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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com informações do site da Secretaria Municipal de Produção, 

Indústria e Comércio – SMIC, a partir de 1996, com a implementação da Lei 

Municipal Complementar de Porto Alegre nº 373, do dia 25 de janeiro, o ramo 

funerário, anteriormente não fiscalizado, passou por uma grande reformulação. Esta 

legislação organizou o funcionamento das empresas funerárias do Município de 

Porto Alegre, designou padrões de urnas e seus respectivos valores e criou a 

Comissão Municipal de Serviços Funerários, que tem por objetivo fiscalizar os 

serviços deste setor na Capital. Esta Comissão trabalha com um representante dos 

seguintes órgãos: Secretaria Municipal da Saúde – SMS; Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente – SMAM; Secretaria Municipal de Produção, Indústria e Comércio – 

SMIC; Fundação de Educação Social e Comunitária – FESC; Sindicato dos 

Estabelecimentos de Serviços Funerários do Estado Rio Grande do Sul; Associação 

Sul Brasileira de Cemitérios – ASBRACE e Sindicato dos Hospitais e Clínicas de 

Porto Alegre.  

Em 20 de Dezembro de 1999, a Câmara Municipal promulgou a Lei Municipal 

nº 8413 que, definitivamente, implantou o Sistema Funerário Municipal, destinado ao 

atendimento das famílias residentes no Município de Porto Alegre, ou que dele 

vierem a se utilizar. Este sistema compreende a organização da prestação dos 

serviços funerários, a comercialização de urnas, organização de velórios, translado 

de corpos ou restos mortais, atividades de preparo de corpos para sepultamentos, 

da administração de cemitérios e as normas e exigências para liberação de corpos 

em hospitais e clínicas de saúde.  

Foi criada então, pela Prefeitura, a Central de Atendimento Funerário, que é 

responsável pela emissão de guias de autorização para liberação e sepultamento de 

corpos (GALSC). Sem este documento, não pode haver a remoção do corpo do local 

do óbito, exceto óbito domiciliar, e muito menos a autorização para sepultamento, 

pois a guia deve ser apresentada e retida pelos cemitérios. 
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Esse conjunto de leis estabeleceu o fim da concessão de novos alvarás, 

como também um processo mais rigoroso para a renovação dos mesmos. Com isso, 

novas condições de atuação passaram a ser exigidas, estimulando a adoção de uma 

conduta ética na realização das atividades neste setor, materializada com a punição 

de atitudes desrespeitosas para com as famílias enlutadas, em razão de abordagens 

indevidas com possíveis interessados em hospitais e cemitérios. Deve-se ressaltar 

também, que de acordo com essas leis, os sepultamentos gratuitos para pessoas 

carentes são realizados pela Associação das Empresas Funerárias de Porto Alegre 

– AEF-POA, subsidiadas pelas empresas, sem custo algum para o Município. 

Atualmente, existem 26 empresas prestadoras de serviços funerários 

estabelecidas segundo requisitos definidos e exigidos pela Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre para a concessão de alvarás de funcionamento. Elas, de acordo com o 

Sindicato dos Estabelecimentos Funerários do Rio Grande do Sul – SESF-RS, são 

responsáveis por cerca de 800 sepultamentos dentro dos 1500 que ocorrem em 

média na cidade durante um mês. Isso ocorre porque a rede hospitalar de Porto 

Alegre recebe muitos pacientes de outras cidades do Estado, que, ao falecerem são 

levados para serem sepultados em suas cidades de origem, e dentre estes muitos 

são carentes, passando a ser atendidos pelo chamado “enterro do pobre”, que é 

gratuito. 

Uma empresa prestadora de serviços funerários, além de fornecer o ataúde 

(caixão) para o sepultamento, também oferece serviços de ornamentação do velório 

(flores e velas), prepara adequadamente o corpo para a ocasião, além de 

acompanhar e esclarecer a família sobre medidas necessárias do ponto de vista da 

documentação. Quando necessário, essa mesma empresa translada o corpo para 

outra cidade onde será realizado o enterro. Em algumas delas, serviços psicológicos 

são oferecidos. 

Em virtude da minha experiência pessoal, pois a minha família é proprietária 

da Funerária Medianeira desde 2002, noto que existem muitas dificuldades para 

entendermos o funcionamento do processo de decisão envolvido, como, por 

exemplo, quais são os atributos mais valorizados pelas pessoas que necessitam do 

nosso serviço. Na minha empresa, a maioria dos sepultamentos que efetuamos 

advém de nossos contatos pessoais. Sendo assim, não temos como inferir 
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conhecimentos sobre o processo de compra, porque o mesmo já estava decidido 

antes mesmo das pessoas envolvidas chegarem à nossa Funerária.  

Além disso, mesmo se tratando de um nicho de negócio muito antigo, não 

foram localizados estudos sobre as peculiaridades e o modo de funcionamento 

desse setor de atividade. Isto se deve ao fato do assunto morte ser um muito 

delicado e também por se tratar de um produto não procurado, que as pessoas não 

desejam comprar. O pequeno tamanho do setor, que é formado por microempresas, 

acaba dificultando uma solicitação de um estudo maior. Em decorrência disso, 

impera um grande empirismo no setor, onde a experiência na área passa a ser muito 

importante. 

Esses fatores acabam dificultando ações de marketing, como peças de 

publicidade, que podem, pela sensibilidade do tema, virem a ser consideradas 

ofensivas. Isso acaba por tornar o setor uma área de difícil comunicação com o 

mercado. Dessa maneira, existe no setor uma grande crença no “marketing boca-a-

boca”, onde um bom atendimento acabaria angariando indicações de clientes para a 

empresa.   

Por ser uma relação que ocorre apenas no momento da compra, sem uma 

relação continuada, conhecer o processo de decisão do comprador é de suma 

importância para a melhoria do serviço oferecido. Uma das peculiaridades do setor é 

que esse contato com a pessoa interessada tende a se limitar à busca, venda e 

entrega do serviço, habitualmente em condições emergenciais. Por outro lado, não 

existem programas de pós-venda e recolhimento de informações sobre o serviço, 

não havendo assim um feedback estruturado.   

Dessa forma, o presente estudo objetiva, primeiramente, contribuir para a 

sistematização de conhecimentos embasados por um processo de pesquisa para o 

setor, cobrindo essa importante deficiência apresentada. Como conseqüência, 

buscaremos coletar dados voltados à identificação de atributos e requisitos utilizados 

por usuários na escolha de empresas prestadoras de serviços funerários em Porto 

Alegre, com atenção especial aos agentes diretamente envolvidos na compra do 

serviço. Com isso, procura-se descrever quais atributos são utilizados para escolha 

de uma empresa (espaço físico, localização, preço, publicidade, indicação...). Além 
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disso, outros pontos como conhecimento do procedimento legal a ser tomado, 

impressão sobre as empresas funerárias e oferecimento de novos serviços são 

enfocados. Com base nos resultados da pesquisa e nas conclusões do estudo, 

estaremos contribuindo com as empresas do ramo no sentido de melhorar seus 

processos de venda e realização do serviço.  

Sendo assim, surgem muitas perguntas em torno do processo de escolha e 

decisão do comprador dentro das empresas. No presente estudo, as perguntas que 

buscamos esclarecer são estas: onde são buscadas as informações sobre as 

empresas? A localização das empresas influencia na escolha? Qual a impressão 

das pessoas sobre as empresas funerárias? Quais atributos da empresa são 

levados em conta para a escolha? 

Nesse contexto, é esta a indagação principal que o trabalho procura 

esclarecer: Quais são os atributos mais valorizados por usuários que se 

defrontam com a necessidade de contratar uma empresa prestadora de 

serviços funerários?  
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2 OBJETIVOS 

 Com a intenção responder as perguntas propostas, conduzindo o foco da 

pesquisa, foram estabelecidos objetivos geral e específicos para esse trabalho. 

2.1 OBJETIVO GERAL 

- Determinar quais são os atributos das empresas funerárias que são mais 

valorizados pelas pessoas que se defrontam com o processo de escolha de uma 

empresa prestadora de serviços funerários. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Listar quais são as fontes de informação mais utilizadas pelos decisores no 

processo de escolha de uma empresa funerária. 

- Definir a localização mais procurada de empresas funerárias. 

- Verificar o conhecimento das pessoas em relação ao procedimento legais 

decorrentes do serviço funerário.  

- Identificar comportamentos de escolha e compra evocados na procura por 

uma empresa prestadora de serviços funerários. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo tem como objetivo revisar a literatura já existente, criando uma 

fundamentação teórica consistente sobre o tema. Como não foram encontrados 

registros de artigos ou livros enfocando a questão funerária, foram abordados 

apenas temas referentes ao conteúdo de marketing abordado no trabalho e 

necessário para sua compreensão, como comportamento do consumidor, os fatores 

que o influenciam e suas etapas; serviços, com sua definição e categorias; e 

satisfação dos clientes. 

3.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

O comportamento do consumidor é um dos aspectos centrais para o 

marketing. Ele “estuda como pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, 

usam e descartam artigos, serviços, idéias ou experiências para satisfazer suas 

necessidades e seus desejos” (KOTLER, 2000, p. 182). 

O termo consumidor é amplamente utilizado para mencionar dois tipos 

diferentes de consumidores: o consumidor pessoal e o consumidor organizacional. 

De acordo com Schiffman e Kanuk (1997) o consumidor pessoal compra bens e 

serviços para uso final, ou seja, este é o usuário final dos produtos adquiridos. Já o 

consumidor organizacional, ainda segundo estes dois autores, compra produtos, 

serviços, equipamentos, matérias-primas, entre muitos outros itens para manter o 

perfeito funcionamento de uma organização. 

 O estudo do comportamento de consumo gira em torno de processos 

cognitivos, motivacionais e emocionais que antecedem e o sucedem o processo de 

compra, além de fatores culturais, psicológicos e sociais. Estes aspectos serão 

analisados a seguir. 
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3.2 FATORES QUE INFLUENCIAM O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

O comportamento do consumidor durante suas ações de compra são 

influenciados por diversos fatores, podendo ser considerados, para o estudo em 

questão, em culturais, pessoais e psicológicos.  

3.2.1 Fatores Culturais 

 Segundo Kotler (2000), o comportamento do consumidor é influenciado por 

fatores culturais, possíveis de serem analisados em termos como cultura, subcultura 

e classes sociais, com elementos específicos, mas intimamente relacionados. 

3.2.1.2 Cultura 

Para Solomon (2002), a cultura pode ser descrita como a personalidade de 

uma sociedade, incluindo tanto idéias abstratas, como valores e ética, quanto 

serviços e objetos materiais, como automóveis, vestuário, comida, arte e esportes. 

Explicando de outra maneira, a cultura é a acumulação de significados, rituais, 

normas e tradições compartilhadas entre os membros de uma organização ou 

sociedade. Ou seja, a cultura de um consumidor determina as prioridades globais 

que ele associa a diferentes atividades e produtos e ainda comanda o sucesso ou 

fracasso de produtos e serviços específicos. Nesse sentido, a cultura não pode ser 

encarada como um fator estático, sendo mais freqüentes os processos de mudanças 

culturais na sociedade. Dentre outras conseqüências, dessas mudanças resultam 

novos produtos e serviços que visam atender novas necessidades e substituir outras 

já obsoletas. 

