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RESUMO 

 

Face à constante mutação do setor econômico mundial, grande são os 

desafios das organizações na busca de alternativas para solução das diferentes 

necessidades dos clientes em conjunto com estratégias para manter a lucratividade.  

A concorrência por novos mercados e a busca pela manutenção das fatias já 

conquistadas, marca uma década de hipercompetição no setor financeiro no Brasil, 

mais especificamente os bancos que se tornaram, notoriamente, uma grande 

indústria de prestação de serviços. O setor bancário vem passando por várias 

transformações incluindo processos de fusões e aquisições, investimentos em 

tecnologia, modernização da legislação específica e até mesmo o desenvolvimento 

do marketing bancário que, em um passado não muito distante, se limitava a 

distribuição de brindes e atrativos aos clientes. Posteriormente, os bancos viram a 

necessidade de melhorar a prestação de serviços bem como o relacionamento com 

os clientes, investindo em marketing de serviços e marketing de relacionamento. A 

pesquisa desenvolvida, de natureza descritiva, tem como objetivo geral ressaltar 

aspectos sobre o serviço ao cliente e o marketing de relacionamento, no tocante a 

análise do nível de comprometimento do banco Itaú percebido pelos clientes 

localizados em agências da região de Contagem/MG. Para alicerçar a pesquisa, foi 

utilizado um modelo teórico com uma pequena adaptação para o setor bancário. 

Sete construtos compõem o modelo proposto, que representa um retrato das 

relações entre as variáveis: investimentos no relacionamento, oferta de serviços ao 

cliente, dependência, nível de comparação com bancos concorrentes, troca de 

informações, confiança e comprometimento. O principal instrumento de pesquisa foi 

o questionário, aplicado aos clientes pessoas físicas das doze agências da cidade 

de Contagem/MG. Após o tratamento dos dados feito pelo software SPSS 13.0, os 

resultados evidenciaram que o nível de comprometimento entre o banco Itaú e seus 

clientes é satisfatório no tocante às variáveis estudadas dentro do modelo. A 

pesquisa também apontou para uma possível melhora nas políticas de marketing do 

banco, visando um constante desenvolvimento da excelência do serviço bancário e 

maior satisfação do cliente nas agências.  

 

Palavras-chave: Marketing bancário; marketing de serviços; marketing de 

relacionamento; qualidade; satisfação; fidelização; valor para o cliente;



 5 

ABSTRACT 

 

With the constant change in the global economy, great are the challenges of 

organizations searching for alternatives for the solution to the different needs of the 

customers combined with strategies to maintain profitability. The competition for new 

markets sets a decade of hypercompetition in the financial sector in Brazil, more 

specifically in the banks, which have become, notoriously, a great service industry. 

The banking sector has been going through several changes including mergers and 

acquisitions processes, investments in technology, modernization of the specific 

legislation and even the development of the bank marketing which, in a not very 

distant past, was limited to the distribution of corporate gifts to customers. 

Afterwards, the banks realized the need to improve the service as well as the 

relationship with the customers, investing in service marketing and relationship 

marketing. The conducted research, descriptive in nature, has as a general objective 

to highlight aspects about customer service and relationship marketing, regarding the 

analysis of the level of commitment of Itaú Bank from the point of view of the 

customers from the agencies from the region of Contagem/MG. In order to ground 

the research, a theoretical model with a little adaptation to the banking sector has 

been used. Seven constructs make up the proposed model, which represents a 

picture of the relationships among the variables: investments in the relationship, 

customer service supply, dependence, level of comparison with competitor banks, 

exchange of information, confidence, commitment. The main research tool was the 

questionnaire, applied to the individuals who were customers of the twelve agencies 

of the city of Contagem/MG. After the data processing made by the software SPSS 

13.0, the results showed that the level of commitment between Itaú Bank and it‟s 

clients are satisfactory in relation to the variables studied in the model. The research 

also pointed to a possible improvement in the policy of bank marketing, aiming the 

continuous development of bank service excellence and greater client satisfactory in 

the agencies. 

 

 

Key Words: Bank Marketing; Service Marketing; Relationship Marketing; Quality; 

Customer Loyalty; Commitment; Customer Value; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde os primeiros tempos da idade média, a compreensão do negócio 

bancário no mundo é significativamente facilitada pelo entendimento da história das 

sociedades, notadamente na Europa, onde as atividades financeiras se iniciaram. 

Até o século X, a vida econômica da sociedade Européia era muito restrita. Cada 

família cultivava seu alimento e fabricava seus móveis, roupas e utensílios de que 

necessitava, havendo assim certo intercâmbio de mercadorias e, deste modo, 

muitas vezes os próprios produtos funcionavam como moeda (HUBERMAN, 1987). 

Esse comércio era muito pequeno, por causa de controles exercidos pelas 

autoridades locais, e por falta de excedentes de produção em quantidade apreciável. 

Mas, apesar dos obstáculos, o comércio foi crescendo em algumas regiões 

e, no século XII, a vida de diversos segmentos da sociedade já estava 

profundamente alterada em função do crescimento do comércio; era época das 

cruzadas e das grandes expedições ao Oriente. De acordo com os estudos de 

Huberman (1987) a cidade de Veneza era o elo entre o Oriente e a Europa.  Assim, 

no ano de 1171, surgiu o primeiro banco.  

O primeiro banco foi resultado da evolução do processo comercial criado 

para facilitar a troca. No princípio, usava-se o ouro como moeda, por ter sempre o 

mesmo valor. Mas quem possuía muito ouro tinha problemas para guardá-lo e 

muitos passaram a confiar a guarda de suas riquezas aos ourives, que lhes 

forneciam um recibo. Esse recibo passou a ter valor de moeda.  

Ainda conforme Huberman (1987), o movimento de recebimento de ouro e 

emissão de recibos era freqüente e percebendo que apenas uma parte do ouro era 

resgatada enquanto a outra ficava ociosa, os ourives passaram a emitir recibos 

adicionais, a fazer empréstimos aos comerciantes, passando então a agir como 

Bancos.  

O sistema bancário nasceu da necessidade de fazer com que o dinheiro 

circulasse, permitindo o financiamento de negócios para pessoas que tinha iniciativa, 

mas não tinham capital (dinheiro). O dinheiro aplicado nos diversos negócios rendia 

excedentes. Esses excedentes pagavam os serviços bancários e cobriam as contas 
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dos depositantes dos bancos, além de se transformar em novos capitais para serem 

emprestados a clientes. 

Neto (2004) enfatiza que o Sistema Bancário Brasileiro teve sua origem 

somente três séculos após o descobrimento do Brasil, quando o governo Português 

outorgou a criação do Banco de Troco das Barras de Ouro em 04 de Agosto de 1808 

e logo em seguida do primeiro Banco do Brasil, em 12 de outubro do mesmo ano, na 

cidade do Rio de Janeiro. O Banco do Brasil tinha como objetivos principais, ser um 

banco de depósitos, descontos e emissão de títulos.  

No início do século XX o Brasil tinha um sistema bancário relativamente 

complexo, com mecanismos e órgãos de controle que tinham o objetivo exclusivo de 

manter o Sistema confiável e seguro, outorgando aos Bancos o papel de agentes 

fomentadores da Economia (HUBERMAN, 1987). 

Após o final da 2ª Guerra Mundial, houve um grande surto de fundação de 

bancos no país. Propagaram-se os bancos e, com eles, os primeiros sintomas de 

uma debilitada capacidade empresarial para administrá-los (FORTUNA, 2008). O 

autor ainda afirma que mais de 500 matrizes bancárias funcionavam na ocasião. 

Bastava ver que somente entre julho de 1944 e junho de 1945 foi criada 

pelo governo a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) que foi o órgão 

regulamentador dos bancos até a posterior criação do Banco Central do Brasil 

(BACEN). 

O Sistema Bancário Brasileiro sofreu diversas reformas escriturais, sempre 

procurando aperfeiçoar o Sistema e proteger o mercado. A principal reforma1 deu 

origem ao Banco Central do Brasil2, em 31 de dezembro de 1964, passando a ser 

esse órgão, o principal executor da política monetária do país. 

Nessa reforma foram lançados os fundamentos do atual Sistema Financeiro 

Nacional (SFN), incluindo órgãos regulatórios e diversas modalidades de instituições 

financeiras, como os bancos comerciais, os bancos de investimento, as companhias 

de crédito, financiamento e investimento e as companhias de crédito imobiliário. 

A Lei da Reforma Bancária, caracteriza as instituições financeiras: 

 

                                                
1 Em 31 de Dezembro de 1964, o governo Castello Branco editou a Lei N. 4595, conhecida como “Reforma 

Bancária”.  
2 Ao Banco Central do Brasil cabe, além da responsabilidade pela Política Monetária do país, a função de 

executivo central do SFN, responsável pela fixação e cumprimento das disposições que regulam o 

funcionamento do sistema de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional. 
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Consideram-se instituições financeiras, para efeito da 
legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas e privadas, 
que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, a 
intermediação ou a aplicação de recursos financeiros 
próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, 
e a custódia de valor de propriedade de terceiros (Lei 
4595/64, art. 17). 

  

Também na década de 60, os Bancos começaram a desenvolver, em larga 

escala, um papel muito importante na Economia Nacional: o de Agentes 

Arrecadadores do Governo, Autarquias e Empresas Públicas.  

Segundo Neto (2004), com a reforma do Sistema, os bancos privados e 

mesmo os estaduais puderam conglomerar-se e então se observou uma escalada 

de fusões e incorporações que acabaram por dar origem aos atuais grandes 

conglomerados financeiros do país. Várias fusões ocorreram posteriormente, sob a 

supervisão ou interferência do Banco Central, mas nunca em números tão 

expressivos quanto os que foram presenciados nesta etapa da história dos bancos 

brasileiros.  

Na década de 70 fusões e incorporações entraram em processo de 

maturação. O Sistema Financeiro Nacional tornou-se complexo e passou a cobrir 

praticamente a totalidade do território nacional, com todas as modalidades de 

serviços típicos dos mercados financeiros e de capitais, cumprindo assim um 

importante papel no desenvolvimento do Brasil.  

Na década de 80 uma nova reforma foi feita, reconhecendo a figura jurídica 

dos bancos múltiplos: várias instituições financeiras de um mesmo conglomerado 

puderam ser incorporadas em uma mesma pessoa jurídica e vários não-bancos 

foram transformados em bancos (FORTUNA, 2008). 

Era um período de inflação elevada e os bancos se beneficiaram 

grandemente das receitas inflacionárias. O volume de recursos captados era a 

principal fonte de resultados, e por isso, passou a ser o objetivo primordial de cada 

banco maximizar a captação desses recursos (CARVALHO, STUDART, ALVES JR, 

2002). Para isso, os bancos ampliaram seus pontos de atendimento, investiram 

pesadamente em tecnologia e em produtos mais diversificados como seguros, 

leasing, investimentos, entre outros. Todos os serviços eram prestados totalmente 

sem tarifação, pois seus custos eram absorvidos pelas receitas provenientes da 

inflação. “A arma para ganhar o mercado e manter o cliente foi mudar a estratégia 
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de atendimento e partir para o aumento da oferta de produtos e serviços” 

(FORTUNA, 2008, p. 5). 

Em 1994, com a implantação do Plano Real3, observou-se uma rápida 

queda da inflação e conseqüentemente a estabilização econômica. O novo ambiente 

gerou profundas modificações no sistema bancário, uma vez que extinguiu a 

principal fonte de rentabilidade dos bancos (CROCCO, FIGUEIREDO, NOGUEIRA, 

2009). Nessa época, vários bancos passaram por algum tipo de ajuste que resultou 

em transferência de controle acionário, intervenção e/ou liquidação por parte do 

Banco Central. Comentam Matias e Siqueira:  

 
No período de julho de 1994 a março de 1995, 16 bancos sofreram 
liquidação ou intervenção do Banco Central do Brasil.(...). Com a efetiva 
implantação do novo padrão monetário no Brasil,(...) os índices de 
inflação nominal apresentaram sensível queda.(...) Os ganhos do sistema 
bancário foram reduzidos,(...) obrigando aos bancos a buscarem fontes 
alternativas de receitas (MATIAS e SIQUEIRA, 1996). 

