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Resumo 

 

O estudo explora a influência do nível de participação e expectativas do cliente 

na atribuição do locus de causalidade da falha do serviço, incidindo numa reconhecida 

empresa de serviços – a IKEA. As suas práticas de negócio diferenciadas visam 

estimular o cliente a uma maior participação no serviço, tornando-se, por conseguinte, 

co-produtor do mesmo. 

Através de um inquérito online aplicado a clientes IKEA, conclui-se que não 

existem diferenças significativas entre os clientes com baixo nível de participação e os 

clientes com grande nível de participação na responsabilização pela falha no serviço, 

sendo que a empresa é indicada como principal responsável. Identifica-se apenas uma 

real diferença na etapa do transporte, uma vez que os clientes com maior nível de 

participação atribuem maior responsabilidade à IKEA. 

A ausência de colaboradores é enunciada como a maior falha no serviço 

reflectindo a dificuldade do cliente em ganhar total autonomia na obtenção do serviço. 

Conclui-se, ainda, que não existem diferenças entre os níveis de expectativas do 

cliente e a atribuição do locus de causalidade face à falha do serviço, sob a qual a 

empresa é novamente responsabilizada. 

Recomenda-se o desenvolvimento de novas formas de comunicação com o 

cliente visando a sua maior autonomia, colmatando a principal falha identificada e 

optimizando o processo de obtenção do serviço. A identificação dos responsáveis pelas 

falhas e a identificação das mesmas ganham relevo permitindo uma actuação da 

empresa mais pró-activa, diminuindo o recurso a acções de recuperação do serviço, que 

podem ser ineficazes e resultar numa potencial perda do cliente. 

 

Palavras-chave: teoria da atribuição, locus de causalidade, co-produção, expectativas,  

falha do serviço, IKEA 
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Abstract  

 

This study explores the influence of the customer’s level of participation and 

expectations in the locus attribution of potential service failures, with an emphasis on 

the services company IKEA, due to its differentiated business practices that often drive 

the customer to a higher level of participation in the service. 

By conducting an online survey to IKEA’s customers we conclude that there are 

no significant differences between clients with a low level of participation and those 

who participate more towards the failure attribution, being the company held as the 

main responsible. Yet we identify one moment of the service where the customers with 

a higher level of participation attribute more responsibility for the service failure 

towards IKEA: the products' transportation. 

The employee’s absence is pointed out as the main service failure which shows 

that IKEA’s customer has some difficulty being more self-reliant; there are also no 

differences among the customers' expectations levels in the locus attribution of the 

service failure, being the company held responsible for any failure in the service 

encounter. 

It is of utmost importance to develop new ways of communication with the 

client in a way that he can become more autonomous, as the service co-producer, filling 

the above-mentioned gap and optimizing the service process. The identification of those 

responsible for the service failure, recognizing the failure itself, is relevant since it 

allows a more pro-active performance of the company, decreasing the recourse to 

service recovery actions that may be inefficient, resulting in a potential customer loss.  

 

Key-words: attribution theory, locus attribution, co-production, expectations, service 

failure, IKEA 
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1. Enquadramento e objectivos da investigação 

1.1. Enquadramento 

 

A IKEA, enquanto uma das maiores empresas retalhistas do mundo de produtos 

para a casa, presente em 38 países, com 309 lojas (IKEA, 2011) e gerando vendas 

superiores a 23.1 mil milhões de euros , vê o seu sucesso como resultado da redefinição 

das práticas organizacionais no negócio do mobiliário (Barthélemy, 2006). O uso que 

faz de fornecedores a uma escala global e a política de self-service, junto dos clientes, 

são características que a definem e que igualmente definem os seus preços baixos. 

 

“O conceito IKEA baseia-se na colaboração entre o cliente e a empresa. Na 

IKEA criamos os nossos produtos, que são comprados em grandes quantidades, 

embalados por montar em embalagens planas, de modo a reduzir os custos de 

transporte e de armazém, bem como as emissões de CO2. O cliente participa na 

redução do preço final ao escolher, transportar e montar, ele mesmo, os 

produtos IKEA.” (IKEA, 2011) 

 

O cliente desempenha diferentes papéis numa empresa de serviços, sendo 

potencial recurso efectivo da mesma, ao participar activamente nos processos de co-

produção do próprio serviço. Este é o caso do cliente IKEA que será estudado nesta 

dissertação: aquele que tem um maior nível de participação na obtenção do serviço. 

Também existe uma vertente de menor participação no serviço IKEA, que resulta da sua 

vasta categoria de produtos – variando o nível de participação do cliente de acordo com 

o tipo de produtos adquiridos.  

Os artigos de mobiliário disponibilizados pela IKEA dizem respeito às diferentes 

divisões da casa: sala, quarto, cozinha e têxteis (IKEA, 2011). Especificando um pouco 

mais o tipo de produtos oferecidos, encontram-se os artigos de exposição (salas; 

bibliotecas e móveis; espaços de refeição; cozinhas; escritórios; quartos; roupeiros; 

IKEA e crianças). Encontram-se, ainda, os complementos: artigos de mesa; utensílios 

de cozinha; têxteis; cortinados e estores; roupa de cama; tapetes; acessórios de casa de 

banho; organização em casa; iluminação; quadros, molduras e posters; plantas e vergas 

(IKEA, 2011). 
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Ainda na loja IKEA, o cliente tem também ao seu dispor uma loja com artigos 

alimentares suecos, assim como um Bistro e um espaço infantil (IKEA, 2011). 

 

1.2. Objectivos 

 

Esta dissertação focar-se-á no estudo do comportamento do consumidor na 

empresa de serviços IKEA e irá explorar a influência do nível de participação do cliente 

na obtenção do serviço e as suas expectativas face à experiência global do serviço na 

atribuição do locus de causalidade, quando ocorre uma falha na concretização do 

serviço (HsiuJu  et al., 2004). 

Os papéis adoptados pelo cliente implicam diferentes níveis de participação 

numa empresa de serviços e as suas expectativas em relação à experiência na empresa 

irão influenciá-lo na atribuição de causalidade da falha do serviço. Estes momentos de 

interacção, entre a empresa e o cliente, proporcionam à empresa uma oportunidade de 

satisfazer e, até mesmo, encantar o cliente, sendo também criada uma oportunidade para 

desapontá-lo (Bitner et al., 2000). 

Nesta investigação pretende-se perceber a quem é que o cliente atribui a 

responsabilidade quando existe uma falha na concretização do serviço. Além disso, 

pretende-se também estudar a influência das expectativas do cliente, face à experiência 

global do serviço, na atribuição de causalidade. 

A falha do serviço poderá incorrer em custos significativos para a empresa, 

como perda de clientes e word of mouth negativo (Bitner et al., 2000), podendo também 

orientar o cliente para a escolha de outro prestador de serviços (McCollough et al., 

2000). 

No desenvolvimento do estudo foi formulada a seguinte questão de investigação: 

De que forma é que o nível de participação do cliente na obtenção do serviço e as suas 

expectativas, face à experiência global do serviço, o influenciam na atribuição do locus 

de causalidade da falha do serviço, na IKEA? 

Para responder à questão de investigação desta dissertação foram definidos 

objectivos específicos: 

1) Avaliar a influência do nível de participação do cliente, na atribuição do locus 

de causalidade da falha do serviço; 
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2) Avaliar a influência das expectativas do cliente, face à experiência global do 

serviço, na atribuição do locus de causalidade da falha do serviço. 

 

1.3. Relevância 

 

Esta dissertação dá um importante contributo para o corpo académico e, 

particularmente, para a área de Serviços uma vez que a aplicação da teoria da atribuição 

torna possível uma melhor compreensão do fenómeno da co-produção do serviço, sendo 

que também tem relevo na explicação da falha do serviço e seus responsáveis. 

Para os gestores os resultados obtidos potenciarão o desenvolvimento de 

estratégias que diminuam a severidade de uma falha no serviço, seja ela percebida ou 

real aos olhos do cliente, para que este não desista do serviço, em detrimento de uma 

empresa concorrente ou, ainda, promova um word of mouth negativo. 

 

1.4. Estrutura da dissertação 

 

 A dissertação está estruturada da seguinte forma: no primeiro ponto é feito o 

enquadramento e são estabelecidos os objectivos de investigação. A revisão da literatura 

é apresentada no segundo ponto. Como terceiro ponto apresentam-se o modelo 

conceptual e hipóteses de investigação. É descrita a metodologia, onde se aborda a 

definição da população, da amostra e o método de recolha de dados, no quarto ponto. 

Posteriormente são apresentados a análise dos dados da investigação, conclusões, 

limitações do estudo e pistas para investigação futura - pontos cinco, seis e sete, 

respectivamente. Nos pontos oito e nove encontram-se as referências bibliográficas e os 

anexos. 

 

2. Revisão da literatura 
 

2.1. O papel do consumidor numa empresa de serviços 
 

 O papel do consumidor é, normalmente, definido como um conjunto de 

comportamentos padronizados, apreendidos através da experiência e comunicação e 

executados por um determinado indivíduo, num contexto de interacção social. Com esta 
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compreensão no desempenho de um papel, visa-se optimizar a eficiência no 

cumprimento do objectivo (Bateson, 1989). 

 Segundo Chervonnaya (2003) o comportamento do consumidor irá associar-se a 

diversos papéis, num processo que não se define como sendo caótico. Este mesmo 

processo é determinado, previamente, pela empresa e pelas suas características. 

 Uma das principais características que distingue a empresa de serviços de outro 

tipo de empresas, deriva do recurso humano ser a principal fonte no processo de entrega 

do serviço (Zeithmal et al.,1990).  