Por sua vez, os profissionais de marketing estão sempre tentando detectar 

mudanças culturais para projetar novos produtos que poderiam ser desejados (Kotler 

2000). Segundo Solomon (2002), um produto que oferece benefícios coerentes com 

aqueles que são desejados pelos membros de uma cultura, em algum ponto no 

tempo, tem uma chance muito melhor de obter aceitação do mercado. 
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3.2.1.2 Subcultura 

De acordo com Kotler (2000), dentro de cada cultura existem subculturas ou 

grupos que compartilham sistemas de valores baseados em experiências e 

situações de vida semelhantes. Contudo, o comportamento de compra pode ser 

alterado pelo pertencimento do consumidor com um determinado grupo existente 

dentro de uma cultura. Este grupo possui uma característica que o segrega dos 

demais grupos. Essas associações podem ser baseadas em similaridades de idade, 

raça, local de residência ou mesmo uma forte identificação com uma atividade ou 

forma de arte. 

3.2.1.2 Classe social 

Segundo Kotler (2000), as classes sociais são divisões relativamente 

permanentes e homogêneas em uma sociedade cujos membros partilham de 

valores, interesses e comportamentos similares. Deve-se ressaltar, que as divisões 

dentro da classe social não são apenas níveis de renda. Também estão nela 

incluídas medidas de educação, passado familiar, educação e outras variáveis. 

Essas medidas elevam os consumidores numa certa hierarquia da sociedade 

criando uma estratificação social. Em decorrência dessas diferenças, surgem 

diferentes tipos de produtos voltados às diferentes classes sociais que convivem na 

sociedade. 

3.2.2 Fatores Sociais 

Segundo Kotler (2000), comportamentos de consumo são influenciados por 

fatores sociais, possíveis de serem divididos em grupos de referência, família, 

papéis sociais e posições do consumidor, tal como apresentaremos a seguir. 

3.2.1.2 Grupos de Referência 

Segundo Kotler (2000), os grupos de referência são grupos que têm uma 

influência direta ou indireta sobre as atitudes ou comportamentos das pessoas. 
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Existem grupos primários, como a família, vizinhos e amigos, e outros secundários, 

sendo mais formais e tendo menor número de membros. Esses grupos irão 

direcionar as atitudes e os comportamentos das pessoas que são seus membros, 

inclusive seus padrões de compra.  

3.2.1.2 Família 

De acordo com Kotler (2000), a família é o grupo de referência com mais 

influência nas pessoas. Usualmente somos parte de duas famílias: a família de 

orientação e a da procriação. A partir da família de orientação (formada pelos pais) 

uma pessoa adquire seus valores pessoais, orientações religiosas e políticas. 

Mesmo o consumidor podendo não ter mais uma interação com seus pais, estes 

ainda podem representar uma forte influência no seu comportamento inconsciente. 

Já a família de procriação, formada pela mulher ou marido e seus filhos, possui uma 

influência mais direta no comportamento diário do consumidor. 

3.2.1.2 Papéis e Posição Social 

Normalmente, as pessoas participam de muitos grupos, como família, 

empresas e clubes, por exemplo, sendo a posição ocupada por elas dentro de cada 

grupo os seus papéis e posições sociais. O papel exercido por uma pessoa é a 

atividade que outras pessoas esperam que o indivíduo ofereça dentro de um grupo. 

Cada papel tem uma posição social em uma comunidade, e esta posição 

influenciará o comportamento de compra do indivíduo, dirigindo-o para produtos e 

serviços que diz respeito ao seu papel. 

3.2.3 Fatores Pessoais 

Segundo Kotler (2000), o comportamento do consumidor é afetado por fatores 

pessoais, possibilitando sua divisão, para melhor análise, em Idade e Ciclo de Vida, 

Trabalho, Condições Econômicas, Estilo de Vida e Personalidade. 
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3.2.3.1 Idade e Ciclo de Vida 

Segundo Solomon (2002), as pessoas têm muitos pontos em comum com 

outras simplesmente porque têm idades semelhantes. Dessa maneira, viveram 

experiências de épocas distintas ou simplesmente consumiram produtos típicos de 

uma época durante a sua vida. Segundo Kotler (2000), o consumo é moldado pelo 

estágio no ciclo de vida familiar. Sendo assim, a situação financeira e os interesses 

característicos de cada grupo são relacionados com seu comportamento de compra. 

3.2.3.2 Trabalho 

O trabalho exercido por uma pessoa influencia o seu padrão de consumo. 

Certos itens e produtos só serão usados por determinados grupos de trabalhadores. 

As empresas devem analisar o mercado e identificar qual produto ou serviço atende 

as necessidades de cada ofício, podendo se especializar em atender determinado 

grupo. 

3.2.3.3 Condições Econômicas 

Segundo Kotler (2000), a condição econômica de uma pessoa afetará muito a 

sua decisão da compra. Fatores como renda disponível, condições de crédito, 

poupança e atitudes em relação às despesas versus poupanças são muito 

importantes para a tomada de decisão dos indivíduos. 

3.2.3.4 Estilo de vida 

Segundo Kotler (2000), mesmo as pessoas sendo originárias de uma mesma 

subcultura, classe social ou ocupação, podem acabar tendo estilos de vida bastante 

diferentes. Fazem parte do estilo de vida de uma pessoa as suas atitudes, valores, 

interesses e opiniões.  

Para as empresas, o estilo de vida de um consumidor retrata um padrão de 

consumo que reflete suas escolhas de como gastar o seu tempo e o seu dinheiro.  

3.2.3.5 Personalidade 

Para Solomon (2002), o conceito de personalidade refere-se à formação 

psicológica única de uma pessoa e como ela sistematicamente influencia o modo 
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como ela reage ao seu ambiente. Cada indivíduo possuiu uma personalidade única 

que afetará o seu comportamento de compra. Segundo Kotler (2000), a 

personalidade só é útil para análise do comportamento do consumidor se os tipos de 

personalidades estiverem bem definidos, sendo possível, desta maneira, fazer 

correlações de personalidades com produtos ou serviços. 

3.2.4 Fatores Psicológicos 

Segundo Kotler (2000), o comportamento de compra é influenciado por 

fatores psicológicos, divididos pelo autor em Motivação, Percepção, Aprendizado, e 

Crenças e Atitudes. 

3.2.4.1 Motivação 

Segundo Solomon (2002), motivação são os processos que fazem com que 

as pessoas se comportem do jeito que se comportam. Ela ocorre quando uma 

necessidade (fisiológica ou psicológica) é ativada e o consumidor deseja satisfazê-

la. As fisiológicas são as necessidades básicas: fome, sede ou desconforto. As 

psicológicas são reveladas em situações de fortalecimento da estima ou 

reconhecimento. Quando estas necessidades se elevam a um certo nível, forte o 

suficiente para o consumidor tomar uma ação, elas passam a ser um impulso (ou 

motivo). Deste impulso resultará uma ação para acabar com a tensão que o 

consumidor está sentindo.  

3.2.4.2 Percepção 

Pessoas podem em uma mesma situação agir de modos diferentes por terem 

uma percepção única. Segundo Kotler (2000), a percepção é o processo pelo qual 

uma pessoa seleciona, organiza e interpreta as informações para construir uma 

imagem do mundo. 

A percepção do consumidor é o originária de três processos: atenção seletiva, 

distorção seletiva e a retenção seletiva. A atenção seletiva retrata que as pessoas 



 

23 

 

 

estão expostas a muitos anúncios de diferentes tipos de produtos por dia, mas 

somente poucos serão realmente percebidos. Somente os que, de alguma forma, 

tocarem as pessoas em suas necessidades recebem essa atenção. O nível de 

atenção irá variar por características do estímulo e do receptor da mensagem. 

Segundo Kolter (2000), a distorção seletiva descreve a tendência de um indivíduo de 

ajustar as informações e mensagens recebidas para favorecer uma escolha anterior 

ou a sua atual preferência de compra. As pessoas assim que recebem uma 

mensagem ou estímulo podem modificá-la e interpretá-la de modo que confirmem as 

suas crenças e valores anulando a mensagem recebida. Como as pessoas recebem 

muitas informações todos os dias, elas retém somente informações que apóiem 

decisões já tomadas, ou que favoreçam uma alternativa defendida pela suas 

crenças e valores.  

3.2.4.3 Aprendizado 

Segundo Kotler (2000), o aprendizado é o resultado das experiências vividas 

pelas pessoas e que modificam (e modificaram) o seu comportamento. Assim, 

percebemos que a maior parcela do comportamento de um indivíduo, e, portanto do 

consumidor, é aprendida ao longo de sua vida. De acordo com essas experiências 

os consumidores criam uma base de referência para os principais produtos e 

serviços pelos quais tem preferência. O consumidor terá um aprendizado para 

consumir um produto de diferentes maneiras e diferentes motivos, como qualidade e 

preço, por exemplo.  

3.2.4.4 Crenças e Atitudes 

Segundo Kotler (2000), uma crença é o pensamento descritivo que uma 

pessoa sustenta sobre algo. As crenças são baseadas em opiniões, conhecimentos 

ou fé, tendo ou não carga emocional. Já uma atitude é o resultado de avaliações 

cognitivas e emocionais de um indivíduo para um determinado objeto ou idéia 

retratando o que o consumidor gosta ou não (Kotler 2000). As atitudes presentes em 

um consumidor irão determinar por qual produto ele terá um afeto ou um grande 

desinteresse. Como essas atitudes estão firmemente fixadas no consumidor e 

normalmente seguem um padrão, é muito difícil para uma empresa tentar modificá-

las. 
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Dessa maneira, torna-se necessário escolher a estratégia de identificar as 

atitudes de potenciais consumidores e adaptá-las à imagem da empresa e do 

produto ou serviço ofertado. 

3.3 ETAPAS DO PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA 

Sabendo que o processo de compra começa antes da compra efetiva e 

perdura após a compra real, a seguir elucidaremos todas as etapas do processo de 

decisão: 

3.3.1 Reconhecimento da Necessidade  

É o momento em que começa o processo, quando o consumidor identifica 

que tem de adquirir algo para suprir uma necessidade ou problema que tenha 

surgido. As necessidades surgem de estímulos tanto internos ou externos. Os 

internos seriam necessidades de sede e fome, por exemplo. Já os externos são 

originados por mídia eletrônica, trocas de experiências com outras pessoas sobre 

determinados produtos ou serviços, recomendações, ou a visão de algo desejado. 

3.3.2 Busca de Informações 

Após o reconhecimento da necessidade, o consumidor fica mais atento às 

oportunidades e ofertas sobre o produto que ele necessita. Sendo assim, ele vai em 

busca de maiores informações sobre o que deseja adquirir. Existem dois tipos de 

busca por informações: o de atenção elevada (estado moderado de busca) onde o 

consumidor fica mais atento e receptivo às informações sobre o objeto desejado; e o 
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de busca ativa por informações a respeito do produto, que envolve busca de material 

de leitura e informações com pessoas que tenham conhecimento sobre o assunto. 