 

Esse processo de reestruturação e globalização trouxe novos competidores 

estrangeiros ao Brasil. Inicialmente, os bancos responderam à perda das receitas 

inflacionárias com o aumento das operações de crédito (concentrado nos 

empréstimos ao consumidor e ao comércio) e com a cobrança de tarifas, com o que 

o consumidor não estava acostumado. Adotaram uma postura financeira mais 

ousada, aproveitando-se assim, do forte crescimento da demanda. O setor 

permaneceu imutável, conservador e estável por muito tempo. 

O gráfico 1 refere-se à evolução da receita com serviços bancários. Nota-se 

que o faturamento dos bancos com serviços desde o ano 2000 vêm aumentando 

significativamente. Em 2003, o faturamento chegou a um montante de R$ 28,418 

milhões, o que representou um aumento de 54,56% com relação ao volume obtido 

em 2000, segundo informações do Banco Central. Fortuna (2008, p. 141) justifica 

esse progresso: “a expansão da base de clientes, juntamente com o reajuste de 

tarifas, foi um fator determinante para o aumento da receita.” 

  

   

 

 

                                                
3 Plano de estabilização da economia, criado pelo presidente Itamar Franco. 
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GRÁFICO 1: Evolução da receita com serviços bancários 

Fonte: Banco Central, apud Fortuna, 2008, p. 5 

 

 

1.1. Tema e Justificativa 

 

Tal análise sobre o tema proposto justifica-se em virtude de que nos últimos 

anos, o setor bancário vem atravessando profundas transformações, face às 

necessidades do mercado, tendo em vista o seu papel na economia nacional. 

Apenas recentemente, os bancos brasileiros colocaram os clientes como centro das 

atenções na definição do foco de seus produtos e serviços. 

A cada dia cresce o conhecimento dos direitos do consumidor aliado à 

modernização da legislação, que faz com que os clientes se tornem cada vez mais 

exigentes. “A tecnologia da informação está colocando o consumidor como um 

cidadão mais informado e com isso ele se torna mais exigente e com maior poder de 

barganha”, destaca Cobra (2007, p. 33).  Ângelo e Giangrande (1999) reforçam esse 

conceito, ressaltando que o nível de exigência dos clientes tem se intensificado 

gerando grande empenho das empresas de varejo pela melhoria e diferenciação na 

qualidade de atendimento. Na visão de Rocha e Veloso (1999), o marketing tem 

assumido direcionamentos ímpares, abandonando um rótulo de simples instrumento 

de persuasão dos clientes e passando a ser um verdadeiro integrador dos interesses 

do consumidor. 

Percebe-se à grande importância do setor bancário para o desenvolvimento 

da economia brasileira, seja como intermediador de recursos ou prestador de 
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serviços. Cliente ou não-cliente, pessoas físicas ou jurídicas, observamos que 

grande parte da população sofre algum tipo de influência em maior ou menor 

intensidade na utilização do sistema bancário.  

Conforme tabela 1 abaixo, pode-se perceber que o processo de 

concentração dos bancos se dá em um ritmo muito lento, porém constante, 

confirmando tendência mundial. O cenário de 2007 evidencia uma queda de 20% do 

número de bancos desde o ano de 2000.  

 

 
TABELA 1: Números de bancos no Brasil 

 

 

Fonte: BACEN, apud FEBRABAN 2008c 

 

 

Na tabela 2, presente no trabalho de (CROCCO, FIGUEIREDO, 

NOGUEIRA, 2009), observa-se um crescimento significativo do número de agências 

divididas por regiões do Brasil, bem como seu total até o ano de 2006. De acordo 

com a pesquisa citada pelos autores, no ano de 1990 o Brasil possuía um total de 

14.808 agências distribuídas por todo país. Concentram-se na região sudeste a 

maior quantidade de agências, que em 1990 representava 49,91% do total de 

agências ativas e em 2006 representou 53,37%. 
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TABELA 2: Evolução do número de agências bancárias por região e da participação (%) das 
regiões no número de agências bancárias total 

1990-2006 

 

 

A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN, 2008c) registrou que 

apenas em 2007, foram realizadas algo em torno de 37 bilhões de transações, 

muitas das quais nas mais de 18.000 agências distribuídas no país. Números dessa 

magnitude mostram o quanto um sistema bancário saudável, ético e eficiente é 

essencial para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.  

As empresas, conhecidas no meio financeiro como pessoas jurídicas, 

dependem dos bancos, dentre outros fatores, para investimentos, levantamentos de 

recursos para capital de giro, pagamentos de contas e tributos, recebimentos de 

boletos através de cobrança bancária, ou simplesmente aquisição de um produto ou 

serviço.  

Já as pessoas físicas, enfoque principal do presente trabalho, necessitam 

dos bancos, por exemplo, para viabilização da compra de um bem, para proteção de 

seus recursos, para rentabilidade de investimentos, para saldar seus compromissos 

financeiros, entre outros.  

Sobre esse assunto, a FEBRABAN afirma: 
 

O relacionamento diário com os bancos é uma realidade inseparável da 
vida da maioria das pessoas. Poucos setores da sociedade têm contato 

apud  Crocco, Figueiredo, Nogueira, 2009 
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tão freqüente com a população. Praticamente tudo passa pelos bancos: 
pagamento e recebimento de salários, pensões, aposentadorias, taxas, 
contas, compras, impostos, investimentos, empréstimos, depósitos, 
saques em dinheiro e transferência de valores (FEBRABAN, 2008c). 

  

De acordo com dados da entidade, em 2007, houve crescimento de 9,3% no 

número de contas correntes com relação ao ano de 2006, que totalizaram 112,1 

milhões. Desse montante, 69% são contas ativas, ou seja, tiveram alguma 

movimentação no período de seis meses. O número de contas de poupança somou 

82,1 milhões, que representou uma expansão de 6,9%. 

 

TABELA 3: Números de contas e clientes com Internet Banking 

 

(1) Fonte: BACEN  
(2) Contas inativas há mais de seis meses 
(3) ABECIP – Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança 
(4) FEBRABAN 2007 
 

 

Do ponto de vista tecnológico, o avanço da automação bancária tem 

causado vários impactos no setor. Segundo Souza (1997, p.5), a automação e a 

queda da reserva de mercado para produtos de informática proporcionaram um salto 

tecnológico na elaboração e prestação de serviços bancários, implicando a 

redefinição das relações com clientes e funcionários, bem como a melhoria do 

atendimento e o surgimento de novos mecanismos de auto-atendimento. Hoje, o 

cliente não precisa mais sair de casa ou do trabalho para realizar grande parte dos 

serviços. Com apenas um clique na internet ou uma ligação telefônica, os clientes 

têm, cada vez mais, facilidades para solicitar, cancelar, transferir, aplicar, resgatar e 
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até mesmo sugerir, elogiar ou reclamar. Nesse mesmo contexto, a FEBRABAN 

informa:  

Os bancos brasileiros estão preocupados com essa nova realidade, mas 
entendem que o caminho da inovação tecnológica é inexorável, seja por 
seus benefícios evidentes para os clientes - que ganham tempo e 
comodidade ao efetuarem suas transações a qualquer horário e a partir 
de qualquer lugar - ou pelo próprio ganho de eficiência que os novos 
canais representam para o sistema financeiro nacional (FEBRABAN, 
2007). 

 

De acordo com a pesquisa feita pela entidade, em 2007 o número de 

clientes pessoa física de internet banking, superou a cifra de 25 milhões de usuários. 

Nesse mesmo ano, os bancos investiram 6,2 bilhões de reais em tecnologia; um 

incremento de 16% sobre o ano anterior. Essa evolução proporcionou radical 

redução de custos operacionais tendo como eixo o principal trinômio: demissão, 

automação e terceirização e ainda resultou em grandes ganhos de eficiência aos 

bancos. Os serviços que eram prestados por pessoas, vêm sendo substituídos por 

máquinas de auto-atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porém, não 

basta aos bancos dispor dessa tecnologia e não agregar valor para o cliente quando 

ele necessitar de informação ou realizar uma transação.  

Reis (1998, p. 87), afirma que os bancos são “instituições que, 

permanentemente, investem em tecnologia, não só com o objetivo de disponibilizar 

informações com maior rapidez possível, como também de forma a reduzir custos 

operacionais”. Sob esse prisma, ainda alerta que a automação e a 

despersonalização dos serviços vêm provocando nos clientes certas atitudes de 

insatisfação e incompreensão do papel da máquina, de falta de confiança no 

vendedor e da necessidade de maior contato humano. 

Neste trabalho, será apresentada uma abordagem utilizando conceitos de 

serviço ao cliente e marketing de relacionamento aplicados à área financeira, aliado 

a estudos buscando explorar as aplicações em um banco de varejo. Neste contexto, 

surgiu o interesse de se investigar especificamente as agências do Banco Itaú na 

cidade de Contagem, MG. 

O desenvolvimento desse trabalho poderá ainda contribuir para a melhoria 

dos serviços prestados e para a otimização do desempenho dos bancos de varejo, 

particularmente no que tange às relações com o cliente contrapostas com as 

expectativas do banco. 
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Durante os anos 80, o marketing bancário surgiu como forma de suprir a 

demanda por informações de clientes e empresas estrangeiras que começaram a 

acenar com possibilidade de investimentos no país. A entrada de novos bancos no 

mercado brasileiro originada por processo de internacionalização financeira de 

fusões, aquisições e/ou incorporações, ocasionou um aumento da competição no 

setor e uma rápida mudança no posicionamento mercadológico da indústria 

financeira como um todo.  

Reed e Gill apud Reis (1998), afirmam que são vários os fatores que 

motivam as fusões bancárias, entre eles a necessidade de redução dos custos 

operacionais e o aumento do volume de negócios para, assim, aumentarem a 

lucratividade.   

Nesse ponto, o conceito inicial de marketing para os bancos se limitava a 

oferecer atrativos dos mais variados, como brindes e sorteios, com o objetivo de 

fazer captações de serviços como abertura de contas correntes ou poupanças para 

competir com os concorrentes. Cobra (2007) ressalta que os investimentos em 

campanhas publicitárias e de marketing com a finalidade de conquistar novos 

clientes eram constantes, mas posteriormente perceberam que havia uma 

necessidade maior: reter e fidelizar seus clientes, pois atraí-los era fácil.  

De acordo com McTavish (1991), em um ambiente bancário, a 

implementação de um conceito relativamente simples como marketing é, na 

verdade, muito complicado. Os clientes se vêem comprando um serviço e, portanto, 

os bancos precisam estar totalmente conscientes dos problemas de fazer marketing 

de serviços.  

A partir da percepção de que a atividade bancária é uma prestação de 

serviços e não um produto de prateleira, a estratégia básica passou a ser, para a 

maioria dos bancos, o atendimento personalizado, onde o foco está no cliente e não 

no produto.  

Particularmente, quando se refere a instituições financeiras, a oferta 

diversificada de serviços e créditos, a concorrência cada vez maior entre os agentes 

dessa oferta, as restrições impostas pela legislação e a presença de um mercado 

com as mais diferentes necessidades, principalmente financeiras, são os fatores que 

mais se destacam no sentido de impulsionar e conduzir os interessados a 

considerarem a função administrativa do marketing com a mesma importância com 

que tratam os aspectos técnicos das operações financeiras que realizam.  
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Mais do que uma expressão, o Marketing Bancário deveria apresentar uma 

filosofia de ação empresarial, requerendo a mudança de atitudes de administração 

do Banco, conforme as próprias exigências do mercado.  

As questões de marketing afetam todas as outras partes de uma empresa, 

e, de modo inverso, estas afetam o desenvolvimento e a implementação de 

programas de marketing, destaca McKenna (1999). Quanto mais rápido os gestores 

bancários entenderem essa premissa, melhor situarão seus bancos no cenário 

competitivo nacional e internacional, alerta REIS (1998).  