 Tal como na maioria das transacções, os clientes são os decisores primários, 

seleccionando um prestador de serviço em detrimento de outro e são também os 

principais receptores das operações na indústria dos serviços (Zeithmal et al., 1990). 

 

2.2. Níveis de participação do cliente na empresa de serviços 

 

 Segundo Bitner et al., (1997) o nível de participação do cliente, requerido numa 

empresa de serviços, pode variar. Nalguns casos, apenas é necessária a presença do 

cliente (baixa participação), uma vez que os colaboradores da empresa executam todo o 

processo de produção do trabalho. 

 Porém, em outras situações os clientes estão activamente envolvidos na co-

produção do serviço (elevada participação), sendo que os inputs podem incluir 

informação, esforço ou domínio físico. Neste caso, o serviço apenas é efectivamente 

concluído e entregue se o cliente desempenhar o seu papel de maior participação na 

produção do mesmo. 

Segundo Lovelock e Wirtz (2011) no decorrer do processo de realização do 

serviço, os clientes experienciam o desempenho do mesmo e comparam-no com as suas 

expectativas da experiência global do serviço. Desta comparação resultará uma 

desconfirmação positiva se a experiência do serviço for melhor do que esperado 

(satisfação), desconfirmação negativa se for pior do que esperado (insatisfação), e 

simples confirmação se for o esperado (satisfação). Assim, se o cliente sentir que a 

experiência do serviço excede as suas expectativas, ficará satisfeito e aumentará a 

probabilidade de repetição da compra, manutenção da sua lealdade e um word of mouth 

positivo. 
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Contudo, se a experiência no serviço não vai ao encontro das suas expectativas, 

os clientes podem vir a reclamar devido à má qualidade do serviço, sofrer em silêncio, 

ou procurar outra empresa prestadora do mesmo tipo de serviços (Lovelock e Wirtz, 

2011). 

  As principais motivações do cliente na participação mais activa na entrega do 

serviço são a conveniência do serviço, uma noção de maior controlo no resultado do 

processo ou o desfrutar da tarefa que desempenham e não, necessariamente, pelos 

preços mais baixos que, em alguns cenários, são aplicados pelas empresas (Dabholkar, 

1996). 

 

2.2.1. Co-produção do cliente numa empresa de serviços 

 

Na tradicional abordagem da cadeia de valor, empresas e clientes têm papéis 

distintos de produção e consumo, respectivamente. As empresas estão capacitadas para 

o desenvolvimento do design e produção dos produtos e pelo controlo dos canais de 

marketing sem nenhuma ou muito pouca interferência do cliente nesses processos. 

 Contudo, nas empresas de serviços, os clientes participam frequentemente na co-

produção do serviço e providenciam as fontes necessárias, no processo de produção – 

uma vez que o output do processo está dependente do input do cliente (Ojasalo, 2010). 

 O prestador de serviços, ainda assim, continua responsável pela orquestração do 

processo de produção do serviço, e a co-produção tem lugar dentro de parâmetros 

definidos pelo mesmo (Ojasalo, 2010). 

  Os clientes estão frequentemente presentes e são participantes activos na 

produção do serviço. Devido às crescentes oportunidades na participação e exigências 

no processo de produção de serviços, as fronteiras da empresa de serviços expandem-se 

incluindo os clientes dentro dessas fronteiras, como participantes temporários 

(Storbacka, 1994). Os clientes desenvolvem recursos para a produção de serviços e 

tipicamente produzem partes do serviço autonomamente ou em conjunto com o 

prestador de serviços (Ojasalo, 2010). 

 Desta feita, o cliente pode desempenhar uma série de papéis, criando uma 

parceria com a empresa prestadora de serviços e participando activamente nas 

actividades propostas pela mesma, como co-produtor do serviço (Lengnick-Hall et al., 

2000). 
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 A co-produção do serviço designa a orientação do cliente como participante 

activo no trabalho da empresa, sendo que este papel o define como colaborador parcial 

(Shneider e Bowen, 1995). 

 

2.3.  Falha do serviço e Atribuição da falha do serviço  

 

 A falha no serviço obtido define-se como um problema ou percalço real ou 

percebido relacionado com o serviço, que ocorre durante a experiência do consumidor 

na empresa de serviços (Maxham, 2001). 

 Quando confrontado com situações inesperadas ou negativas, o consumidor 

procura explicações significantes para a sua causa (Levy et al., 1998). A teoria da 

atribuição tem que ver com as inferências causais e a forma como estas inferências 

influenciam subsequentes avaliações e futuras acções (Wirtz e Mattila, 2004). 

 Embora nem todas as falhas no serviço sejam iguais para o cliente, os seus 

efeitos podem variar, dependendo da natureza da atribuição de causalidade que o 

indivíduo faz (Iglesias, 2009). Weiner (1986) destaca, no conceito de atribuição, três 

dimensões: locus de causalidade, controlo e estabilidade: 

 O locus de causalidade define-se como a percepção do cliente sobre onde e a 

quem a responsabilidade da falha deve ser atribuída. Pode ser uma posição interna (a 

causa está localizada no próprio consumidor ou nas decisões que este toma) ou externa 

(localização na empresa que disponibiliza o serviço). 

 O controlo tem que ver com o grau com que a causa é percepcionada pelo 

cliente, onde este assume que a falha no serviço poderia ter sido controlada pela 

empresa ou até mesmo evitada  

 Finalmente a dimensão estabilidade refere-se ao grau de permanência, no tempo, 

da atribuição de causa do fracasso do serviço. Define se o fracasso é relativamente 

temporário ou permanente (Huang, 2010).  

 Numa situação em que o serviço tem por base acções conjuntas, entre o cliente e 

a empresa e os seus colaboradores, prevê-se que as atribuições de causalidade sejam 

influenciadas pelo nível de participação do cliente.  
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2.3.1. Participação do cliente no serviço e Atribuição da falha do serviço 

 

 Nas empresas caracterizadas por um elevado nível de participação do cliente, 

este está habitualmente presente para receber o serviço e é frequentemente considerado 

para fornecer informação crítica, que é necessária para a entrega efectiva do serviço 

(Yen et al., 2004). Em serviços altamente participativos, os resultados emergem da 

colaboração entre colaboradores da empresa e os clientes (Zheitmal, 1981 apud Yen et 

al., 2004) e a qualidade do serviço daí resultante depende, em parte, da qualidade dessa 

colaboração. 

 Rishe e Klein (2000) descrevem a participação do cliente numa empresa de 

serviços como um conceito comportamental que se refere às acções e fontes fornecidas 

pelo cliente para a produção e/ou entrega do serviço. Ennew e Blinks (1999) sugerem 

que a participação consiste em três dimensões: partilha de informação, comportamento 

responsável e interacção pessoal. Primeiro, os clientes precisam de partilhar informação 

com os prestadores de serviços assegurando que as suas necessidades pessoais são 

alcançadas. Em segundo lugar, ao desempenhar o papel de colaborador parcial da 

empresa o cliente reconhece o seu dever e responsabilidade perante o prestador de 

serviços. Finalmente, a dimensão da interacção pessoal, implica que os elementos 

relacionais como confiança, apoio, cooperação e compromisso estarão presentes ou irão 

emergir. 

 É geralmente concebido que os indivíduos tendem a atribuir o sucesso a si 

mesmos e o insucesso a forças externas. Na literatura da atribuição este fenómeno de 

manutenção da auto-estima é referência para o uso de uma variedade de catalogações 

como o self serving bias (Taylor e Brown, 1988). 

 O self serving bias refere-se à tendência do indivíduo assumir maior 

responsabilidade pelo sucesso e menor responsabilidade pelo insucesso numa situação 

cujos resultados são produzidos em conjunto (Wolosin et al.,1973). Numa simulação de 

uma tarefa num ambiente de decisão de compra os indivíduos afirmam que o sucesso se 

deve a factores internos, sendo que numa situação de fracasso a atribuição é externa 

(Bendapudi e Leone, 2003). 

 De maneira a aumentar a probabilidade de uma experiência mais satisfatória na 

empresa de serviços e, talvez, reduzir o risco associado à transacção (i.e. clientes têm 

maior controlo no serviço quando participam), os clientes com maior nível de 

participação incorrem em custos monetários e não monetários (Youngdahl e Kellog, 
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1997). Por definição, estes custos não monetários são maiores para clientes com maior 

nível de participação na empresa de serviços. As trocas efectuadas são pensadas como 

sendo justas quando os resultados conseguidos, na troca, são proporcionais aos inputs 

(Messik e Cook, 1983). A discrepância entre os inputs do cliente e o baixo output da 

empresa (falha) resultará no desejo do cliente querer proteger a sua auto-estima (Walster 

et al., 1973).  

 Concretamente, ao invés de se responsabilizar, reconhecendo que o seu input foi 

inadequado, o cliente com elevado nível de participação, na empresa de serviços, poderá 

vir a responsabilizar a empresa e os seus colaboradores. 

 Contrastando com catalogações como o self serving bias, alguns investigadores 

afirmam que o cliente com elevados níveis de participação poderá vir a atribuir 

resultados insatisfatórios a si mesmo, ao invés de responsabilizar a empresa (Silpakit e 

Fisk,1985). 

 Esta lógica baseia-se na noção de que se consumidores têm um papel activo na 

obtenção do serviço, logo têm que assumir alguma da responsabilidade pelos resultados 

mais fracos, possivelmente devido à sua inabilidade no desempenho do seu papel, na 

obtenção do serviço (Zheithmal,1981). 