É muito importante conhecer quais são as fontes de informações comumente 

utilizadas pelos consumidores interessados nos seus produtos ou serviços, porque 

assim os profissionais da área podem se focar num fornecimento de informação de 

qualidade, ou seja, àquela utilizada pelo consumidor. 

3.3.3 Avaliação das Alternativas  

O modo como os consumidores avaliam as alternativas oferecidas varia 

muito. Isso ocorre porque de acordo com cada consumidor (ou situação em que eles 

se encontram no momento da compra), o modo de avaliação também muda. Ao 

avaliar as alternativas propostas, os consumidores tendem a buscar produtos que 

satisfaçam suas necessidades e tragam algum benefício a mais do que o oferecido 

pelo concorrente. Em muitos casos, os consumidores desenvolvem um conjunto de 

crenças sobre as marcas ou empresas, sendo essa imagem levada em conta na sua 

decisão.  

3.3.4 Decisão de Compra 

Nesta etapa, o consumidor já está pronto para tomar uma decisão de compra, 

tendo já feito suas avaliações, só restando resolver de quem comprar, quando 

comprar e como pagar pelo produto escolhido. Essa seleção do fornecedor 

dependerá de aspectos como experiências passadas, localização do ponto-de-

venda, acesso a páginas de internet de fornecedores, as políticas de troca e 

crediário, tudo em função da redução dos riscos da compra. Aos profissionais de 

marketing cabe compreender, então, o que traz segurança ao consumidor nas suas 

decisões, pois esse quer minimizar ao máximo a sensação de risco ao comprar de 

um determinado fornecedor (KOTLER 2000). 
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3.3.5 Comportamento Pós-compra  

Mesmo após algum tempo da compra, o consumidor ainda estará formando 

sua sensação de satisfação. Se positiva, a possibilidade de voltar a comprá-lo é 

muito grande. Percepções negativas, com nível baixo de satisfação, podem levá-lo a 

trocar e experimentar nova experiência de compra. 

3.4 PAPÉIS EXERCIDOS PELOS CLIENTES NA COMPRA 

Para entender as decisões de compra, é necessário ser desenvolvida uma 

maior compreensão de como os consumidores formulam as suas decisões. Dessa 

maneira, deve-se identificar quem toma a decisão de compra, quais são os tipos de 

decisões envolvidas e quais são as etapas existentes durante o processo de 

compra. Neste contexto, Kotler (1998) identifica cinco papéis atribuídos aos 

consumidores envolvidos no processo de decisão de compra:  

Iniciador: quem pensa sobre a compra de um produto ou serviço e busca 

informações para auxiliar a decisão. 

Influenciador: pessoa cujas opiniões são relevantes para os critérios de 

avaliação utilizados no processo de decisão. 

Decisor: Quem decide se deve comprar, o quê, como ou onde comprar.  

Comprador: a pessoa que faz a compra.  

Usuário: a pessoa que consome ou utiliza um produto ou serviço. 

Entender esses papéis é muito importante, porque dessa maneira os 

profissionais de vendas podem se orientar desde a modelagem do produto ou 

serviço, até a forma de comunicação e o enfoque da mesma sobre o produto ou 

serviço em questão, ou seja, estratégias que se ajustem aos participantes do 

processo. Nas compras mais complexas, o número de participantes envolvidos é 
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maior do que na decisão de uma compra diária e simples como um alimento, por 

exemplo. 

3.5 COMPORTAMENTOS DE COMPRA 

Kotler (1998) cita quatro diferentes comportamentos de compra: 

comportamento de compra complexa, comportamento de compra com dissonância 

reduzida, comportamento de compra habitual e comportamento de compra que 

busca variedade.  

3.5.1 Comportamento de Compra Complexa  

Os consumidores estão altamente envolvidos no processo de compra e 

sabem quais são as diferenças entre as opções oferecidas. Deparando-se com 

produtos caros, o nível de envolvimento cresce consideravelmente. Durante todo o 

processo de escolha, o consumidor procura conhecer o máximo sobre o produto que 

está procurando, até ter mais segurança sobre a decisão tomada.  

Para este tipo de produto ou serviço, a empresa deve desenvolver ações de 

marketing que levem, de forma clara e precisa, as suas vantagens em relação à 

concorrência, afim de que o público que ele pretende atingir tome conhecimento das 

mesmas.  

3.5.2 Comportamento de Compra com Dissonância Reduzida  

O consumidor pode estar altamente envolvido na compra, mas, neste caso, 

ele percebe pequenas diferenças entre as opções oferecidas no mercado. Ainda é 

uma compra de alto envolvimento, não ocorrendo com freqüência. Sendo assim, o 
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consumidor fará pesquisa em várias lojas que ofereçam tal produto ou serviço, mas 

acabará comprando rapidamente, em decorrência das pequenas diferenças entre as 

opções oferecidas.  

Neste caso, é normal surgirem dúvidas quanto ao produto ou serviço após a 

compra, uma vez que neste tipo de compra, o consumidor primeiro ele age, e só 

depois passa a adquirir novas crenças a respeito do produto ou serviço. Uma 

comunicação que vise a formulação de avaliações e crenças após a compra desses 

produtos se mostra a mais efetiva nesse caso. 

3.5.3 Comportamento de Compra Habitual 

Os consumidores apresentam pouco envolvimento durante a compra desses 

produtos ou serviços, devido à ausência de diferenças entre as marcas disponíveis. 

Nesse caso, promoções de venda e preço são buscadas para um aumento de 

vendas. Elas se mostram efetivas na maioria das vezes, ocorrendo o contrário 

apenas quando existe um comprometimento muito grande em relação a uma marca. 

3.5.4 Comportamento de Compra que Busca a Variedade 

Os consumidores se defrontam com produtos de baixo envolvimento, mas 

que apresentam diferenças significativas entre as marcas oferecidas. 

Freqüentemente os consumidores são obrigados a fazer várias escolhas de marcas. 

As escolhas, por sua vez, ocorrem em função das marcas oferecidas, e não pela 

insatisfação com o produto ou serviço. Nesse caso, não existe uma lealdade à 

marca. 
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3.6 PESQUISA DO CONSUMIDOR 

Uma parte bastante importante do estudo do comportamento do consumidor é 

a pesquisa do consumidor. É através de pesquisas com os consumidores que as 

empresas podem estudar mais profundamente o comportamento dos mesmos. Este 

tipo de pesquisa, além de mostrar aspectos bastante relevantes sobre as decisões 

de compra dos clientes de uma empresa, ainda pode fornecer uma série de 

informações acerca dos produtos e serviços ofertados pela organização, bem como 

auxiliá-la no desenvolvimento de novos produtos e serviços ou apenas contribuir 

para o aperfeiçoamento dos já existentes. 

A pesquisa do consumidor auxilia amplamente na identificação das 

necessidades dos consumidores e em um melhor entendimento sobre o 

comportamento de consumo. Segundo Schiffman e Kanuk (1997) com a utilização 

de pesquisas com os consumidores, as empresas primeiro identificam as 

necessidades dos mesmos e depois desenvolvem produtos e serviços que 

satisfaçam estas necessidades. É importante ressaltar que a pesquisa do 

consumidor é responsável por identificar não só as necessidades explícitas dos 

clientes, mas também as necessidades latentes. Schiffman e Kanuk (1997) afirmam 

que muitas das aplicações da pesquisa do consumidor têm perspectiva gerencial, 

pois são planejadas para ajudar as empresas a tomar decisões específicas de 

marketing referentes a produto, preço, promoção e distribuição. 

3.7 SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 

Para Kotler (2000), a satisfação do comprador após a realização da compra 

depende do desempenho da oferta em relação às suas expectativas. De modo geral: 

satisfação consiste na sensação de prazer ou desapontamento resultante da 

comparação do desempenho (ou resultado) percebido de um produto em relação às 

expectativas do comprador. Se o desempenho alcançar as expectativas, o cliente 
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ficará satisfeito. Se o desempenho for além das expectativas, o cliente ficará 

altamente satisfeito ou encantado.  

Muitas empresas buscam a alta satisfação porque clientes meramente 

satisfeitos mudam facilmente de fornecedor quando aparece uma oferta melhor. Os 

que estão altamente satisfeitos são menos propensos a mudar. Um alto nível de 

satisfação ou encantamento cria um vínculo emocional com a marca, não apenas 

uma preferência racional.  

3.8 SERVIÇOS: DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

Segundo Kotler (2000), serviço é qualquer ato ou desempenho, 

principalmente intangível, que uma parte oferece a outra, não resultando em 

propriedade. Esse serviço pode ou não estar ligado a um produto concreto. Todo 

serviço possui quatro características que afetam a sua prestação: intangibilidade, 

inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. 

Os serviços são intangíveis, não podendo ser analisados da mesma maneira 

que um produto. Só é sabido o verdadeiro resultado de sua prestação uma vez que 

a mesma tenha ocorrido, não podendo ser analisado antes de sua execução. É 

função do ofertante tentar “tangibilizar” o intangível, e ao profissional de marketing 

agregar idéias abstratas, evidências e imagens concretas para melhorar a 

possibilidade de venda. 

Inseparabilidade é uma característica única dos serviços nos quais eles 

podem ser produzidos e consumidos ao mesmo tempo. O prestador e o cliente se 

tornam partes do serviço, ou seja, tanto o cliente quanto o prestador de serviços 

afetam diretamente em sua prestação.  

A variabilidade diz respeito apenas ao prestador, sendo próxima da 

inseparabilidade. O serviço depende muito do seu prestador e muitas vezes, alguns 

fatores afetam a prestação do serviço, o tornando diferente de outros já efetuados. 
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Quanto menos variável for a prestação de um determinado serviço, provavelmente a 

análise dele por parte do consumidor será mais positiva. 

A quarta e última característica dos serviços é a perecibilidade. Ao contrário 

de um bem tangível, o serviço não pode ser estocado para posteriormente ser 

vendido em outro momento. A perecibilidade do serviço é afetada pela oscilação da 

demanda, e para enfrentar isso, as empresas procuram soluções para esse 

problema, criando novas estratégias de comunicação e promoção. 

De acordo com Parente (2000), no desenvolvimento de estratégias de 

marketing para serviços, os varejistas devem estar atentos a algumas características 

peculiares que influenciam o comportamento do consumidor, tais como a natureza 

intangível dos serviços, que torna muito difícil o processo de comparação e seleção 

de alternativas de prestadores de serviços. Muitas vezes existe uma dimensão 

inseparável entre o serviço e o prestador do serviço. Devido à intensa proximidade e 

ao contato pessoal com os clientes, os varejistas ou vendedores de serviços 

precisam mostrar competência e sentir prazer no que estão fazendo, para transmitir 

satisfação aos clientes. 

3.8.1 Categorias de Serviços 

Em geral, as organizações oferecem algum tipo de serviço nas situações de 

troca em uma economia de mercado. Segundo Kotler (2000), existem cinco 

diferentes categorias que podem ser analisadas e que oferecem serviços ao 

consumidor, que são as seguintes: 

Bem Tangível – A oferta consiste em um bem tangível, como biscoitos, 

sabonetes ou açúcar. Não há nenhum tipo de serviço ligado diretamente ao produto 

em questão. 