No caso específico dos bancos, a importância do setor de serviços aliado ao 

comportamento do consumidor é outro fator relevante para justificar a importância 

dessa dissertação. Albrech (1992) já possuía um conceito visionário quando dizia 

que “essa será verdadeiramente a Era dos Serviços”.  

Atualmente, os bancos cobram dos clientes pelos serviços prestados, o que 

antigamente não ocorria. Cobram tarifas pelos talões de cheque, pelo cartão 

magnético, pelo desconto, cobrança de duplicatas, pela emissão de extratos, entre 

outros serviços. 

Se no passado o cliente tolerava os maus serviços em troca de algumas 

“regalias”, hoje, ao pagar pelas mesmas, o cliente está exigindo dos bancos, 

serviços de qualidade cada vez maior.  

É necessário ter muita cautela na definição das taxas de serviço, uma vez 

que o cliente não está mais disposto a pagar por algo que não lhe agregue um valor 

real e percebido. Hoje o cliente vê a relação custo/benefício e, só se ela lhe for 

favorável, se disporá a pagar por aquilo que lhe é cobrado. 

Os bancos apresentam, todos eles, produtos e serviços muito similares. Em 

conseqüência disso, aquele banco que prestar melhores serviços com menores 

custos, certamente ganhará a fidelidade dos clientes. 

Com um atendimento diferenciado e perfeita comunicação entre todas as 

áreas da empresa, é muito mais fácil manter os clientes atuais e rentabilizá-los a 

depender exclusivamente de novos clientes. Sviokla e Shapiro (1994) afirmam que à 

medida que a qualidade do atendimento for aprimorada, menos clientes passarão a 

ter razões para deixar de utilizar os serviços da empresa. Com isso, o 

relacionamento se torna mais longo e conseqüentemente os lucros aumentam. “Se 

as empresas soubessem quanto realmente custa a perda de um cliente, passariam a 
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fazer avaliações mais exatas dos investimentos necessários para não perdê-los” 

(SVIOKLA E SHAPIRO, 1994).  

Os autores ainda ressaltam que uma das formas de evitar que clientes 

sejam perdidos é continuamente apresentar performance superior a das empresas 

concorrentes.  

Na busca constante por maior entendimento das expectativas e 

necessidades dos consumidores, as instituições financeiras perseguem a construção 

de um relacionamento cada dia mais sólido e sustentável. Com o tempo, começam a 

crescer benefícios mútuos. Neste contexto, surge o conceito de marketing de 

relacionamento, onde se encontra um bom motivo para o desenvolvimento de uma 

estratégia de fidelização de clientes. Os relacionamentos começam (ou são criados), 

crescem, amadurecem e poderão, finalmente, terminar (seja por iniciativa do cliente 

ou do banco) (MCTAVISH 1991). 

Apesar da importância econômica, política e social dos negócios bancários 

apresentada, observa-se que este tema tem sido pouco considerado para fins de 

análises acadêmicas no contexto e na amplitude de marketing, notadamente no 

segmento do conhecimento do marketing de relacionamento bancário. A bibliografia 

com consistência satisfatória é escassa, sendo que a maioria dos poucos estudos 

identificados neste campo podem ser classificados como superficiais, pouco 

ambiciosos e que não contribuem significativamente para a organização e 

sistematização do conhecimento na área. Apresentam conhecimentos 

fragmentados, lacunas conceituais e taxonômicas e, portanto, não acrescentam para 

a evolução da teoria de marketing. 

 

 

1.2. Problema 

 

A construção de um problema de pesquisa depende dos conhecimentos que 

se dispõe, entre teorias, saberes e conceitos que ganham sentido e significado. 

Também por outros valores como: curiosidade, ceticismo, confiança no 

procedimento científico e consciência dos seus limites. Acrescentam Laville e 

Dionne: 
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problema de pesquisa não é, portanto, um problema que se pode 
„resolver‟ pela intuição, pela tradição, pelo senso comum ou até pela 
simples especulação. Um problema de pesquisa supõe que informações 
suplementares podem ser obtidas a fim de cercá-lo, compreendê-lo, 
resolvê-lo ou eventualmente contribuir para a sua resolução (LAVILLE e 
DIONNE, 1999, p. 94). 

  

A questão norteadora desta pesquisa é: - Qual o nível de comprometimento 

do banco Itaú, agências de Contagem/MG, percebido pelos seus clientes pessoas 

físicas? 

 

1.3. Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral investigar e analisar o nível de 

comprometimento do banco Itaú, agências de Contagem/MG, em função das 

relações de confiança e dependência, conforme percebido pelos seus clientes 

pessoas físicas.  

 

1.4. Objetivos Específicos 

 

- Identificar e analisar a relação de dependência dos clientes pessoas físicas em 

função da oferta de serviços, dos investimentos do banco Itaú na melhoria do 

relacionamento e do nível de comparação com bancos concorrentes. 

 

- Identificar e analisar a relação de confiança dos clientes pessoas físicas, em 

função da oferta de serviços, do nível de comparação com bancos concorrentes e da 

troca de informações sobre o banco. 
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1.5. Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação está estruturada e organizada em cinco capítulos. 

Nesse capítulo inicial, se apresenta a introdução ao tema da pesquisa e sua 

justificativa; o problema a ser pesquisado e os objetivos pretendidos com este 

estudo.  

No segundo capítulo, tem-se o referencial teórico com temas relacionados 

ao marketing de serviços e marketing de relacionamento. 

No capítulo três serão abordados aspectos metodológicos utilizados no 

presente trabalho, incluindo a caracterização da pesquisa, unidade de análise e 

observação, caracterização da amostra, técnicas e procedimentos da coleta de 

dados, bem como o processamento dos dados coletados. 

No capítulo quatro, apresenta-se as análises estatísticas dos dados 

coletados na pesquisa.  

No capítulo cinco, são colocadas as considerações finais, as limitações da 

pesquisa realizada e as recomendações para estudos futuros. 

Posteriormente, segue-se as referências bibliográficas e os apêndices que 

compõe o trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 26 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Marketing de Serviços e Produtos 

 

O marketing de serviços vem se tornando uma poderosa ferramenta 

estratégica pelas empresas que pretendem criar um diferencial em um mercado 

altamente competitivo, uma vez que a prestação de serviço está presente em todos 

os setores: vão de telecomunicações a bancos. São escolas, hospitais, restaurantes, 

hotéis, profissionais liberais, até serviços domésticos e pessoais (LOBOS,1993). 

Em conseqüência da equiparação na disposição dos produtos, as 

organizações estão se voltando para os serviços, agregando valores à eles, criando 

uma diferenciação no que é oferecido ao cliente/consumidor. Neste contexto, se 

considerarmos que os produtos oferecidos pela indústria financeira são semelhantes 

para todos os bancos, os serviços podem ser muito importantes para criar o 

diferencial necessário entre as instituições (MOREIRA, 2008). Atualmente, os 

clientes encontram a sua disposição uma variedade crescente de produtos e 

serviços, podendo optar por aqueles que possuem atributos capazes de melhor 

satisfazer às suas expectativas. Portanto, pensar em marketing de serviços é pensar 

em valor através do desempenho.  

Churchill e Peter (2005, p 290, 291) afirmam que vivemos em uma 

economia de serviços em que a prestação de marketing de serviços ocupa um papel 

cada vez maior em relação aos bens tangíveis. Esse setor vem tendo um 

crescimento significativo ao longo dos anos, sendo responsável por grande parte 

dos empregos no país. Os autores acreditam que o setor de serviços cresceu por 

duas razões: primeiro a demanda dos consumidores e compradores organizacionais 

aumentou e, em segundo lugar, as novas tecnologias tornaram os serviços mais 

acessíveis. 

Para Caldwell e Tasca (1997), o serviço é a espinha dorsal de qualquer 

negócio. Se a instituição não atende bem o cliente, de preferência na primeira visita, 

ele com certeza nunca voltará e talvez não haverá uma nova chance de vendas para 

esse mesmo cliente. “O serviço pode ser um fator chave de sucesso ou, ao 

contrário, um fator crítico de fracasso estratégico” (COBRA, 2007, p. 56). 

Albrech e Bradford (1992, p. 47) mencionavam que os clientes da década 

de 90 estavam mais conscientes, mais informados, mais exigentes e cada vez mais 
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agressivos do que em qualquer época da história. “Estamos no meio de uma 

revolução do consumidor”. Mais de dez anos se passaram e os atributos de 

exigências dos clientes continuam crescendo. De modo geral, os clientes estão em 

busca de mais conforto, custos adicionais mais baixos, menos problemas e menos 

aborrecimentos gerados pela utilização dos bens e serviços. Se não conseguem o 

que querem da maneira que desejam, certamente irão procurar em outro lugar.  

Conforme Lobos (1993, p. 185), “as organizações muitas vezes falham em 

satisfazer seus clientes não porque os serviços prestados sejam ruins, mas por 

serem inadequados, ou seja, eles simplesmente não são o que o cliente quer” (grifo 

do autor). É o caso por exemplo, de alguns gerentes de banco que, baseados nos 

conhecimentos, nos valores e crenças da organização, tentam vender a seus 

clientes produtos (títulos de capitalização, seguros, etc.), mais baseados no poder 

de barganha que o banco lhes confere, não tentando entender as necessidades 

reais dos clientes (REIS, 1998, p. 164). 

 É importante entender que os princípios que orientam o marketing para os 

produtos são os mesmos para os serviços; o que os diferenciam são os fatores 

concretos ou abstratos e tangíveis ou intangíveis.  

De acordo com Moreira (2008, p. 21), produto deve ser entendido como a 

“manifestação física de determinada tecnologia para o atendimento das 

necessidades e desejos de um grupo específico de consumidores ou clientes”. Para 

Kotler (2001), um produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para 

satisfazer a uma necessidade ou desejo. Segundo Lovelock e Wright (2006, p. 16), 

produto significa a “produção central (um serviço ou um bem fabricado) realizada por 

uma empresa. Propicia benefícios aos clientes que o compram e usam.” 

 Conforme Grönroos (2003, p. 14), “clientes não compram bens e serviços, 

compram os benefícios que os bens e serviços lhes proporcionam”. Corroborando 

com essa idéia, McKenna (1998, p. 49) destaca que: “o que os clientes mais querem 

de um produto é quase sempre algo de natureza qualitativa e intangível: é o 

benefício e o serviço inerentes ao produto”. Normalmente, quando se adquire um 

produto ou bem físico, tem-se a idéia de que esse produto irá nos trazer algum 

benefício esperado (grifo nosso). Compramos um carro, por exemplo, com a 

finalidade de usufruirmos o benefício de transporte ou compramos uma geladeira 

esperando que ela atenda o proposto de congelar, conservar os alimentos, etc. 
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Pode-se perceber que a importância dos produtos físicos não está em possuí-los, 

mas na obtenção dos serviços que eles proporcionam.   

Os produtos podem ser de consumo não duráveis como alimentação, 

produtos de higiene pessoal, vestuário e duráveis, como eletrodomésticos, 

automóveis, objetos de arte, móveis, entre outros. Estes bens têm uma característica 

tangível, ou seja, são palpáveis e concretos; podem ser produzidos e transportados.  

Os serviços, por sua vez, são “todas as atividades ou ações desenvolvidas, 

que tem como finalidade agregar maior valor àquilo que o cliente ou consumidor 

adquiriu (bem tangível ou serviço)” (MOREIRA, 2008 p. 24). Compõem-se de fatores 

abstratos e/ou intangíveis e podem ou não, estar ligados a um produto físico. Quem 

presta o serviço deverá necessariamente estar em contato com quem recebe. Os 

serviços permitem diferenciação, personalização e customização. Assim, permitem 

margem, lucro.  

Lovelock e Wrigth ressaltam duas definições que capturam a essência dos 

serviços:  

Serviço é um ato ou desempenho oferecido por uma parte a outra. 
Embora o processo possa estar ligado a um produto físico, o 
desempenho é essencialmente intangível e normalmente não resulta em 
propriedade de nenhum dos fatores de produção  
Serviços são atividades econômicas que criam valor e fornecem 
benefícios para clientes em tempos e lugares específicos, como 
decorrência da realização de uma mudança desejada no – ou em nome 
do – destinatário do serviço (grifo do autor) (LOVELOCK e WRIGTH, 
2006, p. 5).  

