreiaamorimfascine@gmail.com  

 

1. Com que frequência viaja a lazer?  

 

a) Não viajo (   ) 

b) Menos de 2 vezes ao ano (    ) 

c) 2 a 5 vezes ao ano (   ) 

d) 6 ou mais vezes ao ano (   ) 

2. Com quem viaja a lazer frequentemente?  

 

a) Sozinho (   ) 

b) Com a família (   ) 

c) Com amigos (   ) 

d) Com grupos de viajantes organizados por empresas de viagens (   ) 

 

3. Considera-se um viajante: 

a) Gosta de se manter nas rotas turísticas (   ) 

b) Prefere conhecer novas culturas totalmente diferentes da sua e viajar 

com “mochila nas costas” em busca de aventura (   ) 

c) Gosta de aproveitar suas férias num resort ou hotel de luxo (   ) 

d) Opta por viajar em grupos organizados ou “pacotes” de viagens (   ) 

4. Costuma recorrer a uma agência de viagens para planejamento das 

suas viagens?  

a) Nunca utilizei (   ) 

b) Utilizo ocasionalmente (   ) 

c) Utilizo com frequência (   ) 

mailto:andreiaamorimfascine@gmail.com
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5. Para onde foi sua última viagem?  

a) Casa de familiares em outra cidade (   ) 

b) Sítios/ hotel fazenda (   ) 

c) Praias (   ) 

d) Exterior (   ) 

 

 

6. A viagem ao local foi satisfatória para mim? 

 

     (   ) Discordo totalmente  

     (   ) Discordo parcialmente  

     (   ) Não concordo, nem discordo  

     (   ) Concordo parcialmente  

     (   ) Concordo totalmente   

7. A viagem ao local foi satisfatória para mim, vale o tempo e o dinheiro 

gasto nela? 

 

     (   ) Discordo totalmente  

     (   ) Discordo parcialmente  

     (   ) Não concordo, nem discordo  

     (   ) Concordo parcialmente  

     (   ) Concordo totalmente   

8. No geral, fiquei encantando com a viagem: 

 

     (   ) Discordo totalmente  

     (   ) Discordo parcialmente  

     (   ) Não concordo, nem discordo  

     (   ) Concordo parcialmente  

     (   ) Concordo totalmente  

 

9. A viagem foi uma experiencia inesquecível:  

 

     (   ) Discordo totalmente  

     (   ) Discordo parcialmente  

     (   ) Não concordo, nem discordo  



38 
 

     (   ) Concordo parcialmente  

     (   ) Concordo totalmente   

 

10.  Vou recomendar aos meus amigos e familiares, com certeza: 
 

     (   ) Discordo totalmente  

     (   ) Discordo parcialmente  

     (   ) Não concordo, nem discordo  

     (   ) Concordo parcialmente  

     (   ) Concordo totalmente   

 

11. Pretendo revisitar o local nas próximas férias:  

 

     (   ) Discordo totalmente  

     (   ) Discordo parcialmente  

     (   ) Não concordo, nem discordo  

     (   ) Concordo parcialmente  

     (   ) Concordo totalmente   

 

12.  Os serviços prestados pelo Trade turístico (conjunto de infraestrutura 

de serviços que estão ligados direta ou indiretamente a atividade 

turística, por exemplo hotéis, restaurantes, empresas de transportes, 

etc.) são determinantes para a escolha do lugar a ser visitado? 

 

     (   ) Discordo totalmente  

     (   ) Discordo parcialmente  

     (   ) Não concordo, nem discordo  

     (   ) Concordo parcialmente  

     (   ) Concordo totalmente   

13. A receptividade das pessoas do local visitado é importante para voltar 

na próxima viagem? 

 

     (   ) Discordo totalmente  

     (   ) Discordo parcialmente  

     (   ) Não concordo, nem discordo  
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     (   ) Concordo parcialmente  

     (   ) Concordo totalmente   

 

14.  O serviço que recebi na minha última viagem, foi mais do que eu 

esperava? 

 

     (   ) Discordo totalmente  

     (   ) Discordo parcialmente  

     (   ) Não concordo, nem discordo  

     (   ) Concordo parcialmente  

     (   ) Concordo totalmente   

 

15. Com base na questão anterior, pretende voltar ao local? 
 

     (   ) Discordo totalmente  

     (   ) Discordo parcialmente  

     (   ) Não concordo, nem discordo  

     (   ) Concordo parcialmente  

     (   ) Concordo totalmente   

 

16. A sensação que tive na minha última viagem foi incrível demais para 

descrever em palavras:  

     (   ) Discordo totalmente  

     (   ) Discordo parcialmente  

     (   ) Não concordo, nem discordo  

     (   ) Concordo parcialmente  

     (   ) Concordo totalmente   

17. Qual a primeira emoção que me recordo ao lembrar da viagem? 

a) Extremamente encantado (   ) 

b) Satisfeito (   ) 

c) Insatisfeito (   ) 

d) Triste (   ) 

e) Não tenho nenhuma lembrança (   ) 
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Variáveis Psicográficas 

 

Idade:_______ 

 

Sexo:  

 (   ) masculino                             (   ) feminino             (   ) Desejo não responder 

Estado civil: 

(   ) Solteiro (a)           (   ) Casado (a)             (   ) Divorciado(a)         Viúvo(a) 

Grau de instrução: 

(   ) Ensino Fundamental   

(   ) Ensino Médio/Técnico  

(   ) Graduação Tecnológica – curso de curta duração  

(   ) Graduação Tradicional – curso de longa duração  

(   ) Especialização/MBA  

(   ) Mestrado  

(   ) Doutorado 

 

Qual sua faixa salarial: 

(   ) Nenhuma renda  

(   ) R$ 1.039,00 

(   ) R$ 1.039,00 a R$ 3.117,00  

(   ) R$ 3.117,00 a R$ 5.195,00 

(   ) R$ 5.195,00 a R$ 7.273,00 

(   ) R$ 7.273,00 a R$ 9.351,00 

(   ) R$ 9.351,00 a R$ 11.429,00 

(   ) acima de R$ 11.429,00 
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• (X) Permitir a consulta, pesquisa e citação do trabalho, desde que citada a fonte. 

• (X) Divulgar o trabalho a partir da data 15/01/2021. 
 

O trabalho está sujeito a registro de patentes e foi encaminhado ao Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT) do IFSP? 

(X ) Não 

(  ) Sim 

 

_____________________________________ 
Andreia da Silva Amorim Fascine 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Professor Doutor Eduardo Roque Mangini 

 