Bem Tangível associado a serviços – A oferta consiste em um bem tangível 

associado a um ou mais serviços.  
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Híbrida – Oferta que consiste tanto de bens tangíveis como de serviços. Por 

exemplo, consumidores freqüentam lancherias e restaurantes tanto pelas comidas e 

bebidas quanto pelos serviços oferecidos.  

Serviço principal associado a bens ou serviços secundários – A oferta 

consiste em um serviço principal com serviços adicionais ou bens de apoio. Por 

exemplo, companhias aéreas oferecem o transporte como seu serviço principal. 

Entretanto, nesse serviço estão inclusos alguns bens tangíveis (comidas, bebidas, 

revistas de bordo, etc) e serviços adicionais (atendimento, filmes).  

Serviço Puro – É a oferta que consiste principalmente em um serviço. Por 

exemplo: serviços de consultoria, massagem, corte de cabelo etc. 

3.8.2 O Composto de Marketing de Serviços 

O composto de marketing está entre os conceitos mais básicos em marketing, 

definidos como sendo os elementos controlados por uma empresa e que podem ser 

utilizados tanto para satisfazer os clientes assim como comunicar-se com os 

mesmos. Segundo McCarthy e Perrault (1993), o composto de marketing tradicional 

é constituído pelos quatro P’s: produto, preço, praça (distribuição) e promoção, 

sendo todas as variáveis são inter-relacionadas e dependentes umas das outras. 

Por outro lado, os serviços possuem características próprias e distintas, como 

já citado anteriormente: intangibilidade, inseparabilidade, heterogeneidade e 

perecibilidade. Dessa forma, foi definido que os profissionais de serviços poderiam 

usar variáveis adicionais para se comunicarem com os seus clientes, assim como 

para satisfazê-los.  

Assim, os profissionais de marketing resolveram adotar um composto de 

marketing expandido para serviços. Ou seja, além dos quatro P’s tradicionais, o 

composto de marketing de serviços inclui: pessoas, processos, evidência física e 

qualidade; num total de oito Ps. 
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3.8.2.1 Pessoas 

Segundo Zeithaml e Bitner (2003), pessoas são todos os agentes humanos 

que desempenham um papel no processo de execução de um serviço e, nesse 

sentido, influenciam as percepções do comprador; nominalmente, os funcionários da 

empresa, o cliente e outros clientes no ambiente de serviços. 

De acordo com isso, todos os agentes humanos que participam da execução 

de um serviço, fornecem indicadores aos clientes sobre a natureza do serviço em si, 

ou seja, o modo como essas pessoas estão vestidas, sua aparência pessoal, suas 

atitudes e seu comportamento influenciam as percepções dos clientes com relação 

aos serviços. 

O executor do serviço ou a pessoa que faz contato em nome da organização 

são muito importantes, sendo, em alguns casos, considerados o próprio serviço. 

Dessa forma, elas devem possuir características como empatia, confiabilidade e 

segurança. 

Em muitas situações, o próprio cliente pode influenciar a execução de um 

serviço, afetando assim a satisfação e qualidade advindas do mesmo. 

3.8.2.2 Processos 

Segundo Zeithaml e Bitner (2003), processos são os procedimentos, 

mecanismos e o roteiro efetivo de atividades por meio dos quais o serviço é 

executado (os sistemas de execução e de operação dos serviços). Ou seja, o roteiro 

operacional dos serviços e as etapas de execução que o cliente efetivamente 

experimenta proporcionam subsídios para o julgamento dos serviços. Alguns 

serviços exigem uma série de ações extensas e padronizadas, como uma 

companhia aérea, por exemplo. Por outro lado, outros serviços exigem uma 

abordagem com liberdade de decisão por parte de quem o executa, ou seja, uma 

abordagem individualizada. 

Dessa maneira, um processo bem delineado e praticado minimiza a 

heterogeneidade presente na realização de serviços. 
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3.8.2.3 Evidência Física 

Segundo Zeithaml e Bitner (2003), evidência física é o ambiente no qual o 

serviço é executado, ou seja, onde a empresa interage com o cliente, sendo assim, é 

qualquer componente tangível que facilite o desempenho ou a comunicação do 

serviço. 

A evidência física inclui todas as representações tangíveis do serviço. 

Englobando como tanto instalações físicas, sinalização, cartões de visita, 

equipamentos e a própria apresentação da linha de frente. Entretanto, em alguns 

casos, como em serviços prestados pela internet, as instalações físicas são 

irrelevantes. 

Os indicadores de evidência física proporcionam excelentes oportunidades 

para a organização mostrar ao seu cliente quais são os seus propósitos, o segmento 

de mercado pretendido e a natureza do seu serviço. 

3.8.2.4 Qualidade 

O conceito de qualidade sempre esteve ligado a noções de atendimento às 

necessidades dos clientes. A maior consciência da qualidade implica a aceitação 

daquilo que o cliente valoriza e não as intenções do comerciante. A aceitação de 

que a qualidade de serviços de uma empresa é a principal determinante para o 

sucesso de mercado, e de que existe qualidade quando a necessidade/expectativa 

do cliente é atendida. 

Segundo Kotler (2000), qualidade é totalidade dos atributos e das 

características de um produto ou serviço, que afetam sua capacidade de satisfazer 

necessidades declaradas ou implícitas. Dessa forma, a qualidade é o mínimo que o 

cliente espera de qualquer serviço. Se não houver qualidade, certamente não haverá 

relacionamento, porque não haverá recompra. Pode-se considerar que a qualidade, 

sob o ponto de vista do cliente, é uma das mais importantes ferramentas para 

conquistar consumidores, competitividade e produtividade, dando sustentação às 

empresas. 
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3.8.3 Problemas Existentes na Prestação de Serviços 

Segundo Kotler (1998), existem cinco lacunas que podem causar problemas 

na prestação de serviços: 

a) Lacuna entre a expectativa do consumidor e a percepção da empresa, 

situação na qual nem sempre os desejos dos consumidores são percebidos. 

b) Lacuna entre a percepção da empresa e as especificações da qualidade do 

serviço. A organização percebe os desejos dos consumidores, mas não são 

adotados os padrões de desempenho que possam suprir estes desejos. 

c) Lacuna entre as especificações de qualidade do serviço e sua execução. 

Os funcionários podem estar mal treinados, indispostos ou sobrecarregados para 

que possam atender aos padrões de qualidade. 

d) Lacuna entre a execução do serviço e as comunicações externas. 

Anúncios e declarações de representantes da empresa afetam as expectativas dos 

consumidores; 

e) Por fim, a lacuna entre o serviço percebido e o esperado. Ocorre quando o 

consumidor avalia o desempenho da empresa de maneira diferente e subestima a 

qualidade do serviço. 
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4 MÉTODO 

Nessa etapa do trabalho, é apresentado o método de pesquisa utilizado para se 

atingir o objetivo a que nos propomos investigar inicialmente. Dessa forma, a 

definição do método considerou o fato de que o tema definido ainda não havia sido 

objeto de investigação de pesquisas anteriores, se considerarmos a limitação e a 

abordagem escolhidas. Necessitando uma maior compreensão das variáveis e 

temas associados ao objetivo, optou-se para a realização deste trabalho, uma 

pesquisa dividida em duas etapas: qualitativa e quantitativa. Os dados obtidos com a 

pesquisa qualitativa foram utilizados para criar um questionário estruturado que foi 

utilizado e aplicado durante a fase quantitativa.  

4.1 FASE EXPLORATÓRIA / QUALITATIVA 

A pesquisa exploratória ou qualitativa visa, segundo Malhotra (2001), 

compreender as motivações e as razões que influenciam atitudes e comportamentos 

dos consumidores. Nesta etapa, foi realizado um levantamento qualitativo, através 

de entrevistas individuais, a fim de identificar os atributos considerados mais 

importantes por pessoas que tenham conhecimento sobre o mercado de serviço 

funerário (donos de empresas, pessoas que já contrataram esse serviço e 

funcionários de cemitérios). Essas pessoas foram escolhidas dentro da rede de 

contatos profissionais por mim ativada ao longo dos anos de minha atuação no setor 

funerário, sendo elas convidadas formalmente para participarem do estudo. Malhotra 

(2001, p. 155), define a pesquisa qualitativa como uma metodologia “não-

estruturada, exploratória, baseada em pequenas amostras, que proporcionam 

insights e compreensão do contexto do problema”. Rossi e Slongo (1999) destacam 

que nas entrevistas individuais os entrevistados tendem a sentir-se mais confortáveis 

para responder questões formuladas, pois há menos constrangimento. Foi utilizada a 

Rede Repertório de Kelly para o desenvolvimento da pesquisa exploratória. Ela se 
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origina na confecção de cartões com os nomes das 26 empresas prestadoras de 

serviços funerários habilitadas por alvará para funcionarem em Porto Alegre. Para 

ser aplicado este Método, foi necessário ir até essas pessoas selecionadas que 

compuseram a amostra não-probabilística na fase exploratória da pesquisa. Frente 

ao entrevistado, os cartões foram apresentados para que ele separe aquelas 

empresas sobre as quais ele tenha conhecimento, daquelas que ele desconhece. Os 

cartões selecionados com as empresas que o cliente conhece muito bem foram 

trabalhados. Esses cartões foram apresentados novamente ao entrevistado, em 

grupo de três empresas concorrentes por vez. Foi solicitado que o entrevistado 

separasse as duas empresas mais parecidas, e enfatizasse suas semelhanças. Em 

seguida, foi perguntada a razão pela qual a empresa não selecionada se diferencia 

das demais. Dessa maneira começaram a surgir, através das semelhanças e 

diferenças, os atributos necessários para o desenvolvimento da pesquisa descritiva. 

O que orientou o pesquisador nesta etapa, não foi a quantidade de elementos da 

amostra, mas sim a sua qualidade, conforme orientam Rossi e Slongo (1999). 

Quando as respostas tornaram-se homogêneas, o número de entrevistas foi 

considerado suficiente. Depois de gerados os atributos através da pesquisa 

exploratória, foi confeccionado o questionário a ser utilizado na fase quantitativa. 

4.2 FASE DESCRITIVA / QUANTITATIVA 

A fase descritiva começou a ser formulada através dos atributos gerados a 

partir da fase exploratória. Seu objetivo foi descrever os atributos que são mais 

importantes durante o processo de escolha de uma empresa prestadora de serviços 

funerários. Durante essa fase da pesquisa, foi elaborado um questionário com base 

nos atributos encontrados durante a realização da fase exploratória. Segundo 

Malhotra (2001), o questionário é uma técnica estruturada para coleta de dados, que 

consiste de uma série de perguntas – escritas ou verbais – que um entrevistado 

deve responder, ou seja, o modelo confeccionado tem um padrão que garante a 

comparabilidade das informações, aumentando a velocidade e a precisão dos 

registros, e facilitando a análise dos dados. Além de se ater aos objetivos da 
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pesquisa, o questionário foi formulado com os atributos listados na fase qualitativa 

do trabalho em linguagem adequada ao perfil dos entrevistados, evitando 

ambigüidades ou falta de alternativas às perguntas propostas, sem perguntas 

embaraçosas, e com uso de perguntas introdutórias não comprometedoras, dado 

que essas perguntas permitiram ao entrevistado a organização de idéias. Pode-se 

citar ainda que o questionário foi de fácil compreensão para os respondentes, 

buscando ter a sua cooperação nas respostas. 