 
De outro ponto de vista, Grönroos adota o conceito de serviços: 

um serviço é um processo, consistindo em uma série de atividades mais 
ou menos intangíveis que, normalmente, mas não necessariamente 
sempre, ocorrem nas interações entre o cliente e os funcionários de 
serviço e/ou recursos ou bens físicos e/ou sistemas do fornecedor de 
serviços e que são fornecidas como soluções para problemas do cliente 
(GRÖNROOS, 2003, p. 65). 
 

Semelhante aos produtos e bens físicos, quando clientes compram um 

serviço específico, também estão pesando os benefícios advindos do serviço em 

relação aos seus custos. Trazendo à realidade dos serviços bancários, um cliente 

desenvolve expectativas e faz julgamentos sobre os benefícios que espera da 

abertura de uma conta, sobre um investimento, ou sobre o seguro do carro novo. No 

setor de serviços é muito comum as pessoas pagarem um ágio pra economizar 

tempo, minimizar o esforço indesejado e obter maior conforto. Por exemplo: fazer 

compras no centro da cidade e fazer compras no shopping. Não há nada mais 
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confortável do que você sair de casa e estacionar seu veículo com tranqüilidade e 

segurança, estar em um ambiente limpo, tranqüilo, agradável e refrescante, ter um 

vendedor simpático a sua disposição, entre outros fatores que fazem com que as 

pessoas estejam dispostas a pagar preços mais altos (custos financeiros do serviço) 

para reduzir os custos não financeiros do serviço. Porém, uma vez que nem todos 

os clientes estão dispostos a (ou em condições de) pagar mais, as empresas de 

serviços, às vezes, criam vários níveis diferentes de serviço (LOVELOCK e 

WRIGHT, 2006, p. 275). 

McTavish (1991) aponta uma série de características dos serviços (quadro 

1). Acrescenta que é a combinação dessas características que cria um contexto 

específico, no qual uma organização de serviços como um banco, precisa 

desenvolver sua abordagem mercadológica. Logo, para uma empresa de serviços 

se destacar é preciso entender as características do serviço a ser prestado e a 

importância crítica de um gerenciamento bem-sucedido no ato da venda.  

 
QUADRO 1: Resumo das características dos serviços e suas implicações 

 

Características do 
Serviço 

Algumas Implicações 
Alguns modos de superar as 

características 

Intangibilidade 
(não se pode tocar) 

 

Amostra difícil. Enfatiza o 
elemento promocional do 
marketing mix. Patentes não-
possíveis. Difícil de julgar preço 
e qualidade antecipadamente. 

Focar nos benefícios. Aumentar 
tangibilidade do serviço (exemplo, 
representações físicas dele). Usar 
nomes de marca. Usar 
personalidades para personalizar 
o serviço. Desenvolver reputação. 

Inseparabilidade 
(não podem ser separados 

da pessoa do vendedor) 

Requer a presença do produtor. 
Venda direta. Escala limitada de 
operações. 

Aprender a trabalhar com grandes 
grupos. Trabalhar mais rápido. 
Treinar fornecedores de serviços 
mais competentes. 

Heterogeneidade 
(os serviços de uma 

mesma empresa podem 
variar) 

 

O padrão depende de quem 
oferece e de quando é 
oferecido. Dificuldade em 
assegurar qualidade. 

Cuidadosa seleção de pessoal e 
treinamento. Assegurar que os 
padrões serão monitorados. 
Pacote de serviços pré-
elaborados. Mecanizar e 
industrializar para controlar 
qualidade. Enfatizar aspectos 
orais. 

Obsolescência 
(não podem ser 
armazenados) 

Não pode ser estocada. 
Problemas com flutuação da 
demanda. 

Melhor unir oferta e demanda 
(exemplo: redução de preço). 

Propriedade 
(o cliente não adquire 
propriedade sobre o 

serviço) 

O cliente tem acesso, mas não 
tem propriedade sobre a 
atividade ou facilidade. 

Enfatizar vantagens na não-
propriedade (ex.: sistemas 
simplificados de pagamento). 

 Fonte: McTavish, 1991, p. 10 



 30 

As estratégias de marketing direcionadas para o serviço devem buscar 

ressaltar a qualidade desses serviços, procurando, através da análise do 

comportamento do cliente, buscar sua fidelização, o que poderá garantir a 

manutenção e o crescimento da empresa. 

Albrecht (1992) chama a atenção sobre um novo conceito, 

“transformacional”, que vai muito além das práticas convencionais que as empresas 

têm adotado para atuar nos setores de prestação de serviços. É um enfoque global, 

uma filosofia, um modelo de gestão, um conjunto de métodos e ferramentas que 

possam transformar uma organização numa entidade voltada para o serviço e 

motivada pelo atendimento do cliente. Essa filosofia sugere que todos tenham um 

papel a desempenhar no esforço de garantir que as coisas funcionem bem para o 

cliente, oferece um esquema unificador de referência para que se pense a respeito 

do mercado, do cliente, do produto e da organização. A definição de administração 

de serviços possui várias implicações imediatas que a torna muito distinta dos 

enfoques tradicionais, conforme Albrecht (1992, pág. 21) “A administração de 

serviços é um enfoque organizacional global que faz da qualidade do serviço, tal 

como sentida pelo cliente, a principal força motriz do funcionamento da empresa”. 

Para o autor, excelência de serviço se define como sendo 

 
Um nível de qualidade de serviço, comparado ao de seus concorrentes, 
que é suficientemente elevado, do ponto de vista de seus clientes, para 
lhe permitir cobrar um preço mais alto pelo serviço oferecido, conquistar 
uma participação de mercado acima do que seria considerado natural, 
e/ou obter uma margem de lucro maior do que a de seus concorrentes 
(ALBRECHT 1992, p. 13). 
 
 

Atualmente, percebe-se que nenhum banco pode ser o melhor em tudo e 

oferecer todos os produtos a todos os tipos de clientes. É praticamente impossível 

satisfazer todos os desejos e necessidades do mercado financeiro através de uma 

oferta única. Por isso, as próprias instituições bancárias estão aderindo ao processo 

de segmentação e escolha de mercados-alvo, o que antigamente não ocorria. Cada 

gerente de banco atribuía à sua clientela o seu próprio critério se segmentação:  

concedia ao cliente uma modalidade de conta e o limite de crédito que lhe parecesse 

mais adequado. O cliente era distinguido de acordo com o tipo de conta ou cheque 

que portava (cheque ouro, cheque azul, cheque cinco estrelas, dentre outros).  

Costa (2003) ressalta que com a enorme expansão de suas bases de 

clientes, os bancos se viram obrigados a adotar programas de segmentação, como 
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forma de viabilizar a diferenciação do atendimento e relacionamento, de acordo com 

as características específicas de cada grupamento de clientes.  

Las Casas (2007) defende que para entender os consumidores do mercado, 

com diferentes necessidades e comportamentos, o ideal é a aplicação do processo 

de segmentação, podendo-se optar por diferentes abordagens de mercado. 

Conforme Betanho (2006, p. 23), “quando a organização adota a 

perspectiva do marketing de segmento, decide atender grupos de clientes que têm 

entre si algumas características em comum, com produtos e serviços dirigidos a 

esses públicos”. 

Kotler e Armstrong (2003) definem segmentação como divisão de mercados 

grandes e heterogêneos em grupos menores de compradores com necessidades, 

características ou comportamentos que poderiam ser atingidos de maneira mais 

eficiente e efetiva com produtos e serviços que atendam às suas necessidades 

singulares. 

Dias (2004)4 caracteriza segmentação como sendo “processo de dividir 

mercados em grupos de consumidores potenciais com necessidades e/ou 

características semelhantes e que provavelmente terão comportamentos de compra 

semelhantes”.  

No mesmo entendimento, Cobra (2007, p. 105), se referindo à segmentação 

de mercados financeiros, define: “segmentar um mercado significa reconhecer que 

ele está composto por diferentes pessoas e que estas por sua vez reagirão de forma 

diferente às propostas de marketing da organização financeira”. O autor ainda 

acrescenta:  

A técnica de segmentação de mercado pode proporcionar ao setor 
financeiro uma melhor adequação entre a oferta e a demanda de bens e 
serviços, uma vez que os agrupamentos de clientes permitem um melhor 
conhecimento das necessidades e expectativas em relação aos 
benefícios a serem ofertados (COBRA, 2007, p. 118). 

 

Percebe-se que a necessidade de segmentar é resultado das diferenças 

entre as pessoas. “Se todos os seres humanos fossem iguais em seus 

comportamentos e preferências, a segmentação de mercado não seria necessária 

porque todos os produtos e serviços poderiam ser iguais” (BLACKWELL, MINIARD e 

ENGEL, 2008, p. 41). 

                                                
4 Sergio Roberto Dias, coordenador do livro Gestão de Marketing, escrito pelos Professores do Departamento de 

Mercadologia da Escola de Administração de Empresas de SP, Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP) e 

convidados.  
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Além de melhorar o atendimento, a segmentação de clientes permite que 

um profissional de vendas canalize melhor seus esforços para seu público-alvo, 

diminuindo inclusive custos, (deslocamento, tempo de espera, adequação da 

proposta, customização de produtos oferecidos, serviços, entre outros) 

possibilitando uma melhor eficácia na aplicação das ferramentas de marketing, 

otimizando os recursos disponíveis. McTavish (1991) defende que clientes possuem 

necessidades financeiras diferentes, ditadas por suas características, portanto, é 

necessário adaptar o método do vendedor às características do cliente.  

Zambon e Luccas (2006, p. 92) corroboram que atualmente é uma atitude 

sábia da organização selecionar os clientes para que possa com eles desenvolver 

um relacionamento mais próximo e duradouro, porém, é preciso ter um ponto de 

partida. É preciso levantar algumas questões que possam direcionar as escolhas e 

decisões da empresa. 

Dias (2004, p. 19) afirma que o processo de segmentação de mercado 

utiliza sempre a pesquisa e acrescenta ainda, que ela é essencial para auxiliar a 

tomada de decisões. “Com ela, é possível que se chegue ao resultado do 

agrupamento desejado (segmento-alvo)”. Os objetivos principais da pesquisa de 

segmentação são responder a perguntas como: Quem são nossos consumidores 

alvo?  Quais são seus hábitos de consumo? A satisfação do mercado alvo depende 

diretamente do desempenho da oferta em relação às expectativas dos clientes. 

Blackwell, Miniard e Engel (2008, p. 47) e Kotler e Keller (2006, p. 257, 258) 

apresentam alguns critérios para análise e decisão pela segmentação que, se 

atendidos, podem assinalar um processo passível de resultados positivos para a 

organização: 

 Mensurabilidade: refere-se à capacidade de se obter informações sobre o 

tamanho, as características, poder de compra e comportamento de um 

segmento de mercado. Devem ser passíveis de avaliação concreta. 

 Substancialidade ou Sustentabilidade: refere-se ao tamanho do segmento. 

Deve ser grande ou rentável o suficiente para ser atendido ou gerar preço 

prêmio/lucratividade. Segmentos pequenos podem não gerar volume 

suficiente para cobrir os custos de desenvolvimento, produção e distribuição. 

 Acessibilidade ou Alcançabilidade: é o grau pelo qual os segmentos podem 

ser alcançáveis. Deve ser efetivamente possível atingir e atender ao 

segmento. 
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 Congruência: refere-se a quanto são semelhantes os membros de um 

segmento em relação a comportamentos ou características que podem ser 

relacionadas a comportamentos.  

 Diferenciação: os segmentos devem ser distintos entre si, isto é, responder a 

elementos distintos do composto de marketing. 

 Acionabilidade: deve ser possível desenvolver programas de marketing 

específicos para atrair, atender e manter os clientes-alvo agrupados no 

segmento. 