 Assim, este fenómeno é catalogado como egocentric bias, quando o indivíduo 

tem um maior conhecimento das suas próprias contribuições no esforço conjunto para a 

obtenção do serviço (Ross e Sicaly,1979). 

 

2.3.2. Expectativas do cliente no serviço e Atribuição da falha do serviço 

 

A expectativa pode ser definida como uma predição daquilo que provavelmente 

vai acontecer (Friedman, 2005). Em serviços, as expectativas são descritas como aquilo 

que os consumidores prevêem que irá acontecer (Bitner, 1990). O consumidor prevê o 

que vai acontecer no serviço com base em experiências anteriores, word of mouth ou 

através do que a empresa de serviços comunica. 

Segundo Oliver (1980) as expectativas são uma função das percepções do 

consumidor relativamente ao estímulo, contexto, características psicológicas e 

fisiológicas.  

As expectativas criam um quadro de referência para que seja possível fazer 

avaliações comparativas, fazendo das expectativas um modelo de “ancorar e ajustar”. O 
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consumidor procura informação usando relações lógicas e percebidas entre pedaços de 

informação e preconcepções iniciais para formar uma representação do mundo 

(Friedman, 2005). Contudo, estes pontos de referência não são estáticos, são 

dinamicamente actualizados enquanto a informação é adquirida e novos serviços são 

experimentados (Rust et al., 1999). 

As expectativas têm por base não só aquilo que o consumidor acredita que vai 

acontecer, como também aquilo que este deseja que aconteça (Parasuramn et al., 1988). 

Por outras palavras, experiências passadas e word of mouth providenciam informação 

que formará não só as previsões relativas ao serviço, como também necessidades 

pessoais, avaliações e cognições do consumidor, que orientam o nível do serviço 

desejado (Harris,2002). 

Investigações anteriores apontam que aqueles que têm uma experiência anterior 

favorável com uma empresa irão ter em maior consideração a informação existente em 

detrimento de nova informação recebida durante o actual momento no serviço (Bolton, 

1998). 

Os indivíduos têm uma tendência para avaliar experiências que sejam 

consistentes com as suas crenças anteriores. Esta noção pode ser suportada pela teoria 

da consistência (Abelson et al., 1968). De acordo com esta perspectiva, as pessoas 

desejam encontrar consistência entre as suas atitudes e conhecimentos. As pessoas 

procuram e interpretam informação por forma a reforçar as suas atitudes (Ajsez et 

al.,1979). Uma forma de fazê-lo é através da percepção selectiva, da qual a atenção 

selectiva e a interpretação selectiva são componentes (Abelson et al., 1968). 

Investigação que suporta a atenção selectiva tem demonstrado que, sob certas 

condições, os indivíduos despendem mais tempo à procura de evidências de 

consistência do que de inconsistência (Brock e Balloun. 1967). Assim, quando existe 

uma falha no serviço, os indivíduos que tenham expectativas positivas podem escolher 

ignorar a informação que é inconsistente com as suas expectativas. 

A interpretação selectiva é um mecanismo através do qual o indivíduo interpreta 

informação nova de uma forma que proteja a sua atitude anterior. Quando um indivíduo 

se depara com informação ou comportamentos inconsistentes face ao seu sistema de 

crenças, dissonâncias irão ocorrer (Festinger,1957 apud Yen et al., 2004). 

A dissonância causa tensão no indivíduo e este é motivado a reduzi-la. Uma 

forma de fazê-lo passa pela interpretação da informação da forma mais consistente 

possível com as crenças relativas àquilo que deve ser a entrega de serviço superior. 
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Por outro lado, quando os indivíduos com baixas expectativas, na experiência do 

serviço, se deparam com uma falha, a experiência é consistente com as suas 

expectativas iniciais. 

Posto isto, a desconfirmação de uma expectativa prévia leva o indivíduo a 

procurar as causas e os responsáveis pela mesma, tendendo a considerar a 

desconfirmação como resultado de factores externos (Crocker et al., 1983). 

Desta maneira as expectativas positivas, em relação à experiência no serviço, 

induzirão o consumidor a atribuir a falha do serviço a factores externos à empresa e aos 

seus colaboradores (Floyd e Voloudakis, 1999). 

3. Modelo conceptual e definição de hipóteses 

 

 Esta investigação tem como principal objectivo estudar a influência do nível de 

participação do cliente numa empresa de serviços, bem como das suas expectativas face 

à experiência global do serviço na atribuição de causalidade da falha do serviço. 

 A partir da revisão da literatura, foram formuladas as seguintes hipóteses, que 

serão posteriormente analisadas: 

 

Hipótese 1: clientes com grande nível de participação, comparados com aqueles com 

baixo nível de participação, tendem a atribuir a falha do serviço à empresa e aos seus 

colaboradores. 

 

Hipótese 2: clientes com grande nível de participação na obtenção do serviço podem 

responsabilizar-se pela falha no serviço uma vez que têm conhecimento das suas 

próprias contribuições na obtenção do serviço. 

 

Hipótese 3: clientes que têm expectativas baixas face à performance do serviço terão 

uma maior tendência para atribuir a falha do serviço à empresa e aos seus 

colaboradores. 

 

Formulou-se um modelo conceptual para o estudo da influência da participação 

do cliente e das suas expectativas face à experiência global do serviço, na atribuição do 
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locus de causalidade da falha do serviço, integrando as hipóteses anteriormente 

apresentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo conceptual 

4. Metodologia 

 

4.1 Definição da população, amostra e método de recolha de dados 

 

Esta investigação baseia-se num estudo de natureza quantitativa. Os dados serão 

obtidos através da aplicação de um inquérito online, uma vez que se apresenta como o 

mais adequado para chegar à população-alvo definida, nesta investigação. O inquérito 

será administrado a indivíduos que integram a rede de contactos do investigador, 

nomeadamente, facebook e local de trabalho. 

A população-alvo da investigação será constituída por indivíduos de ambos os 

sexos, residentes em Portugal e clientes da empresa de retalho IKEA. 

O tipo de amostra utilizada nesta investigação define-se como não probabilística 

por conveniência, sendo que se pretende que esta tenha uma dimensão de cerca de 350 

indivíduos por forma a aumentar a sua representatividade face à população. 

O questionário será constituído por respostas do tipo fechadas, o que permitirá 

um processamento mais rápido das respostas e torna-as mais facilmente comparáveis, 

uma vez que são pré-determinadas. Porém, existe uma etapa – que segundo Saunders 

(2009) – deve estar presente, num momento prévio à administração dos questionários, e 

que se designa como questionário-piloto ou pré-teste. 

(H2) 

(H1) 

(H3) 

Cliente Co-Produtor Atribuição do locus de 

causalidade da falha do 

serviço 

Nível de Participação 

Expectativas do 

Cliente 

Empresa e 

Colaboradores 

Cliente 



18 
 

 O pré-teste permite aferir se o questionário está adequado aos objectivos 

propostos e serve também o propósito de corrigir potenciais falhas que não tenham sido 

encontradas pelo investigador. Este será administrado a cerca de dez indivíduos com 

características semelhantes às da amostra final e presencialmente.  

 Numa fase prévia ao desenvolvimento do questionário, a investigação tem uma 

componente qualitativa uma vez que foi desenvolvido um focus group com cerca de dez 

elementos (6 mulheres e 4 homens) com idades compreendidas entre os 23 e os 45 anos. 

 A aplicação do focus group, nesta investigação, visa o enriquecimento do 

desenho do questionário, que será posteriormente administrado, visando também 

conhecer melhor o cliente IKEA. 

 

4.1. Questionário 

 

 Tal como já foi referido na metodologia, a recolha dos dados teve lugar na 

plataforma online através da administração de inquéritos por questionário. 

 As questões foram desenvolvidas com base no referencial teórico e em 

consonância com as hipóteses formuladas de modo a que estas sejam confirmadas ou 

infirmadas. Ainda assim o focus group desempenhou um papel fundamental na 

construção do questionário uma vez que os inputs dos participantes permitiram 

incrementar as questões colocadas posteriormente aos inquiridos. 

 O questionário tem por base questões que relacionam o comportamento do 

consumidor face à IKEA e também é complementado por questões de carácter sócio-

demográfico que permitirão fazer uma caracterização da amostra estudada. 

 O questionário tem início com uma questão filtro para que seja possível fazer 

uma triagem daqueles que são clientes IKEA e daqueles que não o são, sendo que para 

os últimos o questionário acaba assim que respondem negativamente à questão. 

 Numa fase seguinte do questionário são colocadas questões alusivas ao tipo de 

participação do inquirido na IKEA. 

 Uma segunda questão filtro é colocada para aferir se o inquirido já se deparou 

com algum tipo de falha/problema no serviço IKEA. Aqueles que respondem 

negativamente a esta questão não vêem por terminado o questionário, passam sim para 

uma etapa seguinte do questionário referente às expectativas face ao serviço. Para os 

restantes que respondem de forma positiva a esta questão, pretende-se perceber a quem 
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é que estes atribuem a responsabilidade pela falha e quais as circunstâncias em que esta 

teve lugar. 

 Numa última etapa do questionário são formuladas questões de cariz 

sociodemográfico permitindo traçar o perfil dos inquiridos. 

5. Análise de dados 

 

 Este capítulo tem por objectivo apresentar os dados obtidos junto dos inquiridos. 

Num primeiro momento, pretendia-se obter cerca de 350 respostas, contudo esse valor 

foi largamente ultrapassado sendo que, efectivamente, o inquérito teve cerca de 541 

respostas. Destas 541 respostas, apenas terão validade para posterior análise 427 

respostas uma vez que esse número corresponde à questão filtro inicial que visa 

delimitar os inquiridos que são clientes IKEA. 