Quanto ao tipo de perguntas, optou-se por perguntas de avaliação, que 

tiveram respostas numa escala Likert (KOTLER, 2000) que foram do ‘discordo 

totalmente’, depois ‘discordo em parte’ e ‘não concordo, nem discordo’, finalizando 

com o ‘concordo em parte’ e o ‘concordo totalmente’. Esse questionário foi disposto 

em escala intervalar (escala Likert) de 5 pontos, para a melhor escolha dos 

entrevistados, que puderam expressar sua satisfação de modo a terem alternativas 

intermediárias, extremas e ainda uma resposta de caráter indefinido em um meio 

termo. 

Foi confeccionado, ainda, um pré-teste do questionário imediatamente após 

ter sido formatado o conjunto das perguntas e de dispô-las em certa ordem lógica, 

de presumível acessibilidade para os respondentes. Esse pré-teste verificou a fluidez 

e a estrutura lógica do questionário, no qual foram observadas as reações do 

entrevistado, o seu entendimento, e o tempo despendido na entrevista, minimizando 

possíveis falhas na coleta das informações na pesquisa de campo. Alguns 

enunciados foram modificados após o pré-teste, buscando uma linguagem de mais 

fácil entendimento por parte dos entrevistados. 

 Este questionário permitiu a coleta dos dados, assim como sua posterior 

avaliação estatística.  

4.2.1 Amostra 

O objetivo principal da amostragem é facilitar o trabalho da pesquisa, por 

intermediário da formação de um subconjunto representativo da população de 
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interesse.  Foi determinado que qualquer pessoa com renda, tendo mais de 

dezesseis anos poderá se tornar, em situações emergenciais, uma participante do 

processo de escolha de uma empresa funerária. Sendo assim, decidiu-se pela 

utilização de um sistema de cotas, que, segundo Malhotra (2001), consiste em uma 

amostra por julgamento dividido em dois estágios. Primeiramente, as cotas são 

atribuídas de modo que a proporção dos elementos da amostra que possuem as 

características de controle (sexo, idade e escolaridade, por exemplo) sejam a 

mesma que a proporção de elementos da população com as características. E num 

segundo estágio, escolhem-se os elementos da amostra com base na conveniência 

e no julgamento. 

A amostra por cotas é subdivida em estratos, cada um correspondendo a um 

cruzamento entre as categorias utilizadas como variáveis de controle. A cota de 

cada estrato corresponde ao tamanho da amostra no estrato, que, por sua vez, é 

proporcional ao tamanho do estrato diante da população total. O tamanho da 

amostra, 120 pessoas, foi então distribuído proporcionalmente ao peso dos estratos 

obedecendo à proporcionalidade do município de Porto Alegre conforme dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Dessa maneira, o perfil das variáveis de controle é idêntico ao perfil 

populacional de Porto Alegre. Assim, é possível afirmar que a margem de erro, 

assim como o nível de confiança não serão muito diferentes que os identificados em 

amostras aleatórias de mesmo tamanho. 

4.2.2 Coleta de Dados 

Os dados utilizados para a realização deste trabalho foram coletados através 

da aplicação de 120 questionários. Os dados foram coletados na cidade de Porto 

Alegre entre os dias 15 de setembro e 7 de outubro de 2008.  
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4.2.3 Análise dos Dados 

Após a o término da aplicação dos questionários, o banco de dados 

decorrente deles foi inseridos em software estatístico SPSS, sendo assim 

transformados em informações relevantes. 
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5 ANÁLISE E RESULTADOS 

Nesse capítulo serão apresentados os resultados obtidos após a análise dos 

dados em software estatístico. Primeiramente foi feita uma caracterização da 

amostra, com posteriores análises descritivas, análise de variância (ANOVA) e 

regressão. 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

O universo da pesquisa foi definido de acordo com as características da 

população de Porto Alegre, seguindo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. A amostra coletada apresenta as seguintes características: 

SEXO FREQÜÊNCIA PERCENTUAL 
MASCULINO 59 49,2 
FEMININO 61 50,8 

TOTAL 120 100 
Tabela 1 – Distribuição da amostra por sexo 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

 
Figura 1 – Distribuição da amostra por sexo 

Fonte: elaborado pelo autor 

Notamos, conforme a Tabela 1, onde “Freqüência” representa o número de 

casos, que a maioria da amostra é feminina, 61 casos, contra 59 casos do sexo 

masculino. Esta diferença também pode ser visualizada graficamente na Figura 1, 
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que apresenta o percentual de 50,8% de respondentes do sexo feminino e 49,2% do 

sexo masculino. 

  

IDADE FREQÜÊNCIA PERCENTUAL 
16 a 24 anos 28 23,3 
25 a 40 anos 38 31,7 

40 anos ou mais 54 45 
TOTAL 120 100 

Tabela 2 – Distribuição da amostra por faixa etária 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 
Figura 2 – Distribuição da amostra por idade 

Fonte: elaborado pelo autor 

De acordo com a Tabela 2, verificamos que 45% dos entrevistados possuem 

40 anos ou mais, sendo esse um público mais velho. A segunda faixa etária com 

mais representantes é o grupo das pessoas de 25 a 40 anos, com 31,7%, seguidas 

pelo público de 16 a 24 anos, que perfazem 23,3% da amostra, como retratado na 

Figuro 2 acima. 

GRAU DE INSTRUÇÃO FREQÜÊNCIA PERCENTUAL 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 
64 53,3 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 29 24,2 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 
27 22,5 

TOTAL 120 100 
Tabela 3 – Distribuição da amostra por grau de instrução 

Fonte: elaborado pelo autor 

De acordo com o grau de instrução, a amostra apresenta 53,3% dos 

entrevistados possuindo apenas o ensino fundamental completo. Os outros dois 

graus de instrução demais formam dois estratos com tamanho semelhante, 24,5% 
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possui o ensino médio completo e 22,5% concluíram o curso superior. Os dados são 

evidenciados na Tabela 3 acima e na Figura 3 abaixo. 

 

 
Figura 3 – Distribuição da amostra por grau de instrução 

Fonte: elaborado pelo autor 

Conforme explicitado anteriormente, foram realizadas 120 entrevistas para o 

presente estudo. O perfil amostral das variáveis de controle (sexo, faixa etária e 

escolaridade) é o mesmo evidenciado pelo perfil da população da cidade de Porto 

Alegre, conforme é mostrado na tabela 4 a seguir: 

MASCULINO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR 

16 a 24 anos 7 3 3 
25 a 40 anos 10 5 9 

40 anos ou mais 14 7 6 
FEMININO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR 

16 a 24 anos 8 4 3 
25 a 40 anos 10 5 4 

40 anos ou mais 15 5 7 
Tabela 4 – Distribuição da amostra por sexo, faixa etária e grau de instrução 

Fonte: elaborado pelo autor 

5.2 ANÁLISE DESCRITIVA 

A seguir, serão apresentadas tabelas com análises descritivas das médias de 

concordância e desvios padrão dos enunciados presentes no questionário aplicado. 

Elas estão separadas por conjuntos de enunciados relacionados a assuntos 
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diferentes, e listadas de forma decrescente de acordo com o grau de concordância 

de cada afirmação. 

Primeiramente, o questionário indagava se o respondente já havia 

participação ou não da compra de um serviço funerário. Conforme já era esperado, 

por não se tratar de uma compra corriqueira, menos de um terço da amostra havia 

participado de tal processo, conforme tabela abaixo: 

Q Participação na compra de serviço funerário Sim Não 

1 Você já participou da compra de algum serviço funerário?   34 86 
Tabela 5 – Análise descritiva da participação na compra de algum serviço funerário 

Fonte: elaborado pelo autor 

Na tabela 6 está listado o conjunto de questões referentes às fontes de 

informação utilizadas pelas pessoas na procura por uma empresa prestadora de 

serviços funerários. 

Q Atributos em relação a fontes de informação Média Desvio 
Padrão 

5 Indicação de um amigo. 4,63 0,649 

8 Experiência anterior como cliente. 4,33 1,110 

9 Conhecer o dono ou um funcionário. 4,07 1,150 

6 Anúncio na lista telefônica. 3,10 1,405 

7 Site ou propaganda na Internet. 2,76 1,309 

2 Anúncio em jornal. 2,63 1,229 

3 Propaganda no rádio. 2,33 1,239 

4 Propaganda em outdoor. 2,05 1,222 
  Tabela 6 – Análise descritiva das fontes de informação utilizadas 

Fonte: elaborado pelo autor 

Notamos que existe uma grande diferença entre as médias de concordância 

para os enunciados contidos nesse bloco. A fonte de informação que teve a maior 

média e também o menor desvio padrão foi a afirmação 5, seguida pela 8 e 9, todas 

apresentando média altas,  superiores a 4 e com desvios menores que as demais 

questões. Essas questões citam fontes de informações advindas de contatos 

pessoais, como “indicação de amigo”, “experiência anterior como cliente” ou 

“conhecer dono ou funcionário”. O enunciado 6, “anúncio na lista telefônica”, 

apresentou média 3,10 e desvio padrão 1,405, o maior de todos, mostrando que as 

respostas estiveram mais dispersas em relação à média. “Site ou propaganda na 

internet”, “Anúncio em jornal”, “Propaganda no rádio” e “Propaganda em outdoor” 

apresentaram baixas médias de concordância, inferiores a 3, denotando uma 
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discordância em utilizar esses meios como fontes de informações relevantes para a 

escolha de uma empresa funerária.    

Ao analisarmos o conjunto de questões referentes à localização procurada 

para uma empresa funerária, notamos médias de concordância com uma amplitude 

menor entre as mais valorizadas para as menos valorizadas. Não ocorreram também 

médias altas, acima de 4. As duas localizações mais procuradas, e que 

apresentaram médias próximas foram as questões 13 e 14, referentes a hospitais e 

cemitérios, com, respectivamente, 3,55 e 3,45. A questão 12 apresentou média 3,05, 

e a com menor concordância foi a questão 11, com 2,43. Os desvios ficaram entre 

1,158 e 1,282, não ocorrendo uma afirmação com respostas mais espaçadas em 

relação a média.    

Q Localização procurada Média Desvio 
Padrão 

13 Perto de um hospital. 3,55 1,158 

14 Perto de um cemitério. 3,45 1,222 

12 Perto da minha casa. 3,05 1,282 

11 Perto do meu local de trabalho. 2,43 1,242 
 Tabela 7 – Análise descritiva da localização procurada  

Fonte: elaborado pelo autor 

Quanto à forma de pagamento pretendida, vemos na Tabela 8 que a 

afirmação 15, referente a pagamento com “cartão de crédito” obteve a maior média, 

de 3,97, muito próxima a 4. A modalidade “cheque”, teve média de 3,78, seguida por 

“dinheiro” com 3,22, sendo esta a com menor aceitação.  