 

QUADRO 2: Variáveis de segmentação 
 

Mercado de Consumo 

 
Características geográficas: regiões, centros urbanos, suburbanos ou rurais, cidades 
municípios ou estados. 
 
Variáveis demográficas/sócio-econômicas: 
- Idade: crianças de 7-10 anos, adolescentes, adultos, velhos,  etc. 
- Sexo: masculino, feminino. 
- Raça: branca, negra, amarela, parda, mestiça, etc. 
- Nacionalidade: brasileira, argentina, alemã, italiana, japonesa, chinesa, chilena, etc. 
- Renda: 1 a 2 salários, 3 a 4 etc. 
- Escolaridade: secundária, universitária, pós-graduado, mestrado, etc. 
- Ocupação: fazendeiros, aposentados, operários, liberais, autônomos. 
- Tamanho de família: 1 ou 2 membros, 3 ou 4, mais de 4. 
- Ciclo familiar: jovens solteiros, jovens casados, sem filho, com filho, etc. 
- Religião: católicos, judeus, protestantes, muçulmanos, etc. 
- Classe social: A, B, C ou D. 
 
Variáveis psicográficas:  
- Personalidade: autoritários, ambiciosos, sociáveis, etc. 
- Estilo de vida: atividades, interesse e opinião. 
- Atitudes: favoráveis, não favoráveis. 
- Percepção: como os consumidores percebem o produto: mais técnico ou menos 
técnico, útil ou menos útil, status ou econômico, e quaisquer outros atributos que 
sirvam de comparação. 

  
 Variáveis comportamentais: 
 - Ocasião: comum, especial. 
 - Influência na compra: criança, esposa, amigos, etc. 
 - Benefícios: qualidade, economia, praticidade, velocidade, etc. 
 - Status do usuário: Não usuário, ex-usuário, usuário freqüente, etc. 
 - Atitude em relação ao produto: entusiasta, positiva, indiferente, negativa 
  
 Aspectos relacionados com o produto: 
 - Uso do produto: intensidade alta, média ou baixa. 
 - Sensibilidade a preço: mais sensíveis, menos sensíveis. 
 - Lealdade a marca: leais, não leais, muito leais. 
 - Benefícios: status, economia, conveniência, etc. 
 

  
 Fonte: Dias (2004); Kotler e Armstrong (2003); Las Casas (2007), (adaptado pela autora). 
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  Para a segmentação de mercado de consumo, são utilizadas as 

variáveis conforme apresentado (quadro 2) por alguns autores (DIAS, 2004; 

KOTLER e ARMSTRONG, 2003; LAS CASAS, 2007). 

 

O quadro 3 abaixo mostra as etapas do processo de segmentação: 

 
QUADRO 3: Etapas do processo de segmentação 

 

Etapa Descrição da Atividade 

1. Segmentação baseada nas 
necessidades 

Agrupe os clientes em segmentos, com base em 
necessidades semelhantes e nos benefícios por eles 
buscados para resolver um determinado problema de 
consumo. 

2. Identificação do segmento 
Determine quais características demográficas, estilos de vida 
e comportamentos de uso tornam o segmento distinto e 
acionável. 

3. Atratividade do segmento 

Usando critérios predeterminados de atratividade de 
segmento (como crescimento de mercado, intensidade 
competitiva e acesso ao mercado), determine a atratividade 
de cada segmento. 

4. Rentabilidade do segmento 
Determine a rentabilidade de cada segmento (análise da 
demanda, custos e preços). 

5. Posicionamento do 
segmento 

Para cada segmento, crie uma proposta de valor e uma 
estratégia de posicionamento com base nas necessidades e 
nas características singulares dos clientes referentes a ele. 

6. Teste crítico de segmento 
Faça pesquisas de marketing para testar a atratividade da 
estratégia de posicionamento no segmento. 

7. Estratégia de marketing mix 
Expanda a estratégia de posicionamento do segmento, a fim 
de incluir todos os aspectos do marketing mix. 

  

Fonte: Betanho (2006)
5
 

 

Tendo presente a visão do negócio bancário e a nova realidade dos 

negócios, os gestores bancários devem definir, estrategicamente, se atuarão no 

negócio como um “todo” e/ou se irão optar por escolher “nichos” de mercado em que 

os padrões de qualidade e excelência façam à diferença e o banco seja o verdadeiro 

líder naquele campo. 

Kotler e Armstrong (2003, p. 174) definem nichos como sendo “um grupo 

bem definido mais estreitamente, geralmente identificado pela divisão de um 

segmento em sub-segmentos ou pela definição de um grupo com um conjunto 

distinto de características que pode buscar uma combinação especial de benefícios.”   

                                                
5 Adaptado de Kotler e Keller, 2006, p. 258. 
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Alguns autores acreditam que a concentração dos esforços de marketing 

em nichos de mercado e o acompanhamento de sua evolução são fatores 

determinantes para o sucesso e posicionamento de uma empresa.  

Reis (1998), afirma que a diversidade do negócio bancário, embora possa 

permitir que se estabeleçam padrões de qualidade para todas as atividades 

bancárias, certamente dificultará que sejamos os melhores em tudo. “Devemos ser 

bom em tudo e excelente em determinados “nichos”.   

Selecionar mercado-alvo é recomendado devido à impossibilidade de um 

produto satisfazer igualmente às necessidades de todos os consumidores. Na visão 

de Kotler (1998), pelo fato de os mercados serem compostos por compradores 

diferentes entre si em muitos aspectos, podem ser segmentados de várias maneiras. 

Defende que a empresa, ao invés de competir em todos os mercados, identifica o 

mercado-alvo que pode atender com maior eficácia. O autor ensina que a adoção de 

marketing de mercado-alvo exige três etapas importantes:  

1. Segmentação de mercado:  

- identificação das variáveis 

 - desenvolvimento de perfis dos segmentos resultantes 

2. Mercado Alvo: 

- avaliação da atratividade de cada segmento 

- seleção do segmento(s) alvo(s) 

3. Posicionamento de Mercado: 

- identificação dos conceitos de posicionamento possíveis para cada 

segmento alvo 

- seleção, desenvolvimento e comunicação dos conceitos de posicionamento 

escolhidos.   

 Ainda nesse contexto, Kotler (2001) diz ser necessária uma classificação de 

clientes, medindo a lucratividade individual de cada um para a empresa. A partir 

desse conhecimento é possível determinar os clientes interessantes, quais têm 

potencial para ser desenvolvido e quais devem ser considerados não-qualificados. O 

autor ainda afirma que só vale à pena manter clientes que mais cedo ou mais tarde 

possam ser lucrativos. 

Os bancos alegam que medir a lucratividade individual se trata de uma 

tarefa difícil, uma vez que um cliente utiliza diferentes serviços bancários, porém, os 

bancos que conseguem avaliar as transações, se assombram com o número de 
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clientes não lucrativos. Alguns relatam que perdem dinheiro com mais de 45 % de 

seus clientes.   

Segundo Zambon e Luccas (2006) é preciso mudar para que a empresa se 

torne mais rentável e mais competente na arte de atender, conquistar e manter 

clientes e o momento da decisão de manter ou não clientes na organização, gera um 

conflito imenso. Deixar alguns segmentos de mercado e clientes não rentáveis para 

a concorrência é o jeito encontrado por muitas organizações para continuar no 

mercado. 

organizações incapazes de tomar decisões como essas quando 
necessário, certamente, estarão vagando perigosamente pelas vias do 
fracasso, pois, em um mercado cada vez mais competitivo, onde os 
concorrentes procuram a cada instante detectar uma fraqueza do 
adversário para aproveitar-se dela ao máximo na disputa por conquistar 
clientes potenciais (ZAMBON e LUCCAS, 2006, p. 96). 

 

Para que uma empresa mantenha o objetivo de atingir seus propósitos e 

atender seus clientes da melhor forma possível, é preciso investir em clientes que 

possam dar retorno e mantenham uma linha de relacionamento, fidelidade ou 

lealdade com a empresa. 

Nesse mesmo raciocínio, McTavish (1991, p. 58) destaca que alguns 

relacionamentos não podem ser superficiais, em função do segmento de mercado e 

ainda acrescenta que “diante do desejo de maximizar o retorno, deve haver alguma 

seletividade na escolha de um cliente em quem o banco investirá um tempo valioso.” 

Muitos bancos já sabem identificar seus clientes mais lucrativos e 

estabelecem diferentes níveis de atendimento, criando valores superiores para eles. 

É o caso, por exemplo, do Itaú Personnalité6. Com isso, o banco retém os clientes, 

encontrando maneiras de superar suas expectativas, procurando aumentar cada vez 

mais a gama de produtos para um mesmo cliente, buscando integração e não 

permitindo que concorrentes possam conquistá-los.  

Uma vez segmentados, deve-se criar maneiras diferenciadas e 

personalizadas para o atendimento, para que a empresa administre recursos (tempo 

e dinheiro), potencialize seus ganhos e melhore a satisfação/lealdade dos seus 

clientes que certamente ficarão contentes em ser atendidos de acordo com suas 

necessidades.  

 

                                                
6 O Itaú Personnalité é uma estratégia de segmentação do banco Itaú dirigido às pessoas físicas de alto poder 

aquisitivo através do oferecimento de produtos e serviços exclusivos.  
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2.2. Processo de Compra e o Comportamento do Cliente 

 

Sabe-se que raramente os bancos escolhem os clientes, mas sim o inverso.  

Para McTavish (1991, p. 27), “em um tempo de crescente competitividade 

nos tradicionais mercados bancários, é necessário mais para o sucesso: o 

conhecimento das muitas influências que afetam a decisão do cliente em escolher 

ou não um banco”. A escolha de um banco ou de um produto bancário não ocorre 

em um período de tempo específico; provavelmente não é instantânea: resulta da 

complexa interação entre fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. O autor 

defende que quando um cliente decide utilizar os produtos e serviços de um banco, 

ele se baseia em uma avaliação racional, objetiva e profissional de todas as 

considerações comerciais e econômicas relevantes.  

O comportamento do cliente pode ser entendido como “estudo dos 

processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou 

dispõem de produtos, serviços, idéias ou experiências para satisfazer necessidades 

e desejos” (SOLOMON, 2002, p. 21).  

Para Blackwell, Miniard e Engel (2008, p. 6-7), o comportamento do 

consumidor é definido como “atividades com que as pessoas se ocupam quando 

obtêm, consomem e dispõem de produtos e serviços”, ou simplificando, pode-se 

pensar como um estudo de “por que as pessoas compram”. Ainda de acordo com os 

autores, o comportamento do consumidor também pode ser definido como um 

“campo de estudo que foca nas atividades do consumidor”. 

Entender o comportamento do consumidor é algo que toda organização 

deseja alcançar. Para compreender esse comportamento, precisa-se estudar e 

descobrir o que se passa na mente do consumidor. “O campo do comportamento do 

consumidor estuda como pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, 

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

necessidades e desejos” (KOTLER e KELLER, 2006, p. 172).  

As necessidades são inerentes à natureza humana. O marketing juntamente 

com outras forças sociais, desperta e influencia as necessidades e o desejo. O ato 

de compra surge da motivação, que vai conduzir a uma necessidade, a qual, por sua 

vez, despertará um desejo. 

Lovelock e Wright (2006, p. 80) alegam que as necessidades estão 

profundamente enraizadas no inconsciente das pessoas. Os autores definem 
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necessidade como “desejos subconscientes e profundos que dizem respeito a 

questões existenciais e de identidade de longo prazo”. 

McTavish (1991, p. 35) menciona que “não é sensato que um cliente 

identifique suas necessidades”. Alerta que isso implica em uma habilidade básica do 

gerente de contas: encorajar o cliente a ver além de suas necessidades. “Além de 

descobrir o que o cliente deseja e responder a esse desejo, também é preciso 

estimular a criatividade e a inovação da venda”, acrescenta.  