 Foi assim possível aferir que cerca de 114 respostas não serão contempladas no 

estudo uma vez que não são clientes IKEA, logo o estudo foi dado por terminado nessa 

etapa inicial do inquérito. 

 Ainda numa segunda pergunta filtro, relativa à falha no serviço, cerca de 258 

inquiridos responderam negativamente a esta questão passando directamente para a 

bateria de questões relativas às expectativas na obtenção do serviço. Assim, apenas 

cerca de 169 indivíduos responderam efectivamente terem experienciado uma falha no 

serviço IKEA. 

 A fase inicial de análise dos resultados terá por base uma caracterização sócio 

demográfica da amostra sendo que na fase seguinte irá haver um enfoque nas temáticas 

que deram lugar à delimitação das hipóteses na investigação: o estudo da relação entre o 

nível de participação do cliente na obtenção do serviço e a responsabilização da falha, 

quando esta tem lugar. Ainda nesta etapa, à luz das hipóteses delimitadas, far-se-á a 

análise da relação das expectativas do cliente na obtenção do serviço também com 

responsabilização da falha. 
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5.1. Perfil da amostra 

 

 De maneira a fazer um perfil da amostra foram analisadas as variáveis género, 

idade, ocupação profissional, habilitações literárias, estado civil e rendimento dos 

inquiridos da investigação em curso. 

 Sendo possível conferir os dados em anexo, a amostra é constituída 

maioritariamente por indivíduos do sexo feminino (61%) – anexo 1 – com idades 

compreendidas entre os 25-34 anos (44%) – anexo 2. 

 Relativamente à ocupação profissional dos inquiridos identificam-se na amostra 

maioritariamente trabalhadores por conta de outrem (55%) – anexo 3 – com 

licenciatura, mestrado ou doutoramento (81%) – anexo 4. Ainda no que concerne o 

perfil dos inquiridos identificam-se na sua maioria solteiros (56%) – anexo 5 – e com 

um rendimento mensal (individual líquido) na ordem dos 500€-1000€ (26%) e os 

1001€-1500€ (26%) – anexo 6. 

 Já no que diz respeito a informações que relacionam o inquirido à empresa 

estudada consegue-se aferir que cerca de 79% dos inquiridos frequentam habitualmente 

a loja IKEA de Alfragide, 23% e 9% dos inquiridos frequentam a loja de Loures e 

Matosinhos, respectivamente – anexo 7. 

 Quanto aos hábitos de compra dos inquiridos existe alguma frequência na 

compra de artigos para organização da casa (42%), utensílios de cozinha (41%) e artigos 

de iluminação (38%). 

Assim, conclui-se que as compras de artigos de recheio da casa têm maior peso 

no que concerne os hábitos de compra dos inquiridos, uma vez que a compra de 

mobiliário apresenta-se como mais pontual. Ainda assim, quanto aos serviços 

disponibilizados pela IKEA, verifica-se que o restaurante/cantina (30%) é mais 

procurado em detrimento de outros serviços como a loja sueca de produtos alimentares 

(22%) ou o espaço de babysitting (4%) – anexo 8. 

 Torna-se ainda premente, uma vez que parte daqui o desenvolvimento do estudo, 

compreender como é que a amostra está distribuída no que concerne os níveis de 

participação do cliente. Assim é apresentada a tabela 1 que discrimina os clientes que 

têm baixa participação e os que têm grande nível de participação, nos diferentes 

momentos do serviço.  
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Tabela 1: Níveis de participação do cliente no serviço 

 

Estes dados foram obtidos perguntando ao inquiridos em que medida se sentiam 

colaboradores parciais do serviço nestes três momentos, sendo possível aferir que os 

inquiridos com grande nível de participação, e portanto colaboradores parciais, têm 

maior expressão, como é possível verificar na tabela 1. Salienta-se ainda que estes 

dados serão cruciais num momento posterior, aquando da análise da relação entre os 

níveis de participação do cliente e a responsabilização da empresa e seus colaboradores, 

bem como responsabilização do próprio cliente. 

 

5.2. Falhas identificadas pelo cliente na obtenção do serviço e atribuição do locus 

de causalidade da falha 

 

Segundo as respostas obtidas junto dos inquiridos é possível aferir que houve 

quatro falhas principais identificadas pelos mesmos. A primeira falha remete para a 

ausência de colaboradores para facultar informações (46%), sendo que a segunda 

principal falha identificada tem que ver com a dificuldade que os inquiridos têm em 

encontrar os produtos dentro da loja e/ou armazém (33%). Identificam também a 

dificuldade na recolha dos produtos menos acessíveis na loja (29%), obrigando à 

procurar um funcionário, bem como as quebras no stock de produtos (29%). 

 É possível aferir destas principais falhas que o inquirido não consegue ser 

completamente autónomo na obtenção do serviço, sendo que este sente como uma das 

principais falhas a falta de apoio/assistência dos funcionários da loja. 

 A falha menos identificada pelos inquiridos tem que ver com a falta de 

competências do próprio para a leitura das instruções da montagem dos produtos 

comprados (2%) – ver em anexo tabela 9. 

 N % 

Recolha  
Baixo nível de participação 136 31.9% 

Grande nível de participação 291 68.1% 

Transporte  
Baixo nível de participação 141 33.0% 

Grande nível de participação 286 67.0% 

Montagem  
Baixo nível de participação 129 30.2% 

Grande nível de participação 298 69.8% 
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Posto isto, serão agora identificados aqueles a quem o inquirido mais atribui a 

causalidade da falha do serviço, na tabela 2. 

Tabela 2: Atribuição do locus de causalidade da falha do serviço IKEA 

 

Nesta tabela é então possível identificar a empresa a quem é atribuída uma maior 

responsabilidade pela falha no serviço (76%-100%) e o cliente como aquele que é 

menos identificado como tal responsável (0-25%). Contudo é possível verificar que os 

serviços externos detêm uma atribuição de responsabilidade pela falha no serviço 

relativamente baixa (0-25%), uma vez que este tipo de serviço acarreta um acréscimo no 

custo monetário da obtenção dos serviço, tendendo a ser menos procurado. 

 

5.3. Influência do nível de participação do cliente na atribuição do locus de 

causalidade da falha do serviço à empresa e seus colaboradores 

 

Com fim a compreender se existe uma relação entre o nível de participação do 

cliente na obtenção do serviço e a atribuição da causalidade da falha à empresa e seus 

colaboradores, foram analisadas variáveis que dizem respeito a estes mesmos itens. 

 De maneira a dar início a esta análise foi necessária a criação de um índice 

sintético das variáveis de responsabilização da empresa e seus colaboradores, que visa 

facilitar a sua leitura e análise. Contudo antes de ser criado o índice é necessário medir a 

fiabilidade interna das variáveis de responsabilização da empresa e seus colaboradores 

através do teste do coeficiente alfa de Cronbach, cuja fiabilidade interna, ainda que 

apresente um valor relativamente baixo, p = 0,591, segundo Saunders (2009), permite 

que seja criado o índice sintético para análise – anexo 10.  Após a criação do índice 

sintético de responsabilização da empresa e seus colaboradores – anexo 11 – procedeu-

se à análise deste com as variáveis respeitantes às actividades desempenhadas pelo 

cliente IKEA, discriminando o baixo e grande nível de participação do mesmo, na 

 0-25% 26%-50% 51%-75% 76%-100% 

Empresa 11 19 36 103 

Cliente 142 12 10 5 

Serviços Externos 130 11 10 18 
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obtenção do serviço. Para cada uma delas o inquirido teria que avaliar o nível de 

colaboração parcial que sentia ter ao desempenhá-las. As actividades designam a 

recolha, transporte e montagem dos produtos. 

Começando pela recolha dos produtos dentro daqueles que são clientes com 

baixo e grande nível de participação é possível aferir, através da ANOVA, que não 

existem diferenças entre os clientes com baixo e grande nível de participação no que 

remete a responsabilização da empresa e seus colaboradores pela falha do serviço, visto 

que p = 0,376 > 0,05, ou seja, não se rejeita a hipótese nula, como é possível constatar 

na tabela 3. Ainda assim é possível verificar, pormenorizadamente, que não existem 

diferenças entre os clientes com baixo e grande nível de participação, no anexo 12. 

Tabela 3: Teste ANOVA - Recolha*responsabilização da empresa e dos seus 

colaboradores 

 

Relativamente à etapa do transporte dos produtos foi possível aferir, através da 

ANOVA, que existem diferenças, ainda que pequenas, entre os clientes com baixo nível 

de participação e aqueles com grande nível de participação, uma vez que p = 0,006 < 

0,05, rejeita-se a hipótese nula, logo há diferenças entre os clientes quanto à atribuição 

do locus de causalidade da falha do serviço, onde efectivamente, os clientes com grande 

nível de participação atribuem maior responsabilidade pela falha à empresa e seus 

colaboradores, como é possível ver na tabela 4. No anexo 13 é possível verificar que as 

diferenças das médias são realmente pequenas. 

 

Tabela 4: Teste ANOVA - Transporte*responsabilização da empresa e dos seus 

colaboradores 

 Soma dos 

quadrados 

gf Quadrado da 

média 

F Sig. 

Entre Grupos 0,485 1 0,485 0,786 0,376 

Dentro de 

Grupos 
260,813 423 0,617 

  

Total 261,298 424    

 Soma dos 

quadrados 

gf Quadrado da 

média 

F Sig. 