Q Forma de pagamento pretendida Média Desvio 
Padrão 

15 Cartão de crédito. 3,97 1,309 

16 Cheque. 3,78 1,312 

17 Dinheiro. 3,22 1,507 
Tabela 8 – Análise descritiva da forma de pagamento pretendida 

Fonte: elaborado pelo autor 

Conforme a Tabela 9, todas as questões relacionadas aos atributos 

relacionados diretamente às empresas receberam altas médias de concordância. A 

questão 20, que versa sobre “a apresentação e atendimento dos funcionários da 

empresa”, foi a que recebeu maior média de todo o questionário – 4,83, assim como 

o menor desvio padrão, 0,395. As questões 18 e 19, sobre “limpeza do prédio” e 

“apresentação dos veículos”, também obtiveram altas médias - 4,69 e 4,43 - e baixos 
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desvios. A questão sobre “a tradição da empresa no ramo” obteve média 4,13, 

seguida pela questão 11, sobre “estacionamento próprio”, com média 3,95, a menor 

do bloco. Essas duas questões tiveram desvios padrão superiores a 1. 

Q Atributos da empresa Média Desvio 
Padrão 

20 A apresentação e atendimento dos funcionários da empresa. 4,83 0,395 

18 A apresentação e limpeza do prédio da empresa. 4,69 0,683 

19 A apresentação dos veículos da empresa. 4,43 0,741 

10 A tradição da empresa no ramo. 4,13 1,149 

21 A empresa possuir estacionamento próprio para seus clientes. 3,95 1,044 
Tabela 9 – Análise descritiva dos atributos da empresa 

Fonte: elaborado pelo autor 

As questões referentes aos serviços ofertados estão listadas na Tabela 10. O 

“serviço de floricultura” foi o que obteve maior aceitação, com média de 

concordância, 4,51, e o menor desvio padrão, 0,756. A questão 23, sobre “auxílio 

jurídico”, e a 22, sobre “auxílio psicológico”, receberam menor aceitação, com 

médias próximas a 3.  

Q Serviços terceirizados ofertados Média Desvio 
Padrão 

24 Serviço de floricultura (coroas e mantos de flores). 4,51 0,756 

23 Auxílio jurídico (testamento, herança). 3,36 1,358 

22 Auxílio psicológico. 3,11 1,471 
Tabela 10 – Análise descritiva sobre os serviços ofertados 

Fonte: elaborado pelo autor 

A tabela 11 analisa as questões que medem a existência de lealdade em 

relação às empresas funerárias. A questão 32 obteve maior concordância, 4,58, 

confirmando a importância de um bom atendimento. A questão 25, sobre 

“deslocamento” recebeu média menor, 3,93, mas ainda assim muito próxima a 4.  

Q Atributos de lealdade Média Desvio 
Padrão 

32 Se eu fosse bem atendido, recomendaria a empresa funerária a amigos/familiares. 4,58 0,837 

25 Eu me deslocaria mais do que costumo para ir a uma funerária de minha preferência. 3,93 1,265 
Tabela 11 – Análise descritiva sobre os atributos de lealdade 

Fonte: elaborado pelo autor 

As questões referentes aos comportamentos de compra evocados durante a 

escolha de uma empresa funerária mostram que a maioria das pessoas diz que 

“compraria o serviço funerário de maior qualidade”, recebendo média de 
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concordância de 3,87, e desvio padrão de 0,888, mostrando que as respostas não 

dispersam muito em relação à média. No enunciado sobre “pesquisa de preço”, o 

grau de concordância apresentado foi de 3,55, seguido pela questão 27, que teve a 

menor média 2,65, mostrando que a maioria das pessoas não “compraria o serviço 

funerário com menor preço”.  

Q Comportamentos de compra Média Desvio 
Padrão 

28 Compraria o serviço funerário de maior qualidade. 3,87 0,888 

26 Faria pesquisa de preço durante minha procura por uma empresa funerária. 3,55 1,289 

27 Compraria o serviço funerário com o menor preço. 2,65 1,193 
Tabela 12 – Análise descritiva sobre comportamentos de compra 

Fonte: elaborado pelo autor 

As questões da Tabela 13 abordam como as pessoas se deparam com a 

necessidade de se utilizar de um serviço funerário ou com uma propaganda do 

mesmo. Ambas as questões apresentaram médias baixas e próximas, 3,04 e 2,96, 

denotando uma resistência em contatar ou confrontar assuntos envolvendo serviços 

funerários.   

Q Postura frente à questão funerária Média Desvio 
Padrão 

30 Se eu precisasse comprar um serviço funerário, preferiria que meus familiares 
escolhessem. 3,04 1,162 

29 Me sinto desconfortável quando me deparo com uma propaganda de uma empresa 
funerária. 2,96 1,266 

Tabela 13 – Análise descritiva da postura frente à questão funerária 
Fonte: elaborado pelo autor 

A questão 31, mostrada na Tabela 14, que mostra o grau de conhecimento 

sobre o procedimento legal decorrente do serviço funerário, demonstra que a maioria 

das pessoas desconhece o mesmo. Isso se infere através da baixa média de 

concordância - 2,13 - relativa à questão. 

Q Conhecimento do procedimento legal Média Desvio 
Padrão 

31 Conheço todo o procedimento legal (central de óbitos, cartório, atestado de óbito) a ser 
feito para um funeral. 2,13 1,420 

Tabela 14 – Análise descritiva sobre o conhecimento do procedimento legal decorrente do 
serviço funerário 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Na questão 33, a “impressão sobre as funerárias de Porto Alegre”, as 

respostas foram mensuradas através da escala de 1, péssima, até 5, ótima, 

conforme figura abaixo: 

1 2 3 4 5 
PÉSSIMA RUIM REGULAR BOA ÓTIMA 

Figura 4 – Escala de mensuração das funerárias de Porto Alegre 
Fonte: elaborado pelo autor 

A maioria das pessoas consideram as funerárias de Porto Alegre com 

qualidade que varia entre “regular” e “boa”, com a questão apresentando média 

geral de 3,58, conforme a Tabela 15 abaixo.  

 

Q Visão do setor Média Desvio 
Padrão 

33 Qual a sua impressão sobre as funerárias de Porto Alegre? 3,58 0,575 
Tabela 15 – Análise descritiva sobre a impressão da população sobre as funerárias de Porto 

Alegre 
Fonte: elaborado pelo autor 

5.3 ANÁLISE DE VARIÂNCIA (ANOVA) 

Para que pudessem ser identificadas diferenças estatisticamente significativas 

dentre os respondentes da pesquisa levando em conta as variáveis de controle da 

amostra (sexo, faixa etária e escolaridade), foram realizadas análises de variância 

(ANOVA). Além disso, também foi feita uma análise dividindo a amostra entre as 

pessoas que já compraram e as que nunca compraram um serviço funerário. 

5.3.1 Análise da Variância em Relação ao Sexo 

Ao analisar o questionário dividindo-o entre as respostas dadas por homens e 

mulheres, notou-se diferença significativa estatisticamente entre as médias apenas 

nas questões 26, 29 e 30. As demais questões apresentaram significância maior que 

0,050, que ultrapassa o limite de confiança estabelecido pelo tamanho da amostra. 
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Sendo assim, através desse dado, se infere que estatisticamente não há diferença 

comprovada nas respostas dadas entre homens e mulheres para os outros 

enunciados, sendo isso também um achado estatístico. 

Em geral, os homens fariam mais pesquisa de preço durante a procura por 

uma empresa prestadora de serviço funerário do que as mulheres. Isso é mostrado 

na tabela 16, através da diferença de 0,59 entre as médias da questão 26, com 

significância de 0,012. As questões 29 e 30, que tratam, respectivamente, do 

desconforto ao se deparar com uma propaganda de uma funerária e da preferência 

de que outras pessoas da família que não o respondente escolham a compra de 

uma serviço funerário, apresentaram médias de concordância muito maiores nas 

respostas dadas por mulheres, ambas com significância de 0,000. 

QUESTÃO SEXO N MÉDIA SIG. 
Masculino 59 3,85 
Feminino 61 3,26 

26 - Faria pesquisa de preço 
durante minha procura por uma 

empresa funerária. TOTAL 120 3,55 
0,012 

Masculino 59 2,54 
Feminino 61 3,36 

29 - Me sinto desconfortável quando 
me deparo com uma propaganda de 

uma empresa funerária. TOTAL 120 2,96 
0,000 

Masculino 59 2,54 
Feminino 61 3,52 

30 - Se eu precisasse comprar um 
serviço funerário, preferiria que 
meus familiares escolhessem. TOTAL 120 3,04 

0,000 

Tabela 16 – Anova considerando sexo 
Fonte: elaborado pelo autor 

5.3.2 Análise da Variância em Relação à Idade 

Analisando o questionário através da variável de controle idade, foram 

encontrados 4 enunciados com diferenças significativas entre as repostas dadas 

pelos diferentes grupos de idade. 

A questão 6, que trata da procura por uma empresa funerária utilizando um 

anúncio na lista telefônica, apresentou diferença relevante entre as média das 

respostas do grupo mais jovem – 16 a 24 anos – com média de 2,46, contrastando 

com as respostas do grupo dos adultos – 25 a 40 anos – que foi de 3,39, e dos 

maduros 41 anos ou mais – com média de 3,22.  
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Por sua vez, a questão 7, que também trata da busca de informações sobre 

empresas funerárias, só que se utilizando da internet, apresentou diferença 

importante nas respostas dadas pelo grupo adulto, que teve média de 3,29, ficando 

longe das médias de 2,54 dos jovens, e de 2,50 do maduros, que retrataram uma 

discordância com essa possibilidade de fonte de informação.    

A questão 16 indaga sobre a preferência pela forma de pagamento “cheque”, 

e obteve respostas muito inferiores à média no grupo jovem, de média 2,86, ao 

contrário dos adultos e maduros, com médias de 4,08 e 4,04, denotando um 

interesse em vir se utilizar dessa forma de pagamento. Nessa questão, a 

significância calculada foi de 0,000.   

A última questão que apresentou diferença entre as respostas em relação à 

idade das pessoas que responderam o questionário foi a questão 20, que mede a 

importância atribuída à “apresentação e atendimento dos funcionários da empresa”. 

Embora as médias de concordância tenham sido altas em todos os grupos de idade, 

os respondentes de 16 a 24 anos deram pontuação menor, de 4,68, em relação aos 

de 25 a 40 anos – 4,85, próxima a média geral de 4,83 – e os de 41 anos ou mais, 

com 4,93, muito próxima do máximo de 5.     

QUESTÃO IDADE N MÉDIA SIG. 
16 – 24 28 2,46 
25 – 40 38 3,39 
41 ou + 54 3,22 

6 – Anúncio na lista telefônica. 

TOTAL 120 3,10 

0,019 

16 – 24 28 2,54 
25 – 40 38 3,29 
41 ou + 54 2,50 

7 – Site ou propaganda na Internet. 

TOTAL 120 2,76 

0,009 

16 – 24 28 2,86 
25 – 40 38 4,08 
41 ou + 54 4,04 

16 – Cheque 

TOTAL 120 3,78 

0,000 

16 – 24 28 4,68 
25 – 40 38 4,92 
41 ou + 54 4,85 

20 – Apresentação e atendimento 
dos funcionários da empresa. 