Quando os consumidores percebem que têm uma necessidade, o impulso 

interior para atendê-la é chamado de motivação (grifo do autor) (CHURCHILL e 

PETER, 2005). A teoria do psicólogo Abraham Maslow explica que os indivíduos são 

motivados por necessidades específicas em determinados momentos e essas 

necessidades são dispostas em uma hierarquia, da mais importante para a menos 

importante: necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades 

sociais, necessidades de estima, necessidades de auto-realização. No modelo 

proposto, as pessoas tentam satisfazer primeiro as necessidades da base da 

hierarquia que são as mais importantes (básicas) e quando satisfeitas, tentam 

satisfazer a próxima necessidade (KOTLER e ARMSTRONG, 2003).  

O profissional de marketing bancário está diretamente ligado com uma 

complexidade de fatores que motivam seus atuais e possíveis clientes e ele deve 

esforçar-se para entendê-los, preocupar-se em primeiro lugar com o “como”, “quem”, 

e “quando” são realizadas as compras tanto para pessoas físicas, como jurídicas. O 

prestador de serviços deve conhecer o que querem os consumidores e como eles 

tomam suas decisões nas etapas do processo de compra. Isso é fundamental para 

que as organizações tenham êxito em seu mercado (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 

2001, grifo nosso).  Uma vez que o propósito do marketing centra-se em atender e 

satisfazer às necessidades e aos desejos dos consumidores, a importância em 

conhecer as motivações e o comportamento dos clientes é evidente. O 

conhecimento desses papéis orienta o esforço mercadológico para as pessoas 

certas. 

Diariamente somos envolvidos em comportamentos de consumo, nos 

defrontamos com várias decisões desde que marcas comprar e usar, onde e como 

comprar, até como gastar nosso tempo e recurso. 

Segundo Zambon (2006, p. 169-174), há duas condições para se 

compreender o processo de compra de um cliente. A primeira é que ele, ao praticar 
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qualquer aquisição, o faz de maneira racional, programada, baseada em 

necessidades. A oferta da demanda e a decisão de compra está baseada na razão. 

A segunda é a compra por impulso, o que se caracteriza pela falta de programação 

prévia. É a famosa expressão “comprar por comprar”. Normalmente ocorre quando 

um cliente, frente a uma situação de consumo, sente incontrolável necessidade de 

adquirir algo imediatamente. Seja pela necessidade de escapar de problemas, seja 

por estar enfrentando um desequilíbrio emocional, ou até mesmo para se inserir 

socialmente, fazendo com que adquira produtos que não tem o hábito de adquirir. 

Referente à compra por impulso foram identificadas três abordagens centrais que 

descrevem variações comportamentais dos indivíduos ao fazerem compras 

impulsivamente. São elas, conforme Zambon (2006, p. 173): 

1. Compra não-planejada (conceito tradicional): o ato impulsivo de compra é 

baseado na configuração do ambiente, na ocasião: local, beleza, estética do 

produto, vitrine, disposição, comparação, entre outros. 

2. Compra impulsiva (conceito comportamental simples): motivada por 

elementos emocionais. É ocasionado pelo momento sentimental de cada 

indivíduo: feliz ou triste, entusiasmado ou desanimado, impaciente ou 

tranqüilo, etc. 

3. Compra impulsiva (conceito comportamental exagerado): caracteriza-se como 

sendo uma doença, um tipo de distúrbio que deve ser acompanhado e 

tratado. 

 

 O processo de compra do consumidor envolve cinco etapas (figura 1), 

conforme Churchill e Peter (2005, p. 146-151). É iniciado com o reconhecimento de 

uma necessidade. Como já apresentado, essas necessidades (fisiológicas, de 

segurança, sociais, de estima e auto-realização) advém da percepção da diferença 

entre o estado real e de um estado desejado pelo consumidor; pode vir de uma 

sensação interna ou também de estímulos externos. No caso do consumidor de 

banco, pode-se citar como exemplo o indivíduo que precisa juntar dinheiro ou 

acumular recursos. Ele terá a necessidade de abrir uma conta poupança para 

efetuar depósitos ou uma conta corrente, se optar por alguma aplicação. 

 Depois de terem reconhecido uma necessidade, os consumidores vão em 

busca de informações sobre como satisfazê-la. Essa busca de informações pode 

ocorrer em cinco fontes básicas (CHURCHILL e PETER, 2005): 
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1. Fontes internas: correspondem às informações armazenadas na memória do 

indivíduo. Se no passado ele satisfez uma necessidade, do mesmo modo ele 

utilizará a busca de informações lembrando como fez isso. As fontes internas 

podem ser as únicas utilizadas pelo consumidor no caso de compras 

rotineiras. Ex: se o indivíduo precisou pagar uma conta em um determinado 

banco e foi bem atendido, com certeza trará à memória esse bom 

atendimento como um ponto favorável daquela instituição bancária. 

2. Fontes de grupos: correspondem às fontes pessoais de informações como 

família, amigos, vizinhos ou conhecidos. Essas fontes podem ser as mais 

poderosas para influenciar decisões de compra, uma vez que têm alta 

confiabilidade e credibilidade. Ex: o indivíduo poderá seguir a sugestão do 

vizinho de não abrir a conta no banco “A” por causa de um mal entendido com 

o atendente ou resolver abrir a conta no banco “B”, pois seu irmão possui um 

bom relacionamento com o gerente.  

3. Fontes de marketing: são as informações comerciais que os consumidores 

normalmente encontram em rótulos de embalagens, mostruário de produtos, 

propagandas em jornais, revistas, televisão, informações de vendedores, 

entre outros. Apesar de fácil acesso, essas fontes nem sempre ganham a 

confiança dos consumidores. Ex: propaganda na mídia de uma previdência 

privada de um determinado banco. 

4. Fontes públicas: são fontes independentes dos profissionais de marketing e 

outros consumidores, que incluem artigos na mídia sobre produtos ou 

classificações feitas por organizações independentes. Essas fontes 

costumam contar com alto grau de confiabilidade, mas podem requerer algum 

esforço por parte dos consumidores para serem obtidas.  

5. Fontes de experimentação: consistem em uma experimentação ou teste que 

os consumidores podem fazer com os produtos, por exemplo: manuseando, 

cheirando, provando, etc. Essa fonte tende a ser a última utilizada antes da 

compra, uma vez que o consumidor precisará se deslocar até o 

estabelecimento de venda. 

  

 A avaliação de alternativas faz parte da 3ª etapa do processo de compra do 

consumidor. Kotler e Keller (2006, p. 191) afirmam que não existe um processo 

único de avaliação, e os modelos mais atuais tratam esse processo como 
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cognitivamente orientado, ou seja, o consumidor forma julgamentos em bases 

racionais e conscientes. Nessa etapa, o consumidor está buscando certos benefícios 

na escolha e esses benefícios ou atributos variam de acordo com o produto. Assim 

eles avaliam cada benefício que consideram importantes em relação aos custos 

esperados da transação.  

 Trazendo essas premissas à realidade das instituições financeiras, 

podemos utilizar o exemplo de Churchill e Peter (2005), onde os consumidores 

alegam que, para comprar serviços bancários, é valorizada a rapidez dos serviços e 

a conveniência da proximidade das agências. Porém, os clientes também se 

preocupam com os custos de manter uma conta corrente/poupança em determinado 

banco. Além das tarifas bancárias, outros atributos são igualmente importantes: o 

tempo e o esforço necessário para abertura de conta no banco, solicitar talões de 

cheques e obter um cartão magnético. Ao pensar em mudar de banco, os clientes 

estarão sujeitos ao reinício de tudo: aprovação da conta, eventuais erros na abertura 

da conta, novo relacionamento, entre outros fatores que levam alguns clientes a 

avaliar e algumas vezes até se acomodar, mesmo quando não estão satisfeitos com 

o banco atual. Muitos consumidores acreditam que não receberão benefícios 

suficientes em relação aos custos em que irão incorrer com a troca de banco. 

 Após considerar as opções possíveis, os consumidores decidem ou não 

fazer uma compra. Eles podem agir rapidamente se o produto estiver em liquidação 

ou desistir da compra se nenhuma das opções for conveniente ou de fato não 

satisfizer suas necessidades. Podem também adiar a compra se decidirem 

economizar dinheiro. Esse processo de decisão de compra pode ser dividido em 

sub-decisões, que consistem em: decisão por marca (marca A, B, ou C), decisão por 

revendedor (revendedor X, Y ou Z), decisão por quantidade (uma, duas ou várias), 

decisão por ocasião (fim de semana) e decisão por forma de pagamento (à vista, 

cheque ou cartão) (KOTLER e KELLER, 2006). 

 A avaliação pós compra ocorre depois que um cliente adquire um produto 

ou serviço e tem a oportunidade de experimentar e posteriormente avaliar formal ou 

informalmente o resultado da compra. Para a avaliação, deve-se levar em 

consideração suas expectativas e satisfações. No caso do consumidor bancário, 

após todas as etapas, o cliente fará uma avaliação pós compra dos serviços e/ou 

produtos adquiridos de um determinado banco considerando satisfeitas ou não suas 

necessidades e expectativas.  
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FIGURA 1: Modelo de processo de compra do consumidor 
 

 

 

De igual forma, Robert Listman7, citado por Las Casas (2007) identificou 

cinco estágios no processo de compra de serviços e sugeriu algumas formas de 

ação para o desenvolvimento de negócios. Adaptadas para a área bancária são elas 

(quadro 4): 

 

QUADRO 4: Processo de compra de serviços bancários e responsabilidade das 
empresas 

 

CCoommppoorrttaammeennttoo  ddoo  CCoonnssuummiiddoorr  RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddooss  BBaannccáárriiooss  

Desperte necessidades e problemas 
- Clarificar e qualificar necessidades de 
clientes. 
- Identificar os problemas dos clientes 

Mostra interesse em serviços oferecidos - Identificar serviços necessários 

Demonstra convicção diante da compra 
- Explicar como benefícios dos serviços 
satisfazem necessidades 

Demonstra desejo pelo serviço 
- Estabelecer expectativas. 
- Explicar expectativas de resultados da 
relação comercial. 

Está pronto para a decisão 
- Fechar o negócio. 
- Confirmar condições com o cliente. 
Satisfazer necessidades. 

  

                                                
7 LISTMAN, Robert J. Marketing accounting services. Homewood, llinnois: Dow Jones-Irwin, 1988. 
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Fonte: Las Casas, 2007, p. 30 (adaptado pela autora). 

Fonte: Churchill e Peter, 2005, p. 146 
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 Apesar das expansões econômicas, e do crescimento desmedido de 

especializações em serviços, as pessoas ainda não demonstram satisfação com a 

qualidade dos serviços, fazendo-se necessária a utilização de estratégias 

diferenciadas do marketing para antecipar as expectativas do cliente e superá-las.  

Todos os consumidores possuem determinadas expectativas ao comprar ou 

experimentar produtos e/ou serviços. As expectativas são motivadas por valores 

racionais ou emocionais, são construídas a partir de experiências anteriores dos 

consumidores e da reputação, promessas e informações oferecidas pela empresa. 

Portanto, a expectativa é justamente o que o consumidor espera do serviço (TASCA 

e CALDWELL, 1997). O cliente ficará satisfeito se alcançar suas expectativas e 

insatisfeito se não alcançar. Se o desempenho for além e superar as expectativas, o 

cliente então ficará altamente satisfeito ou encantado. “As expectativas são muitas e, 

não sendo atendidas, podem ser causas do fracasso do empreendimento” (Las 

Casas, 2007, pág. 34).  

Serralvo (2001, p. 43) demonstra no esquema (figura 2), a formação das 

expectativas que é derivada diretamente das aspirações sociais, das necessidades e 

dos desejos e, por fim, do relacionamento interpessoal que o consumidor estabelece 

com outras pessoas, gerando a propaganda boca a boca. O autor destaca ainda que 

esse conjunto de variáveis está intimamente relacionado às “promessas” feitas pelas 

instituições por meio do processo de comunicação. Entretanto, a expectativa se bem 

dimensionada, poderá ditar o nível de satisfação derivado da utilização (ou 

consumo) do produto ou serviço. 

Furlong (1994) explica que existe uma “área de tolerância” (figura 3) em que 

os clientes desenvolvem expectativas sobre o que a empresa pode fazer por eles e 

comparam essas expectativas com o que a empresa verdadeiramente os oferece. 