Entre Grupos 4,551 1 4,551 7,498 ,006 

Dentro de Grupos 256,746 423 0,607   

Total 261,298 424    
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Finalmente, no que remete à montagem do produto, tal como na recolha não se 

verificam diferenças na responsabilização da empresa e seus colaboradores pela mão 

dos clientes, sendo que, neste caso, p = 0,095 > 0,05 não se rejeita a hipótese nula  como 

é possível comprovar na tabela 5. 

Tabela 5: Teste ANOVA - Montagem*responsabilização empresa e colaboradores 

 Soma dos 

quadrados 

gf Quadrado da 

média 

F Sig. 

Entre Grupos 1,719 1 1,719 2,801 0,095 

Dentro de 

Grupos 
259,579 423 0,614 

  

Total 261,298 424    

 

No anexo 14, tal como já foi apresentado nos momentos anteriores de análise, 

estão as médias de resposta destes clientes com baixo e grande nível de participação, 

respectivamente, não sendo possível identificar diferentes entre eles, no que concerne a 

responsabilização da empresa e dos seus colaboradores. 

Posto isto, feita a análise que objectiva perceber se aqueles que têm maior nível 

de participação tendem a atribuir mais a falha no serviço à empresa e seus 

colaboradores, conclui-se que de facto não existem diferenças significativas. Contudo, a 

hipótese de investigação é passível de confirmação parcial, uma vez que na etapa do 

transporte verificaram-se diferenças entre estes dois tipos de cliente. Assim, torna-se 

possível estabelecer que aqueles que têm maior nível de participação tendem a 

responsabilizar mais a empresa e seus colaboradores pela falha no serviço. 

 

5.4. Influência do nível de participação do cliente na atribuição do locus de 

causalidade da falha do serviço ao próprio 

 

Neste segundo momento da análise que diz respeito à segunda hipótese de 

investigação, formulada sobre a responsabilização do próprio cliente face à falha no 

serviço, o procedimento é idêntico àquele utilizado para analisar a primeira hipótese de 

investigação relativa à responsabilização da empresa e seus colaboradores pela falha no 

serviço. 

Sendo assim, foi criado um índice sintético de responsabilização do cliente face 

à falha do serviço e, tal como num momento anterior da análise, foi analisado primeiro 
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o coeficiente alfa de Cronbach, permitindo confirmar a fiabilidade da criação deste novo 

índice sintético – ver anexo 15. O coeficiente alfa de Cronbach das variáveis da 

responsabilização do cliente é p = 0,577 sendo que, embora se apresente fraco, ainda 

permite a criação de um índice sintético (Saunders,2009). 

Estando já o índice sintético de responsabilização do cliente criado – ver anexo 

16 - procede-se à análise deste com as diferentes etapas da obtenção do serviço, 

distinguindo aqueles que têm um grande nível de participação dos que têm um baixo 

nível de participação. 

Na etapa da recolha verifica-se através da ANOVA que não existem diferenças 

entre os grupos (baixo e grande nível de participação) face à responsabilização do 

cliente pela falha no serviço, uma vez que p = 0,580 > 0,05, não sendo rejeitada a 

hipótese nula, sendo possível confrontar esta informação na tabela 6. 

Tabela 6: Teste ANOVA - Recolha*responsabilização dos clientes 

 Soma dos 

quadrados 

gf Quadrado da 

média 

F Sig. 

Entre Grupos 0,190 1 0,190 0,307 0,580 

Dentro de Grupos 261,257 422 0,619   

Total 261,448 423    

 

No anexo 17 possível verificar que não existem diferenças entre as médias dos 

clientes com baixo e grande nível de participação face à sua própria responsabilização 

pela falha no serviço. 

Já num segundo momento de análise da relação da participação do cliente com a 

sua própria responsabilização pela falha do serviço, verifica-se através da ANOVA que 

também na etapa do transporte não se apresentam diferenças entre os clientes com baixo 

nível participação daqueles que têm um grande nível de participação, visto que p = 

0,923 > 0,05, não sendo rejeitada a hipótese nula, como é possível ver na tabela 7. 

Ainda no anexo 18 é possível identificar a ausência de diferenças entre as 

médias na responsabilização do cliente face à falha no serviço. 

Tabela 7: Teste ANOVA – Transporte*responsabilização do cliente 

 Soma dos 

quadrados 

gf Quadrado da 

média 

F Sig. 

Entre Grupos 0,006 1 0,006 0,009 0,923 

Dentro de Grupos 261,442 422 0,620   
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Total 261,448 423    

 

Finalmente na etapa da montagem também é testada através da ANOVA esta 

relação com a atribuição da falha do serviço pelo cliente a si mesmo. Verifica-se assim 

que p = 0,376 > 0,05, ou seja, não se rejeita a hipótese nula, logo não existem diferenças 

significativas entre estes dois grupos de baixo e grande nível de participação face à sua 

própria responsabilização pela falha ocorrida no serviço, como se verifica na tabela 8. 

Tabela 8: Teste ANOVA – Montagem*responsabilização do cliente 

 Soma dos 

quadrados 

gf Quadrado da 

média 

F Sig. 

Entre Grupos 0,487 1 0,487 0,787 0,376 

Dentro de Grupos 260,961 422 0,618   

Total 261,448 423    

 

 Ainda assim é apresentado, como tem sido ao longo da análise, um quadro 

exemplificativo daquela que é a ausência de diferenças das médias entre estes dois 

grupos de baixa e grande participação na obtenção do serviço, e na etapa da montagem, 

face a responsabilização do próprio cliente – ver anexo 19. 

 A partir dos testes realizados, consegue-se aferir que de facto não existem 

diferenças na responsabilização do cliente, pelo próprio, nas etapas de participação na 

obtenção do serviço – recolha, transporte e montagem – não sendo possível confirmar a 

segunda hipótese de investigação delineada, onde os clientes com grande nível de 

participação poderiam vir a responsabilizar-se por alguma falha no serviço uma vez que 

a sua participação seria fulcral para a concretização/obtenção do mesmo. 

 Ainda assim, os clientes foram questionados sobre uma potencial falha que 

atribuíssem aos próprios e de acordo com a informação no anexo 20 a principal falha 

tem que ver com a dificuldade em desempenharem as diferentes tarefas, na obtenção do 

serviço (56%). Também a falta de comunicação com os colaboradores da IKEA 

desempenha um papel importante na atribuição da falha (41%) e a falta de interesse do 

próprio cliente para se informar sobre as diferentes etapas desempenha um lugar pouco 

significativo, com pouca expressão face as restantes (14%). 

 Quanto à resolução da falha, e considerando as opções de resposta 

disponibilizadas aos inquiridos, apresenta-se aqui a tabela 9 com as respostas dadas 

pelos mesmos.  
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Tabela 9: Formas de resolução da falha no serviço 

 N % 

Através do serviço de apoio ao cliente (por 

telefone) 

15 10.6% 

Pedido de ajuda a funcionários da loja 63 44.7% 

Pedido de ajuda a terceiros (amigos e familiares) 32 22.7% 

Troca do produto 41 29.1% 

A falha não foi resolvida 36 25.5% 

 

É possível aferir que o pedido de ajuda aos funcionários teve maior relevo na 

resolução da falha encontrada pelos mesmos (45%) ou a troca para um produto mais 

adequado (29%). Ainda assim, a resposta com menos relevo tem que ver com o serviço 

de apoio ao cliente via telefone (11%). Ou seja, existe uma procura por agentes mais 

directos que resolvam o problema. Em última instância e ainda com alguma expressão 

encontra-se a não resolução da falha (26%). 

 

5.5. Influência do nível de expectativas do cliente na atribuição do locus de 

causalidade da falha do serviço 

 

Antes de ser feita a análise da relação entre o nível de expectativas do cliente e a 

atribuição da causalidade da falha do serviço, é necessário discriminar os diferentes 

níveis de expectativas dos inquiridos sobre a experiência global IKEA, apresentados na 

tabela 10. No que concerne as expectativas é possível verificar que existe um maior 

número de inquiridos com elevadas expectativas em relação à experiência global IKEA. 

Tabela 10: Expectativas do cliente face à experiência global IKEA 

 

Já para estudar a relação entre os clientes com nível de expectativas mais baixas 

e a atribuição da causalidade da falha do serviço, a análise foi feita à semelhança das 

 N % 

Expectativas Baixas 22 5,2% 

Expectativas Moderadas 113 26,7% 

Expectativas Elevadas 288 68,1% 
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anteriores, uma vez que aqui se pretende compreender se aqueles com menor nível de 

expectativas tenderão a responsabilizar a empresa e os seus colaboradores, em 

detrimento daqueles com grande nível de expectativas. 

Assim, ao fazer a ANOVA conclui-se que não existem diferenças significativas 

entre aqueles que têm expectativas mais baixas e os clientes que têm expectativas mais 

elevadas, uma vez que p = 0,296 > 0,05, ou seja, não se rejeita a hipótese nula, sendo 

possível verifica-lo na tabela 11. 

Tabela 11: Teste ANOVA – Nível de expectativas*responsabilização da empresa e 

dos seus colaboradores 

 Soma dos 

quadrados 

gf Quadrado da 

média 

F Sig. 

Entre Grupos 1,507 2 0,754 1,221 0,296 

Dentro de Grupos 258,039 418 0,617   

Total 259,546 420    

 

Fundamentalmente, consegue-se aferir que tanto aqueles que têm expectativas 

mais baixas, como aqueles que têm expectativas mais elevadas, respondem de forma 

semelhante à responsabilização da empresa e seus colaboradores pela falha do serviço. 

Desta feita, não é possível confirmar esta hipótese de investigação como é possível ver 

na tabela abaixo, não se verificam diferenças entre os diferentes níveis de expectativas. 