TOTAL 120 4,83 

0,042 

Tabela 17 – Anova considerando idade 
Fonte: elaborado pelo autor 

Os demais enunciados contidos no questionário apresentaram significância 

maior que 0,050, sendo assim não passíveis de conterem diferença estatística 

comprovada nas médias de concordância das respostas concedidas através de 
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análise de variância, denotando uma certa uniformidade nas respostas dadas pelos 

respondentes de diferentes idades.  

5.3.3 Análise da Variância em Relação à Escolaridade  

Dentre as variáveis de controle utilizadas no estudo, a que apresentou 

menores diferenças entre as médias foi o quesito escolaridade. A única questão em 

que foi observada diferença estatisticamente significativa entre as médias de 

concordância das respostas foi a questão número 22, na qual é perguntada a 

possibilidade da contratação de serviço de auxílio psicológico. Houve uma 

discordância maior no interesse de compra por esse serviço no grupo com 

escolaridade superior – média de 2,78 - diferentemente dos grupos com 

escolaridade que vai até o ensino médio completo, ou ensino fundamental completo, 

que tiveram respostas um pouco acima de 3. Dessa maneira, usando o teste de 

análise de variância, não é possível afirmar que existe diferença estatística 

comprovada entre as respostas dadas pelos respondentes de diferentes 

escolaridades. 

QUESTÃO ESCOLARIDADE N MÉDIA SIG. 
FUNDAMENTAL 64 3,31 

MÉDIO 29 3,24 
SUPERIOR 27 2,78 

22 – Auxílio Psicológico. 

TOTAL 120 3,11 

0,040 

Tabela 18 – Anova considerando escolaridade 
 Fonte: elaborado pelo autor 

5.3.4 Análise da Variância em Relação à Participação na Compra de um 
Serviço Funerário 

Levando em consideração a possível diferença entre as médias das respostas 

entre as pessoas que já compraram e as que não compraram serviço funerário, foi 

realizada análise de variância considerando essa variável. Três questões 

apresentaram significância menor que 0,050, e estão listadas abaixo na Tabela 19. 
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QUESTÃO 
Já comprou 

serviço 
funerário? 

N MÉDIA SIG. 

Sim 34 3,56 
Não 86 4,13 15 - Cartão de crédito. 

TOTAL 120 3,97 
0,031 

Sim 34 3,41 
Não 86 1,63 

31 - Conheço todo o procedimento 
legal (central de óbitos, cartório, 

atestado de óbito) a ser feito para 
um funeral. TOTAL 120 2,13 

0,000 

Sim 34 3,88 
Não 86 3,45 

33 - Qual a sua impressão sobre as 
funerárias de Porto Alegre? 

TOTAL 120 3,58 
0,000 

Tabela 19 – Anova considerando a participação na compra de um serviço funerário 
 Fonte: elaborado pelo autor 

A questão 15, que indaga sobre a preferência pela forma de pagamento 

“cartão de crédito”, apresentou maior média de concordância, de 4,13, entre as 

pessoas que nunca participaram de uma compra de um serviço funerário, enquanto 

as pessoas que já participaram deram resposta com média de 3,56 à questão.  

O enunciado 31, que mede o grau de concordância com a afirmação 

“conheço todo o procedimento legal (central de óbitos, cartório, atestado de óbito) a 

ser feito para um funeral”, também obteve diferença significativa entre as médias de 

respostas, com significância de 0,000. Por já terem passado por esse processo, as 

pessoas que já compraram serviço funerário tiveram uma maior concordância com o 

enunciado, com média de 3,41, diferentemente das pessoas que nunca passaram 

por tal processo, que apresentaram concordância de 1,63 para com a questão. 

A impressão sobre as funerárias de Porto Alegre também apresenta 

diferenças ao se analisar separadamente as pessoas que já se utilizaram do serviço 

delas, e as que ainda não os utilizaram. O primeiro grupo tem uma imagem 

ligeiramente melhor das empresas (média de 3,88), e o segundo uma imagem um 

pouco pior (média de 3,45). 

 Os outros aspectos analisados através dos outros enunciados não atingiram a 

significância estatisticamente exigida para serem classificados como apresentando 
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diferenças comprovadas entre as respostas dadas pelas pessoas que já 

participaram e as que nunca participaram da compra de um serviço funerário. 

5.4 ANÁLISE DE REGRESSÃO 

A análise de regressão tem por finalidade verificar a relação entre variáveis 

estatísticas, uma dependente e outras independentes, e mensurar o seu grau.   

A primeira análise de regressão realizada procura explicar a variável 

dependente (a afirmação sobre que se o respondente fosse bem atendido, indicaria 

a empresa a amigos/familiares) a partir de outras variáveis independentes (o bloco 

de questões sobre fontes de informações, atributos da empresa, serviços ofertados, 

atributos de lealdade, comportamentos de compra, postura frente à questão 

funerária e conhecimento do procedimento legal). 

Dessa forma, foi calculado o coeficiente de correlação múltipla ajustado (R²) 

para verificar o quanto as variáveis independentes em conjunto estão associadas à 

variável dependente. O coeficiente Beta (ß) é calculado a fim de verificar a 

associação individual de cada variável independente com a variável dependente.  

 

BLOCO DE QUESTÕES ANALISADO 
R² 0,332 

Alpha de Cronbach 0,769 
Tabela 20 – Coeficiente de Regressão Múltipla – variável dependente 32 

Fonte: elaborado pelo autor  

 

O coeficiente R², da análise de regressão do bloco das questões analisadas 

mostra que 57,6% das variações na variável dependente são explicadas pelas 

variáveis independentes.  O Alpha de Cronbach encontrado de 0,769 mostra um 

índice de confiabilidade bom, ou seja, α > 0,60. 
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Analisando os resultados, que se encontram na Tabela 21, os enunciados que 

exerceram influência comprovada estatisticamente nas respostas da questão 32, 

foram: “qual sua impressão sobre as funerárias de Porto Alegre?”, com 32,9% das 

respostas sendo influenciadas por ele, e outros 18,1% pela questão 24, que mostra 

as pessoas que fariam uso de serviço de floricultura. As outras questões analisadas, 

embora exerçam influencia na variável dependente, não alcançaram o nível de 

significância estabelecido para serem comprovadas estatisticamente. 

  

VARIÁVEIS INDEPENDENTES BETA t. Sig. 

Qual a sua impressão sobre as funerárias de Porto Alegre? 0,329 3,295 0,001 

Serviço de floricultura (coroas e mantos de flores). 0,181 1,958 0,050 
Anúncio em jornal. NS 

Propaganda no rádio. NS 

Propaganda em outdoor. NS 

Indicação de um amigo. NS 

Anúncio na lista telefônica. NS 

Site ou propaganda na Internet. NS 

Experiência anterior como cliente. NS 

Conhecer o dono ou um funcionário. NS 

A tradição da empresa no ramo. NS 

A apresentação e limpeza do prédio da empresa. NS 

A apresentação dos veículos da empresa. NS 

A apresentação e atendimento dos funcionários da empresa. NS 

A empresa possuir estacionamento próprio para seus clientes. NS 

Auxílio psicológico. NS 

Auxílio jurídico (testamento, herança). NS 

Eu me deslocaria mais do que costumo para ir a uma funerária de minha 
preferência. NS 

Faria pesquisa de preço durante minha procura por uma empresa funerária. NS 

Compraria o serviço funerário com o menor preço. NS 

Compraria o serviço funerário de maior qualidade. NS 

Me sinto desconfortável quando me deparo com uma propaganda de uma 
empresa funerária. NS 

Se eu precisasse comprar um serviço funerário, preferiria que meus 
familiares escolhessem. NS 

Conheço todo o procedimento legal (central de óbitos, cartório, atestado de 
óbito) a ser feito para um funeral. NS 

Tabela 21 – Coeficientes de Regressão – variável dependente 32 
Fonte: elaborado pelo autor 
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A segunda análise de regressão realizada buscou medir o grau de influência 

das mesmas variáveis independentes usadas na análise anterior usando como 

variável dependente o enunciado 33, sobre a impressão dos respondentes sobre as 

funerárias de Porto Alegre. 

 

BLOCO DE QUESTÕES ANALISADO 
R² 0,338 

Alpha de Cronbach 0,523 
Tabela 22 - Coeficiente de Regressão Múltipla – variável dependente 33 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Nesta verificação, o coeficiente de correlação múltipla ajustado (R²) ficou 

levemente maior que na regressão anterior, mostrando que 58,13% das variações 

são explicadas pelas variáveis independentes em conjunto. Por outro lado, o Alpha 

de Cronbach apresenta um índice de confiabilidade muito menor, de 0,523, ficando 

abaixo do nível de confiança mínimo. Isso pode ser explicado pelo pequeno 

tamanho da amostra, que dificulta a comprovação estatística de algumas análises. 

Os enunciados que exerceram influência estatisticamente comprovada na 

pergunta sobre a impressão do respondente acerca das funerárias de Porto Alegre 

foram: o número 31, “se eu fosse bem atendido, recomendaria a empresa a 

amigos/familiares”, com 30,5% das respostas sofrendo influência direta da respostas 

dadas; o número 31, que indagava se o participante da pesquisa conhecia todo o 

procedimento legal (central de óbitos, cartório e atestado de óbito) a ser feito para 

um funeral, cujas variações explicaram 20,3% das respostas para a questão 33; e o 

número 26, “faria pesquisa de preço durante minha procura por uma empresa 

funerária”, cujas respostas influenciaram negativamente em 24,9% as respostas 

sobre a impressão percebida, e por sua vez, a qualidade das funerárias 

portoalegrenses. Os resultados estão mostrados detalhadamente na Tabela 23, 

exibida na página seguinte. 
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VARIÁVEIS INDEPENDENTES BETA t. Sig. 
Se eu fosse bem atendido, recomendaria a empresa funerária a 

amigos/familiares. 0,305 3,161 0,002 
Conheço todo o procedimento legal (central de óbitos, cartório, atestado 

de óbito) a ser feito para um funeral. 0,203 2,120 0,037 
Faria pesquisa de preço durante minha procura por uma empresa 

funerária. -0,249 -2,505 0,014 
Anúncio em jornal. NS 

Propaganda no rádio. NS 

Propaganda em outdoor. NS 

Indicação de um amigo. NS 

Anúncio na lista telefônica. NS 

Site ou propaganda na Internet. NS 

Experiência anterior como cliente. NS 

Conhecer o dono ou um funcionário. NS 

A tradição da empresa no ramo. NS 

A apresentação e limpeza do prédio da empresa. NS 

A apresentação dos veículos da empresa. NS 

A apresentação e atendimento dos funcionários da empresa. NS 

A empresa possuir estacionamento próprio para seus clientes. NS 

Auxílio psicológico. NS 

Auxílio jurídico (testamento, herança). NS 

Serviço de floricultura (coroas e mantos de flores). NS 

Eu me deslocaria mais do que costumo para ir a uma funerária de minha 
preferência. NS 

Compraria o serviço funerário com o menor preço. NS 

Compraria o serviço funerário de maior qualidade. NS 

Me sinto desconfortável quando me deparo com uma propaganda de uma 
empresa funerária. NS 

Se eu precisasse comprar um serviço funerário, preferiria que meus 
familiares escolhessem. NS 

Tabela 23 – Coeficientes de Regressão – variável dependente 33 
Fonte: elaborado pelo autor 
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6 CONCLUSÕES  

Este trabalho teve como objetivo principal determinar quais são os atributos 

das empresas funerárias que são mais valorizados pelas pessoas que se defrontam 

com o processo de escolha de uma empresa prestadora de serviços funerários.  