Alerta que uma diferença muito grande entre expectativa e a realidade os levará a 

procurar satisfação em outro lugar. A figura abaixo representa a “área de tolerância”: 

uma faixa em que as percepções do consumidor sobre um serviço seriam 

consideradas satisfatórias, sustentadas pelo nível mínimo que eles estariam 

dispostos a aceitar e o nível que acreditam que poderia ser entregue. Onde o nível 

de serviços “desejado” é o serviço que o cliente espera receber; uma mistura de 

percepção daquilo que ele acredita que “pode ser” do que “deve ser”. Então, o nível 

de serviço “adequado” é o que o cliente considera aceitável.  
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FIGURA 2: Formação das expectativas 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

FIGURA 3: Expectativas quanto ao nível de serviços: A Área de Tolerância 
 

 

 

Fonte: Furlong, 1994, p. 63. 
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 Tasca e Caldwell (1997) têm outra abordagem para essa “área de 

tolerância”, chamando-a de “zona de indiferença”, onde o desempenho da empresa 

oferecedora do produto/serviço não está causando maiores conseqüências 

(positivas ou negativas)  em seu comportamento futuro. Para exemplificar melhor 

como funcionam as expectativas, os autores citam um exemplo de um cliente indo 

ao banco pagar suas contas. Os clientes possuem mentalmente um determinado 

padrão de desempenho que consideram aceitável para cada uma das características 

que compõe sua experiência de “pagar contas em um banco”, portanto, eles têm 

expectativas quanto à comodidade de estacionar seu veículo em um lugar próximo e 

seguro, ou expectativas sobre o tempo de espera na fila do caixa, o padrão de 

atendimento (cortesia, simpatia, eficiência, rapidez) entre outros atributos. Se o 

cliente tem uma expectativa de ser atendido em 5 minutos, caso o atendimento seja 

feito em 4 ou 6 minutos, ele estará na “área de tolerância” ou na “zona de 

indiferença”, não havendo conseqüências positivas ou negativas em suas 

transações futuras com o banco. Caso tenha sido atendido rapidamente, formará em 

sua memória uma experiência positiva e agradável, de modo que da próxima vez 

que necessitar de pagar suas contas, ele se lembrará e poderá haver uma forte 

tendência para que ele retorne àquela agência. Mas o inverso também pode 

acontecer: caso o atendimento demore além do esperado, a experiência será 

desagradável e o cliente igualmente se lembrará na próxima vez em que precisar no 

serviço, porém não de uma forma positiva. 

 Lobos (1993, p. 66) afirma que deve-se identificar junto ao cliente, as 

características ou atributos mais relevantes do serviço que ele espera.  

 Manter um cliente satisfeito pode ser a diferença entre o sucesso e o 

fracasso da organização, pois um cliente satisfeito garante um relacionamento 

duradouro com a empresa, que por sua vez alcança os objetivos desejados. 

Conforme Kotler e Armstrong (2003, p. 394), “para as empresas focalizadas no 

cliente, a satisfação do cliente é ao mesmo tempo um objetivo e um fator dominante 

no seu sucesso.” 

 Entende-se por satisfação um sentimento pessoal de prazer ou 

descontentamento que resulta da comparação da percepção do desempenho do 

produto adquirido em relação às expectativas geradas antes da compra.  Kotler e 

Keller (2006, p. 143), definem satisfação como sendo “uma sensação de prazer ou 

desapontamento resultante da comparação entre o desempenho (ou resultado) 
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percebido de um produto e as expectativas do comprador”. Apontam que, a empresa 

deve medir a satisfação com regularidade porque a chave para reter clientes está 

em satisfazê-los. Para empresas centradas no cliente, a satisfação de seus clientes 

é ao mesmo tempo uma meta e uma ferramenta de marketing.  

 Kotler (2001) ressalta que a empresa deve monitorar o nível de satisfação 

de seus clientes em relação ao que está sendo oferecido a eles, não presumindo 

que aqueles clientes que já possui estão garantidos, pois constantemente 

concorrentes estão tentando fisgá-los. Deve-se fazer algo especial para que eles se 

sintam valorizados, percebendo que, para ele (cliente), também é vantajosa a 

parceria. Igualmente importante será encorajá-los a opinar e dar feedback, criando 

assim um canal de comunicação com o banco. “Muitos clientes em potencial já 

foram conquistados e as empresas com poucos clientes certamente vão tentar atrair 

os seus” alerta FURLONG (1994, p. 46).  

 Os bancos precisam reconhecer que a satisfação dos clientes é função de 

suas expectativas e da qualidade percebida, que servirá como parâmetro medidor e 

resultará no real valor agregado. “Agregar valor a um produto ou serviço é uma 

forma clara de busca da satisfação do cliente” (COBRA, 2007, p. 76) É a partir dessa 

percepção que o cliente confirmará a sua satisfação ou a sua insatisfação e fará 

comparações exercitando em sua mente o “modelo ideal”, isto é, o modelo desejado 

e, normalmente, baseado em experiências anteriores (REIS, 1998). 

 Sobre esse prisma, Zambon (2006, p. 169) alerta para o fato de que clientes 

satisfeitos retornam trazendo consigo novos clientes, do mesmo modo que muitos 

clientes insatisfeitos se vão, levando outros. Ruótolo (1999) acredita que clientes 

“totalmente satisfeitos” compram três vezes mais do que os apenas “satisfeitos”, ou 

seja, para que a satisfação dê resultado, é preciso que se chegue a níveis de 

excelência. Neste mesmo entendimento, McKenna (1999) acrescenta que se uma 

pessoa teve boa experiência com o produto, contará a outras. A credibilidade vai 

crescendo. Mas alerta que o processo também funciona inversamente. Ao buscar a 

satisfação dos clientes, se ganha à lealdade em conseqüência da repetição dos 

negócios e da eficaz propaganda boca a boca. 

 O nível de satisfação do consumidor é um excelente indicador das 

mudanças no desempenho de vendas e nos resultados financeiros da organização. 

Clientes satisfeitos tendem a comprar novamente da mesma empresa, tendem a ser 
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fiel por mais tempo, a ser menos sensível a preço e aos concorrentes, a custar 

menos no atendimento pela rotinização e tendem a oferecer feedback. 

 Necessidades atendidas são fundamentais para satisfação do cliente, 

porém para fidelizá-lo é preciso ir além, é preciso superar-se, destrinchando todos 

os limites em busca de uma satisfação plena, buscando atender as suas 

expectativas, ou melhor: superar sempre. O grande elemento diferenciador entre as 

empresas que irão ter sucesso e as que irão fracassar será a capacidade de 

entender, atrair e satisfazer os consumidores. 

 Alguns autores ressaltam que deve-se investir em pesquisas para identificar 

o que o cliente quer, descobrindo seus desejos ocultos. Ruótolo (1999), por 

exemplo, propõe que seja feito uma pesquisa que deve ser capaz de captar a 

satisfação dos consumidores e suas reações. Para isso, apresenta um modelo 

(figura 4) que mostra esquematicamente o processo. 

 

 

FIGURA 4: Processo de satisfação do consumidor e suas relações 
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De acordo com o modelo, o processo de satisfação do consumidor começa 

na pré-compra. Baseado em suas expectativas anteriores, o comentário de outros 

consumidores, a publicidade e outros fatores, o consumidor forma uma imagem que 

causa uma expectativa prévia ao ato da compra, que por sua vez, surge no 

momento seguinte. A sensação pós-compra consolidará ou não a expectativa inicial, 

determinando a satisfação (ou insatisfação) com o produto/serviço. 

O resultado comparativo dessa expectativa prévia e o que de fato ocorreu 

após a compra pode dar origem a três situações:  

1. Desconfirmação Positiva: é a situação em que o cliente foi surpreendido 

favoravelmente. A compra excedeu as expectativas 

2. Confirmação: é a situação em que as expectativas prévias são 

confirmadas.  

3. Desconfirmação Negativa: o cliente teve suas expectativas prévias 

quebradas de forma desfavorável; estará em um estado de insatisfação por 

ter tido uma experiência pior do que esperava. 

Observa-se (figura 4) que essas três situações podem dar origem a cinco 

reações possíveis dos clientes e o papel da pesquisa proposta pelo autor consiste 

em captar essas reações.  

A reação expressiva se dá quando um cliente manifesta sua insatisfação por 

meio de uma reclamação, queixa, comentários com seu círculo de amigos, etc. Da 

mesma forma, a reação internalizada se dá quando o cliente muda sua atitude 

favoravelmente, mas não a manifesta. 

Segundo Velardez (2006, p. 138), “de nada adiantam os sistemas ou 

processos se, quando o cliente entrar em contato com a organização, sentir-se 

insatisfeito”.  

O tratamento das reclamações, insatisfações ou sugestões de forma pronta 

e eficaz, tem a finalidade de eliminar falhas em produtos e serviços, melhorar suas 

características, bem como aumentar a satisfação e a fidelidade dos clientes. 

Dada a potencial existência de clientes insatisfeitos, é fundamental que a 

experiência negativa seja gerenciada de forma apropriada. É importante que o 

cliente sinta a sensação imediata de que a empresa de fato se preocupa com ele. 

 De acordo com Velardez (2006, p. 137-138) estima-se que a empresa 

varejista perde clientes pelos seguintes motivos: 1% morre; 5% adotam novos 

hábitos; 9% consideram o preço alto demais; 14% estão desapontados com a 
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qualidade do produto e/ou serviços; 68% estão insatisfeitos com a atitude do 

pessoal (má qualidade do atendimento) (grifo nosso). Observa-se que o maior 

percentual de perda de clientes é devido a atitudes das pessoas e não à qualidade 

do produto e/ou serviço. A autora ainda afirma que, em regra geral, a qualidade do 

atendimento é diretamente proporcional à qualidade de preparo das pessoas que 

exercem essa atividade. 

 Reis (1998, p. 113) afirma: “clientes insatisfeitos com os serviços do banco 

enfraquecem a relação com a instituição”. No que diz respeito aos bancos, clientes 

insatisfeitos invariavelmente emitem sinais de sua insatisfação e a instituição deve 

estar sempre alerta para tais sinais como, por exemplo, a transferência de um 

recurso para outro banco, cancelamento de um seguro ou não-renovação de um 

contrato (produto ou serviço).  

A gestão das reclamações, insatisfações, solicitações e/ou sugestões, inclui 

a análise das causas e a determinação de prioridades com base no impacto das 

demandas nos custos, nas possibilidades de retenção do cliente e na imagem do 

banco. O processo de acompanhamento desses registros pode ser feito por um 

gerente ou pela atuação de uma central específica para solução de problemas 

apoiados por sistemas informatizados. É importante que sejam consideradas todas 

as reclamações e insatisfações incluindo aquelas recebidas por meio de contatos 

informais.  

 Segundo a FEBRABAN (2008a), os bancos devem assegurar resposta às 

consultas, reclamações e pedidos de informações, de modo a sanar as dúvidas 

relativas aos serviços prestados e/ou oferecidos, estabelecendo um prazo para isso 

quando não puderem solucionar a questão no ato. Se o atendimento prestado pelos 

demais canais não tiver sido satisfatório ou caso não tenha sido apresentada uma 

solução no prazo previsto, o usuário poderá entrar em contato com a Ouvidoria8 de 

seu banco. Se ainda assim, o cliente não obteve a solução que espera, poderá 

entrar em contato com a Central de Atendimento ao Público do Banco Central, ou 

com algum dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor local 

(PROCON Municipal ou Estadual). 

                                                
8 De acordo com a Resolução 3.477/2007 do Conselho Monetário Nacional, as Ouvidorias de instituições 

financeiras deverão atuar como mediadoras de conflitos entre o banco e os consumidores de seus serviços e 

produtos como última instância, além de promover a troca de informações com Órgãos de Defesa do 

Consumidor e Reguladores (FEBRABAN, 2008a) 
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 Para exemplificar essa questão de tratamento das reclamações, pode-se 

citar um canal disponibilizado pelo Banco Itaú denominado “Disque Itaú” onde os 

clientes ligam para fazer suas reclamações ou queixas sobre produtos e/ou serviços. 