Ainda é possível verificar com maior pormenor a inexistência de diferenças 

entre os clientes com expectativas baixas  e aqueles com expectativas elevadas, no 

anexo 21. 

 De maneira a enriquecer esta investigação, particularmente a temática das 

expectativas, os inquiridos foram questionados sobre os agentes responsáveis pela 

formação das suas expectativas sobre a experiência global IKEA, por ordem de 

importância. 

 É possível aferir que as anteriores experiências na loja impactaram mais a 

formação das expectativas dos clientes (1), sendo que a opinião de amigos, familiares e 

colegas de trabalho ocupa também lugar cativo uma vez que estes têm um papel muito 

importante aquando da decisão de compra. Segue-se a comunicação da IKEA como 

plataforma de formação das expectativas (3) e os meios de comunicação tradicionais, 

como imprensa, rádio, TV (4). 
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 Ao contrário da tendência actual, em que existe um crescente buzz em torno das 

redes sociais, aqui não estão identificadas como mais relevantes para a formação das 

expectativas do cliente IKEA, ocupando a última posição (5). 

Tabela 12: Formação das expectativas 

 

Experiências 

anteriores na 

loja IKEA 

Opiniões 

de amigos, 

familiares, 

colegas de 

trabalho 

Comunicação 

da IKEA 

(Catálogos, 

Publicidade) 

Redes 

sociais 

Meios de 

Comunicação 

(Imprensa, 

TV, 

Rádio,etc) 

  N 381 380 380 380 380 

Dados em 

falta 

46 47 47 47 47 

Mediana 1.00 2.00 3.00 5.00 4.00 

 

6. Conclusões 

 

Feita a análise de dados é possível traçar um perfil daquele que é o cliente 

IKEA, ainda que não possam ser generalizados os resultados face a população. 

Consegue-se assim apurar que o cliente IKEA é um jovem adulto (44%), 

maioritariamente feminino (61%), e com altas qualificações, no que concerne as suas 

habilitações profissionais (81%). Trabalha por conta de outrem (55%) e tem um 

rendimento que está na ordem dos 500€ e 1500€. O seu consumo na IKEA pauta-se, 

maioritariamente, pela compra de artigos para organização em casa (42%), e não tanto 

de mobiliário, sendo essa compra feita de forma mais esporádica. Ainda assim, a IKEA 

não é somente um local de passagem para compras de produtos para a casa, oferecendo 

outro tipo de serviços que os inquiridos desta investigação também procuram, 

nomeadamente, o restaurante/cantina (30%). 

Traçado o perfil dos inquiridos desta investigação, que são efectivamente 

clientes IKEA, passa-se agora para as conclusões, no âmbito desta investigação, que 

têm que ver com a atribuição do locus de causalidade do serviço, ou seja, atribuição da 

responsabilização pela falha. 

Contudo, antes de serem firmados os responsáveis pela falha torna-se pertinente 

compreender que tipo de falhas é que o cliente identifica aquando da obtenção do 

serviço. Este, por sua vez, identifica como principal falha a ausência de colaboradores 
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que facultem informações (46%) ou que os orientem no processo de identificação dos 

produtos na loja (33%), bem como a sua recolha considerando pontos menos acessíveis 

(29%). É de salientar que uma das práticas que caracteriza esta empresa de retalho 

implica, efectivamente, um número mais reduzido de colaboradores e uma maior a 

contribuição do cliente para a concretização de todas as etapas do processo. Assim, será 

possível aferir-se que, de certa forma, nem todos os clientes poderão ter a mesma 

facilidade na adaptação a um papel mais autónomo, na obtenção do serviço, e que por 

isso um menor número de colaboradores à sua disposição possa ser identificado como 

falha no serviço. 

  Questionado sobre aqueles que considerem ser os principais responsáveis por 

uma potencial falha no serviço, o cliente atribui à empresa uma maior responsabilidade 

na eventualidade de se deparar com este cenário (76% a 100%) e também os serviços 

externos (0-25%), embora como menor expressão. O cliente, por sua vez, identifica-se 

muito pouco como o responsável por uma potencial falha (0-25%). 

  Em relação aos objectivos desta investigação e às hipóteses, que numa fase 

seguinte foram formuladas, consegue-se aferir que existe uma real relação entre a 

atribuição do locus de causalidade da falha do serviço e os clientes com grande nível de 

participação. Ou seja, na etapa do transporte existe de facto uma maior 

responsabilização da empresa dos seus colaboradores aos olhos dos clientes com maior 

nível de participação. Consegue-se, assim, confirmar esta primeira hipótese de 

investigação, parcialmente, uma vez que na etapa de recolha e montagem não é passível 

de confirmação. 

  No que concerne a responsabilização do próprio e dos distintos níveis de 

participação consegue-se aferir que tanto clientes com baixo nível de participação, como 

clientes com grande nível de participação, não apresentam diferenças entre si e não se 

responsabilizam, nesse tipo de cenário, pela falha na obtenção do serviço IKEA. Assim, 

não foi possível confirmar a segunda hipótese de investigação formulada.   

  Já no que diz respeito às expectativas dos clientes e a responsabilização atribuída 

à empresa, não é possível de facto confirmar que aqueles com menor nível de 

expectativas responsabilizam mais a empresa, em detrimento daqueles com maior nível 

de expectativas. Contudo é possível aferir que os inquiridos desta investigação, por 

conseguinte clientes IKEA, têm, na sua maioria (68%), expectativas elevadas face a 

empresa. A experiência na loja IKEA permitiu também que estes formassem as suas 
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expectativas, o que implica, em parte, que o processo de obtenção do serviço decorreu 

dentro de parâmetros normais. 

  É possível concluir que os inquiridos desta investigação, tendo grande nível de 

participação ou baixo nível de participação na obtenção do serviço, não apresentam 

diferenças significativas no que diz  respeito à responsabilização pela falha do serviço, 

quando esta tem lugar, sendo que a empresa é apresentada como protagonista das falhas. 

7. Limitação do estudo e pistas para investigação futura 

 

 Após a análise dos resultados obtidos juntos dos inquiridos, incorre-se na 

necessidade de fazer uma avaliação daquelas que foram as principais limitações no 

desenvolvimento deste estudo, bem como uma reflexão sobre aquilo que pode ser 

estudado futuramente tendo em consideração esta investigação, como ponto de partida. 

 Uma limitação, que se apresenta algo frequente em qualquer estudo de carácter 

quantitativo, tem que ver com o tipo de amostra. Ainda que para este estudo tenha 

havido um grande volume de respostas face ao inquérito que foi difundido, acaba por 

não poder ser representativo da população, uma vez que para que tal acontecesse seria 

necessária uma amostra de natureza probabilística. Pese embora a grande dimensão de 

respostas ao inquérito, este número desceu aquando da colocação da questão referente à 

falha do serviço, encarecendo, em certa medida, os resultados do estudo e a sua 

resultante sistematização aquando da análise. 

 No que concerne as temáticas abordadas, encontram-se algumas limitações 

devido à escassez de estudos com enfoque nos níveis de participação do cliente no 

serviço e co-produção do serviço, sendo que também ao nível da atribuição da falha do 

serviço existe essa mesma limitação. Relativamente a conceitos como “co-produção” ou 

“colaborador parcial do serviço” denotou-se alguma resistência por parte do inquirido – 

enquanto cliente – na assimilação e identificação com os mesmos, uma vez que são 

conceitos ou terminologias pouco familiares, mesmo sendo contextualizadas quando 

necessário no corpo do questionário. Ou seja, o inquirido enquadra-se no perfil de co-

produtor do serviço, mas pode acontecer este não se identificar com este papel, quando 

questionado directamente. 
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 Quanto à análise propriamente dita da falha do serviço existe na literatura a 

alusão a uma maior aposta no estudo de estratégias de recuperação do serviço, quando a 

falha já teve lugar, ou seja, existe uma abordagem mais reactiva à falha do serviço.  

 O que é uma limitação poderá tornar-se numa oportunidade na área de serviços, 

ou seja, um maior enfoque no estudo da falha do serviço e da sua origem, em 

detrimento de estudos que se focam somente na recuperação do serviço, poderá fornecer 

pistas valiosas para a criação e desenvolvimento de estratégias que tenham repercussões 

menos negativas, aquando de uma falha no serviço, motivando o regresso contínuo do 

cliente.   

 Ainda no que diz respeito a pistas para investigações futuras é fulcral frisar que 

outras empresas devem ser estudadas, uma vez que existe uma miríade de práticas 

organizacionais que poderão resultar também em diferentes respostas dos clientes a uma 

potencial falha do serviço. Este estudo está orientado para o locus da causalidade da 

falha do serviço, ou seja, para os agentes responsáveis pela falha. Contudo, existem 

outras duas dimensões que poderão ser importantes para futura análise e que dizem 

respeito ao controlo e estabilidade. O primeiro tem que ver com o grau com que a falha 

é percepcionada pelo cliente (se poderia ou não ter sido controlada previamente); e a 

estabilidade que define se a falha é temporária ou permanente. Se existir um maior 

conhecimento e aprofundamento destas temáticas será possível delinear estratégias que 

não se limitem a propostas de recuperação do serviço, mas que antecipem a recuperação 

e até mesmo a falha, uma vez que poderá ser mais complicado recuperar um cliente 

quando a falha já foi percepcionada pelo mesmo. 
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9. Anexos 

9.1. Questionário 

 

 O presente inquérito surge no âmbito da uma dissertação de mestrado em 

marketing, no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). Procura-se 

compreender a quem é que o cliente atribui a causa da falha no serviço considerando o 

seu nível de participação e das suas expectativas, na obtenção do serviço. No contexto 

desta particular investigação a IKEA é a empresa estudada.     