Através das análises realizadas, pode-se concluir que a apresentação e o 

atendimento dos funcionários da empresa são muito importantes na escolha de uma 

empresa funerária, sendo esses atributos com maior valoração de todo o 

questionário. Isso ocorre porque, conforme já foi analisado no referencial teórico, as 

pessoas que participam da execução do serviço, segundo Zeithaml e Bitner (2003), 

fornecem indicadores aos clientes sobre a natureza do serviço em si, ou seja, o 

modo como essas pessoas estão vestidas, sua aparência pessoal, suas atitudes e 

seu comportamento influenciam as percepções dos clientes com relação aos 

serviços. Essa constatação fica ainda mais forte por se tratar de um serviço onde a 

compra do mesmo não é habitual, e, sendo assim, não é passível de uma 

mensuração mais aguçada do cliente. 

 A evidência física das empresas, de acordo com os resultados obtidos, 

também tem muita importância na escolha de uma funerária. Dessa forma, atributos 

como a apresentação e limpeza do prédio e veículos da empresa são muito 

estimados pelos possíveis consumidores de serviços funerários. Esses dois 

atributos, assim como a apresentação dos funcionários da empresa, servem como 

um tangibilizador do serviço oferecido. Sendo assim, é interessante as empresas 

tentarem denotar qualidade nesses aspectos, prezando por limpeza e qualidade em 

suas instalações, assim como nos seus veículos e na apresentação de seus 

funcionários.  

O atributo “tradição da empresa no ramo”, também foi bem valorizado, 

embora muitas vezes não possa ser considerado, tendo em vista o desconhecimento 

da população e a falta de um envolvimento mais habitual com serviços funerários.  
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Dentro do objetivo específico que buscava listar quais são as fontes de 

informação mais utilizadas pelos decisores no processo de escolha de uma empresa 

funerária, as fontes de cunho pessoal foram mais valorizadas. A fonte de informação 

com maior média de concordância foi a “indicação de um amigo”, seguida pela 

“experiência anterior como cliente” e “conhecer o dono ou um funcionário”. De 

acordo com esses dados, é possível comprovar que a crença já existente no ramo 

de que o marketing “boca-a-boca” é muito importante se confirma. Essa afirmação 

se confirma também pela constatação de que os respondentes do questionário, se 

bem atendidos, recomendariam a empresa a amigos. Por outro lado, meios de 

divulgação mais tradicionais como anúncios em lista telefônica, jornais e rádios se 

mostram pouco valorizados. Essa afirmação também pode ser embasada levando-

se em conta que grande parte da amostra se sente desconfortável quando se 

depara com alguma propaganda de uma empresa funerária. Sendo assim, a eficácia 

desse tipo de propaganda fica questionada. 

De acordo com os resultados obtidos, a localização de empresas funerárias 

mais procurada é “perto de um hospital”, seguida por “perto de um cemitério”. Isso 

ocorre porque muitas vezes a pessoa falecida se encontra em um hospital, estando 

a família também ali presente, sendo assim mais fácil se dirigir a uma empresa 

localizada nas proximidades. A proximidade a um cemitério explica-se pelo fato de 

que algumas famílias dão andamento primeiramente a parte do sepultamento 

relacionada ao cemitério, ou julgam mais fácil escolher uma funerária perto do 

cemitério escolhido por questões de tempo e facilidade de acesso. Mesmo assim, foi 

constatado que grande parte das pessoas se deslocaria mais para irem a uma 

funerária de sua preferência. 

A maioria das pessoas não tem conhecimento acerca dos procedimentos 

legais a serem tomados decorrentes do serviço funerário. Isso pode ser explicado, 

como já mencionado anteriormente, pela baixa freqüência na compra de serviços 

funerários, que ocasiona num desconhecimento sobre o setor. É importante 

salientar, que o conhecimento acerca dos procedimentos legais aumenta quando a 

pessoa já passou por um processo de compra de serviço funerária, conforme 

comprovado através de análise de variância. 
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Durante a procura por uma empresa funerária, a qualidade do serviço, assim 

como do produto (caixão), são mais valorizados do que o preço. Esta conclusão 

mostra, muitas vezes, implicitamente, a busca de uma valorização para a pessoa 

falecida. A questão que indagava sobre a pesquisa de preço mostrou um grau de 

concordância intermediário, não identificando essa prática como uma ação 

corriqueira, embora esse procedimento seja mais comum entre os homens. Esse 

comportamento pode ser explicado em razão do caráter sentimental da questão 

funerária, pois a grande parte da amostra, principalmente mulheres, diz preferir que 

familiares escolham o serviço, e que se sentem desconfortáveis com o 

confrontamento com propagandas funerárias.  

A compra de serviços de floricultura, como mantos de flores e coroas de 

flores, estão muito ligados ao serviço funerário, tendo concordância de compra muito 

alta. Esse fato também se comprovou através da análise de regressão, onde o 

serviço de floricultura apareceu como uma variável muito forte dentro da 

possibilidade de indicação futura da empresa funerária a amigos. Dessa forma, a 

qualidade da floricultura que presta serviço a funerária tem muita importância. Assim, 

juntamente com o caixão, ele forma as duas partes tangíveis do serviço funerário. 

6.1  LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

É importante ressaltar que não há uma literatura desenvolvida tendo como 

tema os serviços funerários. Dessa forma, a busca por referencial teórico, assim 

como a construção de um estudo se torna muito ampla, devido à falta de conteúdo 

específico e pesquisas anteriores sobre o tema. Em conseqüência disso, durante a 

confecção do trabalho, surgiram novas indagações sobre o tema que não puderam 

ser contempladas por motivos de tempo. Por essa razão, considero interessante que 

novos estudos sobre o setor sejam realizados. 

O tamanho da amostra, por restrições orçamentárias e de tempo, é pequeno, 

o que impossibilitou a comprovação estatística de algumas análises. Além disso, 
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alguns estratos da amostra, de acordo com as cotas, ficaram com poucos 

respondentes. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO APLICADO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO (EA) 

 
 
      
 
 Esta pesquisa é parte de um trabalho final de graduação que tem por objetivo analisar o processo de 
escolha de uma empresa funerária.  Sua contribuição é fundamental para o sucesso deste trabalho. Gostaria de 
agradecer pela colaboração ao responder este questionário. 
 
1 - Você já participou da compra de algum serviço funerário?    
 
1. (  ) SIM  2.  (  ) NÃO 
 
A seguir serão listadas afirmações referentes à escolha de uma empresa funerária. Por favor, manifeste seu grau 
de concordância com cada uma delas, considerando uma escala que varia entre 1 (discordo totalmente) a 5 
(concordo totalmente). 
 

1 2 3 4 5 

DISCORDO 
TOTALMENTE 

DISCORDO EM 
PARTE 

NÃO 
CONCORDO, 

NEM DISCORDO 

CONCORDO EM 
PARTE 

CONCORDO 
TOTALMENTE 

 
A minha escolha de uma empresa funerária levaria em conta: 
 

2 Anúncio em jornal. 1 2 3 4 5 

3 Propaganda no rádio. 1 2 3 4 5 

4 Propaganda em outdoor. 1 2 3 4 5 

5 Indicação de um amigo. 1 2 3 4 5 

6 Anúncio na lista telefônica. 1 2 3 4 5 

7 Site ou propaganda na Internet. 1 2 3 4 5 

8 Experiência anterior como cliente. 1 2 3 4 5 

9 Conhecer o dono ou um funcionário. 1 2 3 4 5 

10 A tradição da empresa no ramo. 1 2 3 4 5 

 
Preferencialmente, escolheria uma funerária que se localizasse: 
 

11 Perto do meu local de trabalho. 1 2 3 4 5 

12 Perto da minha casa. 1 2 3 4 5 

13 Perto de um hospital. 1 2 3 4 5 

14 Perto de um cemitério. 1 2 3 4 5 
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Se necessitasse, escolheria pagar o serviço funerário com: 
 

15 Cartão de crédito. 1 2 3 4 5 

16 Cheque. 1 2 3 4 5 

17 Dinheiro. 1 2 3 4 5 

 
Na minha procura por serviços funerários, levaria em conta aspectos físicos como: 
 

18 A apresentação e limpeza do prédio da empresa. 1 2 3 4 5 

19 A apresentação dos veículos da empresa. 1 2 3 4 5 

20 A apresentação e atendimento dos funcionários da empresa. 1 2 3 4 5 

21 A empresa possuir estacionamento próprio para seus clientes. 1 2 3 4 5 

 
Durante a compra do serviço funerário, me interessaria por: 
 

22 Auxílio psicológico. 1 2 3 4 5 

23 Auxílio jurídico (testamento, herança). 1 2 3 4 5 

24 Serviço de floricultura (coroas e mantos de flores). 1 2 3 4 5 

 
A seguir serão listadas afirmações referentes à escolha de uma empresa funerária. Por favor, manifeste seu grau 
de concordância com cada uma delas, considerando uma escala que varia entre 1 (discordo totalmente) a 5 
(concordo totalmente). 
 

25 Eu me deslocaria mais do que costumo para ir a uma funerária de minha preferência. 1 2 3 4 5 

26 Faria pesquisa de preço durante minha procura por uma empresa funerária. 1 2 3 4 5 

27 Compraria o serviço funerário com o menor preço. 1 2 3 4 5 

28 Compraria o serviço funerário de maior qualidade. 1 2 3 4 5 

29 Me sinto desconfortável quando me deparo com uma propaganda de uma empresa funerária. 1 2 3 4 5 

30 Se eu precisasse comprar um serviço funerário, preferiria que meus familiares escolhessem. 1 2 3 4 5 

31 
Conheço todo o procedimento legal (central de óbitos, cartório, atestado de óbito) a ser feito para 
um funeral. 

1 2 3 4 5 

32 Se eu fosse bem atendido, recomendaria a empresa funerária a amigos/familiares. 1 2 3 4 5 

 
33 - Qual a sua impressão sobre as funerárias de Porto Alegre? 
 

1 2 3 4 5 
PÉSSIMA RUIM REGULAR BOA ÓTIMA 

 
DADOS PESSOAIS 
 
   34. Sexo:  1. � Masculino   2. � Feminino     35. Idade:   1.  � 16 a 24 anos      
                   2.  � 25 a 40 anos 
                   3.  � 41 anos ou mais 
 
   36. Escolaridade: 
       1. � 1º grau / ensino fundamental completo   
       2. � 2º grau / ensino médio completo 
       3. � Ensino Superior/ Pós-graduação completa 
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ANEXO B – CARTÕES REDE DE REPERTÓRIO DE KELLY 
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