  O inquérito é confidencial e tem uma finalidade estritamente académica. A sua 

participação é muito importante!     

Obrigada. 

 

1. Fez alguma compra ou acompanhou alguém numa visita a uma loja IKEA, nos 

últimos 12 meses? 

 Sim  

 Não  

If Não Is Selected, Then Skip To End of Survey 

 

2. Das lojas IKEA presentes em Portugal, indique qual ou quais as lojas mais frequenta: 

 Alfragide  

 Loures  

 Matosinhos  

 

3. Identifique, na lista seguinte, os produtos que adquiriu numa loja IKEA, nos últimos 

12 meses: 
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 Nunca  Raramente Algumas 

vezes 

Muitas vezes  

Salas: sofás; sofás 

cama; mesas de 

apoio  

        

Bibliotecas e móvel 

TV: estantes; 

cadeiras  

        

Cozinhas: móveis 

de cozinha; 

electrodomésticos; 

acessórios de 

cozinha  

        

Escritórios: postos 

de trabalho; tampos 

e pernas; mesas de 

computador; 

cadeiras giratórias  

        

Quartos: camas; 

mesas-de-cabeceira; 

colchões; camas 

altas/beliches  

        

Roupeiros: 

roupeiros 

independentes; 

organizadores de 

interiores; roupeiros 

modulares  

        

IKEA e as crianças: 

quartos de criança; 

quartos de bebé; 

móveis para 

brincar; brinquedos  

        

IKEA Family: 

artigos de lazer  
        

Artigos de mesa: 

talheres; serviços de 

mesa  

        

Utensílios de 

cozinha; trens de 

cozinha; copos 

        

Têxteis: tecido a 

metro; têxteis de 

cozinha  

        

Cortinados e estores          

Roupa de cama:         
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edredons; 

almofadas; capas de 

edredon  

Tapetes          

Acessórios de casa 

de banho: 

acessórios de casa 

de banho; toalhas  

        

Organização em 

casa: caixas; 

cabides; prateleiras; 

acessórios de 

escritório  

        

Iluminação: 

candeeiros; 

lâmpadas  

        

Quadros, molduras, 

espelhos e posters  
        

Plantas e vergas: 

plantas, vasos; 

velas; jarras; vergas  

        

Loja Sueca (ponto 

de venda de 

produtos 

alimentares)  

        

Restaurante/Cantina          

Babysitting          

 

4. Considere a definição seguinte e responda à questão apresentada: O cliente define-se 

como colaborador parcial quando participa activamente no desempenho de diferentes 

actividades na obtenção do serviço. Enquanto cliente, em que medida se sente um 

colaborador parcial IKEA? 

 Não sou 

colaborador 

parcial (1) 

(2) (3) (4)  Sou 

colaborador 

parcial (5) 

Recolha dos 

produtos  
          

Transporte 

dos produtos  
          

Montagem 

dos produtos  
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5. Indique, por favor, qual o seu grau de concordância em relação às seguintes 

afirmações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Discordo 

totalmente  

Discordo  Não 

concordo 

nem 

discordo  

Concordo  Concordo 

totalmente  

Quando existe alguma 

falha na obtenção do 

serviço, considero que 

a IKEA e os seus 

colaboradores devem 

ser responsabilizados  

          

Uma vez que tive 

custo para além dos 

monetários (tempo, 

investimento 

emocional, 

envolvimento no 

processo de recolha, 

transporte e 

montagem), considero 

que a empresa deve 

ser responsabilizada 

quando alguma falha 

ocorre  

          

O sucesso do serviço 

obtido na loja IKEA 

depende 

exclusivamente de 

mim próprio, sem 

recorrer a terceiros  

          

Responsabilizo-me 

quando ocorre uma 

falha no serviço, uma 

vez que tenho um 

maior nível de 

participação na sua 

obtenção  
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6. Já se deparou com alguma falha/problema na IKEA? 

 Sim  

 Não  

If Não Is Selected, Then Skip To Qual o seu nível de expectativas sobre a experiência 

global IKEA 

 

 

7. Aponte as falhas que mais identifica na obtenção do serviço IKEA: 

 Dificuldade em encontrar os produtos na loja/armazém  

 Falta de competências para montagem dos produtos  

 Inexistência de um serviço de carregamento dos produtos até à viatura própria  

 Falta de apoio à recolha de produtos  

 Instruções de montagem dos produtos pouco claras 

 Falta de peças para montagem dos produtos  

 Ausência de colaboradores para facultar informações  

 Falta de competências dos funcionários que procedem à montagem dos produtos, 

quando o serviço é solicitado  

 Falta de competências minhas na leitura das instruções para montagem dos produtos  

 Mau atendimento dos funcionários na loja  

 Quebras prolongadas de stock  

 Dificuldade na recolha de produtos que se encontram menos acessíveis na loja, 

obrigando-me a procurar assistência de um funcionário 

 Outro__________________ 

 

8. Segundo as falhas que enunciou, a quem atribui a responsabilidade pela falha? 

Arraste o cursor para avaliar de 0 a 100 cada um dos itens: 
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9. Em caso de atribuir a responsabilidade pela falha a si próprio, identifique as possíveis 

razões para o sucedido: 

 Falta de interesse pessoal para me informar quanto às etapas da obtenção do serviço 

IKEA  

 Dificuldade no desempenho das várias etapas na obtenção do serviço IKEA  

 Falta de comunicação com os colaboradores da empresa para a obtenção do serviço  

 Outro__________________ 

 

10. Como é que a falha foi resolvida? 

 Através o serviço de apoio ao cliente  

 Pedido de ajuda a funcionários da loja  

 Pedido de ajuda a terceiros  

 Troca do produto 

 A falha não foi resolvida 

 Outro__________________ 

 

11. Qual o seu nível de expectativas sobre a experiência global IKEA? Arraste o cursor 

de 0 a 100 para avaliar cada um dos itens: 

 

12. O que o levou a ter estas expectativas na experiência global do serviço 

IKEA?  Arraste com o cursor as opções enunciadas de acordo com a sua ordem de 

importância: 



43 
 

 

9.2. Tabelas 

 

Anexo 1: Género 

 

Anexo 2: Idade 

 Frequência % % Válida 

18-24 114 26,7 26,7 

25-34 188 44,0 44,0 

35-44 90 21,1 21,1 

45-54 33 7,7 7,7 

55-64 2 0,5 0,5 

Total 427 100,0 100,0 

 

Anexo 3: Ocupação profissional 

 

 Frequência % % Válida 

Masculino 166 38,9 38,9 

Feminino 261 61,1 61,1 

Total 427 100,0 100,0 

 Frequência % % Válida 

Estudante 70 16,4 16,4 

Trabalhador estudante 74 17,3 17,3 

Trabalhador por conta própria 38 8,9 8,9 

Trabalhador por conta de 

outrem 
236 55,3 55,3 

Doméstica 1 0,2 0,2 

Desempregado (a) 7 1,6 1,6 

Reformado(a) 1 0,2 0,2 

Total 427 100,0 100,0 
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Anexo 4: Habilitações literárias 

 Frequência % %  Válida 

1º Ciclo 2 05 0,5 

2º Ciclo 1 0,2 0,2 

3º Ciclo 4 ,9 0,9 

Ensino secundário - 10º;11º;12º 

ou equivalente 
74 17,3 17,3 

Licenciatura; Pós-Graduação; 

Mestrado; Doutoramento 
346 81,0 81,0 

Total 427 100,0 100,0 

 

Anexo 5: Rendimento mensal (individual líquido) 

 

Anexo 6: Estado civil 

 Frequência % % Válida 

Solteiro(a) 239 56,0 56,0 

Casado(a) 117 27,4 27,4 

União de Facto 58 13,6 13,6 

Divorciado(a) 12 2,8 2,8 

Viúvo(a) 1 0,2 0,2 

Total 427 100,0 100,0 

 

Anexo 7: Lojas IKEA mais frequentadas 

 N % 

Alfragide 339 79,4% 

Loures 96 22,5% 

Matosinhos 40 9,4% 

 

 

 

 Frequência % % Válida 

0 49 11,5 11,5 

>500€ 41 9,6 9,6 

500€-1000€ 112 26,2 26,2 

1001€-1500€ 111 26,0 26,0 

1501€-2000€ 62 14,5 14,5 

>2000€ 52 12,2 12,2 

Total 427 100,0 100,0 
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Anexo 8: Frequências relativas - Hábitos de compra do cliente 

 Nunca 

(%) 

Raramente 

(%) 

Algumas 

Vezes (%) 

Muitas 

vezes 

(%) 

Total 

(%) 

Salas: sofás; sofás cama; 

poltronas; mesas de apoio 
58,1 21,8 19,0 1,2 

 

100,0 

Bibliotecas e móveis TV: 

estantes; cadeiras 
47,5 22,5 28,1 1,9 100,0 

Cozinhas: móveis de 

cozinha; electrodomésticos; 

acessórios de cozinha 

49,4 15,7 30,2 4,7 
 

100,0 

Escritórios: postos de 

trabalho; tampos e pernas; 

mesas de computador; 

cadeiras giratórias 

51,5 23,4 23,2 1,9 
 

100,0 

Quartos: camas; mesas-de-

cabeceira; colchões; camas 

altas/beliches 

57,4 18,5 21,8 2,3 100,0 

Roupeiros: roupeiros 

independentes; 

organizadores de interiores; 

roupeiros modulares 

54,1 19,9 23,0 3,0 
 

100,0 

IKEA e as crianças: quartos 

de criança; quarto de bebé; 

móveis para brincar; 

brinquedos 

70,5 11,9 14,8 2,8 
 

100,0 

IKEA Family: artigos de 

lazer 
52,2 22,7 22,7 2,3 100,0 

Artigos de mesa: talheres; 

serviços de mesa 
35,1 26,5 33,3 5,2 100,0 

Utensílios de cozinha: trens 

de cozinha; copos 
24,4 26,0 41,2 8,4 100,0 

Têxteis: tecido a metro; 

têxteis de cozinha 
59,3 16,6 19,7 4,4 100,0 

Cortinados e estores 59,3 21,1 17,6 2,1 100,0 

Roupa de cama: edredons; 

almofadas; capas de edredon 
38,4 21,5 34,9 5,2 

 

100,0 

Tapetes 51,1 24,6 22,2 2,1 100,0 

Acessórios de casa de 

banho: acessórios de casa de 

banhos; toalhas 

42,9 27,4 28,3 1,4 
 

100,0 

Organização em casa: 

caixas; cabides; prateleiras; 

acessórios de escritório 

27,4 21,3 42,2 9,1 
 

100,0 

Iluminação: candeeiros; 

lâmpadas 
27,2 29,7 38,4 4,7 100,0 
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Anexo 9: Falhas identificadas pelo cliente 

 N  % 

Dificuldade em encontrar os produtos na loja/armazém 54 33,1% 

Falta de competências para a montagem dos produtos 38 23,3% 

Inexistência de um serviço de carregamento dos produtos até à 

viatura própria 
38 23,3% 

Falta de apoio à recolha de produtos 40 24,5% 

Instruções de montagem dos produtos pouco claras 17 10,4% 

Falta de peças para a montagem dos produtos 39 23,9% 

Ausência de colaboradores para facultar informações, quando 

preciso 
75 46,0% 

Falta de competências dos funcionários que procedem à montagem 

dos produtos, quando esse serviço é solicitado 
6 3,7% 

Falta de competências na leitura das instruções para montagem dos 

produtos 
3 1,8% 

 Mau atendimento dos funcionários na loja 8 4,9% 

Quebras prolongadas de stock 47 28,8% 

Dificuldade na recolha de produtos que se encontram menos 

acessíveis na loja, obrigando-me a procurar assistência de um 

funcionário 

47 28,8% 

 

Anexo 10: Coeficiente alfa de Cronbach – Medição da fiabilidade do índice 

sintético de responsabilização da empresa e dos seus colaboradores 

Anexo 10.1: Coeficiente alfa de Cronbach 

Coeficiente Alfa de Cronbach Nº de itens 

0,591 2 

  

Quadros, molduras e 

posters: espelhos; molduras; 

posters 

43,1 23,0 29,3 4,7 
 

100,0 

Plantas e vergas: plantas; 

vasos; velas; jarras; vergas 
54,1 20,8 21,1 4,0 

 

100,0 

Loja Sueca (Ponto de venda 

de produtos alimentares) 
49,2 23,9 21,8 5,2 

 

100,0 

Restaurante/ Cantina 36,5 28,8 29,5 5,2 100% 

Babysitting 93,2 2,1 3,7 0,9 100% 
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Anexo 10.2: Estatísticas descritivas do índice sintético de responsabilização da empresa e 

dos seus colaboradores 

 Média da 

escala se o 

item for 

apagado 

Variância 

da escala 

se o item 

for 

apagado 

Item 

corrigido-

Correlação 

total 

Coeficiente alfa 

de Cronbach se 

o item for 

apagado 

Quando existe alguma falha 

na obtenção do serviço 

considero que a IKEA e os 

seus colaboradores devem 

ser responsabilizados 

3,81 0,969 0,424 . 

Uma vez que tive custos 

para além dos monetários 

(tempo, investimento 

emocional, envolvimento no 

processo de produção, 

transporte e montagem), 

considero que a empresa 

deve ser responsabilizada 

quando ocorre alguma falha 

4,01 0,729 0,424 . 

 

Anexo 11: Índice sintético de responsabilização da empresa e dos seus 

colaboradores 

N Mínimo Máximo Média Desvio-Padrão 

425 

 

1 5 3,90 0,785 

 

Anexo 12: Recolha*responsabilização da empresa e dos seus colaboradores 

 

 

 N Média Desvio-

Padrão 

Erro-

Padrão 

95% Intervalo de 

Confiança na 

Média 

Mínimo Máximo 

Limite 

mínimo 

Limite 

máximo 

Baixo nível de 

participação 
135 3,85 0,734 0,063 3,72 3,97 1 5 

Grande nível 

de participação 
290 3,92 0,808 0,047 3,83 4,01 2 5 

Total 425 3,90 0,785 0,038 3,82 3,97 1 5 
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Anexo 13: Transporte*responsabilização da empresa e dos seus colaboradores 

 N Média Desvio-

Padrão 

Erro-

Padrão 

95% Intervalo de 

Confiança na 

Média 

Mínimo Máximo 

Limite 

mínimo 

Limite 

máximo 

Baixo nível de 

participação 
140 3,75 0,788 0,067 3,62 3,88 1 5 

Grande nível 

de participação 
285 3,97 0,775 0,046 3,88 4,06 2 5 

Total 425 3,90 0,785 0,038 3,82 3,97 1 5 

 

Anexo 14: Montagem*responsabilização da empresa e dos seus colaboradores 

 N Média Desvio-

Padrão 

Erro-

Padrão 

95% Intervalo de 

Confiança na 

Média 

Mínimo Máximo 

Limite 

mínimo 

Limite 

máximo 

Baixo nível 

de 

participação 

128 3,80 0,756 0,067 3,67 3,93 1 5 

Grande 

nível de 

participação 

297 3,94 0,795 0,046 3,85 4,03 2 5 

Total 425 3,90 0,785 0,038 3,82 3,97 1 5 

 

Anexo 15: Coeficiente Alfa de Cronbach – Medição da fiabilidade do índice 

sintético de responsabilização do cliente 

Anexo 15.1: Coeficiente alfa de Cronbach 

 

Anexo 15.2: Estatísticas descritivas do índice sintético de responsabilização do cliente 

 

 

Média da 

escala se o 

item for 

apagado 

Variância da 

escala se o 

item for 

apagado 

Item 

corrigido-

Correlação 

total 

Coeficiente alfa 

de Cronbach se 

o item for 

apagado 

Coeficiente Alfa de Cronbach N  

0,577 2 
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O sucesso do serviço, 

obtido na loja IKEA, 

depende 

exclusivamente de mim 

próprio, sem recorrer a 

terceiros 

2,16 0,843 0,406 . 

Responsabilizo-me a 

mim próprio quando 

ocorre uma falha no 

serviço, uma vez que 

tenho uma maior 

participação na sua 

obtenção 

2,21 0,895 0,406 . 

 

Anexo 16: Índice sintético de responsabilização do cliente 

N Mínimo Máximo Média Desvio-Padrão 

424 1 5 2,18 ,786 

 

Anexo 17: Recolha*responsabilização do cliente 

 N Média Desvio-

Padrão 

Erro-

Padrão 

95% Intervalo de 

Confiança na 

Média 

Mínimo Máximo 

Limite 

mínimo 

Limite 

máximo 

Baixo nível de 

participação 
134 2,15 0,741 0,064 2,02 2,28 1 5 

Grande nível 

de participação 
290 2,19 0,807 0,047 2,10 2,29 1 5 

Total 424 2,18 0,786 0,038 2,11 2,26 1 5 

 

Anexo 18: Transporte*responsabilização do cliente 

 N Média Desvio-

Padrão 

Erro-

Padrão 

95% Intervalo de 

Confiança na 

Média 

Mínimo Máximo 

Limite 

mínimo 

Limite 

máximo 

Baixo nível de 

participação 
140 2,19 0,823 0,070 2,05 2,32 1 5 

Grande nível 

de participação 
284 2,18 0,769 0,046 2,09 2,27 1 5 

Total 424 2,18 0,786 0,038 2,11 2,26 1 5 
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Anexo 19: Montagem*responsabilização do cliente 

 N Média Desvio-

Padrão 

Erro- 

Padrão 

95% Intervalo de 

Confiança na 

Média 

Mínimo Máximo 

Limite 

mínimo 

Limite 

máximo 

Baixo nível de 

participação 
128 2,13 0,821 0,073 1,99 2,27 1 5 

Grande nível 

de participação 
296 2,20 0,771 0,045 2,11 2,29 1 5 

Total 424 2,18 0,786 0,038 2,11 2,26 1 5 

 

Anexo 20: Falhas atribuídas pelo cliente ao próprio 

 N % 

Falta de interesse pessoal para me informar quanto às etapas 

da obtenção do serviço IKEA 
9 13,6% 

Dificuldade no desempenho das várias etapas na obtenção 

do serviço (selecção e obtenção dos produtos, transporte e 

montagem) 

37 56,1% 

Falta de comunicação com os colaboradores da empresa 

para a obtenção do serviço IKEA 
27 40,9% 

 

Anexo 21: Nível de expectativas*responsabilização da empresa e dos seus 

colaboradores 

 N Média Desvio-

Padrão 

Erro-

Padrão 

95% Intervalo de 

Confiança na 

Média 

Mínimo Máximo 

Limite 

mínimo 

Limite 

máximo 

Expectativas 

Baixas 
22 4,14 0,710 0,151 3,82 4,45 3 5 

Expectativas 

Moderadas 
113 3,91 0,830 0,078 3,76 4,07 2 5 

Expectativas 

Elevadas 
286 3,87 0,773 0,046 3,78 3,96 1 5 

Total 421 3,89 0,786 0,038 3,82 3,97 1 5 

 