Aparentemente, é semelhante a um serviço de atendimento ao consumidor como 

outro qualquer, porém quem efetivamente vai resolver o problema ou prestar os 

esclarecimentos necessários ao cliente é o gerente da agência na qual o cliente 

possui a conta. Através da ferramenta correio eletrônico, imediatamente o gerente 

será informado sobre tal reclamação e deverá contactar o cliente para a resolução 

do problema em até 5 dias úteis, sendo esse prazo monitorado pela central do 

“Disque Itaú”.  No banco, a satisfação do cliente faz parte da meta do gerente, uma 

vez que existem prazos para respostas e o não cumprimento desse procedimento 

reflete diretamente nas metas da agência (FRATTARI, 2003). 

 

 

FIGURA 5: Como os clientes reagem com a insatisfação, motivada pela prestação de 
serviços insatisfatórios ou de má qualidade 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kotler e Keller (2006, p. 153) estimam que 96 % dos clientes insatisfeitos 

não reclamam; muitos apenas deixam de adquirir o produto ou serviço daquela 

empresa. Estima-se que em média, um cliente satisfeito conta para três pessoas a 

Cliente insatisfeito 

Fonte: Reis, 1998, p. 120. 
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experiência positiva com o produto, enquanto um cliente insatisfeito compartilha com 

11 pessoas sua experiência negativa. Imaginamos que se cada uma dessas 11 

pessoas contar a outras, o número de pessoas expostas à propaganda boca a boca 

negativa do produto ou serviço crescerá exponencialmente. De todos os clientes que 

registram uma reclamação, entre 54 e 70% voltarão a fazer negócios com a 

empresa se suas reclamações forem resolvidas. Os autores ainda indicam que o 

percentual chega a 95%, se os clientes sentirem que a reclamação foi atendida 

rapidamente.  

 Apesar das instituições não serem capazes de prevenir todos os problemas, 

elas podem aprender a se recuperar deles. Para Lobos (1993, p. 178), as 

organizações de serviços deveriam treinar seus funcionários, não tão-somente para 

resolver reclamações, mas para solidificar relações com os clientes. O autor acredita 

que a reclamação é um alicerce para o conceito de capacidade de recuperação, ou 

seja, transformar a insatisfação do cliente num laço de lealdade para com a 

organização de serviços (grifo nosso). Sviokla e Shapiro (1994, p. 273) consideram 

que uma boa recuperação pode transformar clientes irados e frustrados em clientes 

leais. 

 Reis (1998, p. 56) ressalta que toda reclamação feita pelos clientes deveria 

ser tratada como oportunidade de “ouro”, não só para reverter a insatisfação como  

também aprimorar o processo de prestação de serviço. Pesquisas provam que 

solicitar que o cliente apresente suas insatisfações ou problemas, melhora as 

oportunidades para que venham fazer negócios novamente com a empresa, mesmo 

que a reclamação não tenha sido tratada de forma adequada. “Clientes que 

reclamam fornecem à empresa a chance de recuperar uma falha de serviço. (..,.) 

Estão dizendo a empresa que ela tem alguns problemas operacionais ou gerenciais 

que precisam ser corrigidos” (LOVELOCK e WRIGHT, 2006, p. 335, 338).  

 Os resultados da utilização de informações provenientes dos clientes podem 

servir para que a empresa adote a implantação de planos de melhorias, que 

objetivam aperfeiçoar os produtos, serviços e processos. Esses planos se 

desenvolvem através das análises sistemáticas das pesquisas, estatísticas das 

reclamações e soluções adotadas, monitoramento dos fatores adversos e dos 

indicadores de fidelidade. 
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2.3. Consumidores, Clientes e Marketing de Relacionamento 

 

Para McKenna (1999, p. 5), “o marketing é tudo e tudo é o marketing”. Hoje, 

o marketing não é uma função, uma nova campanha de publicidade, uma postura 

enganosa ou a promoção desse mês. “o marketing não é uma mala de truques ou 

um novo jingle de televisão criado para atrair o consumidor desatento, levando-o a 

abrir mão do dinheiro que não pretendia gastar” (MCKENNA, 1999).  Marketing é 

uma forma de fazer negócios e seu papel fundamental é conquistar e manter 

clientes. 

Cobra (2007, p. 31) ressalta que o marketing foi introduzido nos bancos e 

nas instituições financeiras não na forma de “conceito de marketing”, mas na forma 

de “conceito de propaganda e promoção de vendas”. Nessa época, os bancos 

estavam em forte concorrência por captação de poupança e muitos passaram a 

investir em propaganda e promoção de vendas. Com isso, os concorrentes 

adotaram as mesmas medidas e rapidamente contrataram agências de publicidade 

especializadas. 

Atualmente, o marketing é utilizado como uma ferramenta gerencial que se 

constitui numa disciplina em si responsável pelo julgamento criativo no 

direcionamento de recursos da empresa para alcançar metas lucrativas específicas 

através da satisfação inovadora das necessidades do consumidor.  

De acordo com Lovelock e Wirtz, o marketing pode ser visto de diversas 

formas:  

(...) como um esforço estratégico e competitivo perseguido pela alta 
administração; um conjunto de atividades funcionais, incluindo política de 
produto, determinação de preço, entrega e comunicações, desenvolvido 
por gerentes de produto; ou uma orientação dirigida ao cliente adotada 
por toda a organização (LOVELOCK e WIRTZ, 2006, p. 8). 
 
 

Conforme Gordon (1998), o avanço da tecnologia, proporciona a cada dia 

oportunidades para os profissionais de marketing criarem novos valores para as 

empresas por meio das seguintes ações: 

- Ajudando os clientes a ficarem mais satisfeitos com a experiência da 
compra, respondendo a qualquer uma de suas preocupações e 
reclamações em tempo real, antes de eles terem a oportunidade de ficar 
insatisfeitos. 
- Aumento da variedade de produtos e serviços disponíveis para o 
cliente, expandindo o escopo da empresa, talvez por meio de vendas 
cruzadas ou de distribuição de serviços e produtos de terceiros.  
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- Ressuscitando o processo de vendas, por meio do fornecimento de 
informações relacionadas a clientela, produto, estoque e vendas, entre 
outras, aos vendedores no momento exato de influenciar o cliente. 
- Concentrando as promoções para os clientes que provavelmente serão 
mais influenciados por ofertas específicas quando estiverem prontos para 
comprar. 
- Adaptando todos os aspectos de comunicação às necessidades de 
informação e aos canais preferidos de mídia dos clientes, utilizando 
comunicação personalizada e seleção de mídia (GORDON, 1998, p. 24).  

 

O marketing está por toda parte e a cada dia tem se tornado um ingrediente 

indispensável para o sucesso dos negócios. Kotler e Keller (2006) afirmam que o 

sucesso financeiro também depende da habilidade de marketing. Finanças, 

operações, contabilidade e outras funções de negócios não terão sentido se não 

houver uma demanda para produtos e serviços suficiente para que a empresa 

obtenha lucro. É por isso que as decisões de marketing precisam ser sensíveis à 

melhoria contínua do valor adicionado aos produtos e serviços.  

Conforme Newell (2000, p. 10), “a contribuição do marketing para o sucesso 

da empresa reside em sua análise das futuras oportunidades de atender a 

necessidades bem definidas do consumidor com produtos e serviços que oferecem 

melhores benefícios do que a concorrência”. 

A atividade de marketing está ligada às ciências humanas e sociais, pois o 

comportamento do ser humano enquanto consumidor não é previsível. Porém, o 

marketing não pode ter uma ação isolada; toda a organização precisa estar voltada 

para ele. 

Atualmente, tem-se observado que alguns termos são bastante 

questionados quanto a sua aplicabilidade no ambiente mercadológico, tais como: 

consumidores e clientes. 

Para Sheth, Mittal e Newman (2001, p 29), a utilização do termo consumidor 

para referir-se ao mercado de bens de consumo é didática, pois na prática, o termo 

usado em bancos, instituições de varejo e prestadores de serviços é cliente. Neste 

contexto, consumidor, usuário final, beneficiário e comprador são exemplos de 

outras denominações para clientes. Pode-se igualmente ampliar o entendimento da 

palavra cliente para os clientes da concorrência, os ex-clientes e os usuários de 

soluções alternativas aos produtos ou serviços da organização (grifo nosso). 

Para Zenone (2007, p. 136) os clientes podem ser definidos como 

“compradores reais ou potenciais de um produto ou serviço”. 

Conforme Bretzke, o termo cliente refere-se também às pessoas que  
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assumem diferentes papéis no processo de compra, como o 
especificador, o influenciador, o comprador, o pagante, o usuário ou 
aquele que consome o produto, que percebem e assumem atitudes 
diferenciadas diante dos estímulos de marketing, de acordo com o 
envolvimento e comprometimento com a compra, numa determinada 
situação ou contexto (grifo do autor) (BRETZKE, 2004, p. 38). 

 

Kossen9, citado por Bretzke (2004, p. 39) classifica os clientes de acordo 

com o volume de informações, o potencial de compra e a predisposição do cliente à 

compra, a tipologia para o cliente potencial (Figura 10). São eles: 

 Suspect: são aquelas empresas ou indivíduos que se encaixam no perfil de 

possíveis compradores do produto ou serviço. São considerados como alvo. O 

perfil do suspect é determinado na segmentação de mercado. 

 Prospect: são empresas ou indivíduos potenciais. Se encaixam no perfil de 

futuros clientes e tem um diferencial sobre os suspects: possuem os recursos 

financeiros e o poder de decisão para a compra. Para considerar um suspect 

como prospect, deve-se ter um conjunto de informações qualificadas sobre ele.  

 Prospect Qualificado: é um prospect em estado avançado de relacionamento 

com a empresa. Ainda não comprou, mas demonstra interesse. Vai à empresa, 

solicita visita, pede amostras, catálogos, informações sobre preço, produto e/ou 

serviços.  

 
  

GRÁFICO 2: Tipologia do cliente potencial 

                                                
9 KOSSEN, Stan. Creative selling today. 2nd ed. New York: Harper & Row Publishers, 1982, p. 45 
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Fonte: Bretzke, 2004 
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Vavra (1993) complementa a idéia de Kossen, acrescentando outras 

classificações para os clientes: 

 

 Clientes experimentadores: são os prospects que tomaram conhecimento da 

empresa por meio de uma primeira compra. Aqueles que estão testando 

produtos ou serviços de uma empresa;  

 Clientes repetidores de compra: compradores que estão iniciando um 

compromisso mental com a empresa ao repetirem a compra do produto ou 

serviço; 

 Clientes fiéis: pessoas que compram uma variedade de produtos e serviços 

de uma empresa durante muito tempo, escolhendo as marcas desta entre 

outros concorrentes e desse modo, demonstrando lealdade; 

 Clientes defensores: são aqueles que defendem ativamente uma empresa e a 

recomendam. 

Para Grönroos (1993, p.255), "cliente é uma única pessoa que compra e 

consome serviços". 

Os clientes devem ser a razão de ser de uma empresa, uma vez que, sem 

eles, não existe negócio (ZENONE, 2007). Baseado nessa premissa, as empresas 

estão se aproximando de seus clientes, porque estão percebendo que é a única 

forma de sobrevivência em um mercado competitivo (KOTLER, 2001). 

Cobra (2007, p 110) enfatiza que os clientes de uma instituição financeira 

podem ser agrupados em conformidade com os seguintes tipos de renda, atividade 

e faixa etária: 

 Alta renda: patrimônio de mais de R$ 1 bilhão; 

 Pessoas físicas com nível de renda alta: R$ 20 mil ou mais por mês; 

 Profissionais liberais: médicos, dentistas, advogados, administradores, 

economistas; 

 Estudantes: 2º grau, 3º grau, universitário, pós-graduado; 

 Jovens da 3ª idade: com mais de 60 anos; 

 Jovens: 14 a 25 anos; 
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Os clientes e os consumidores são personagens importantíssimos na 

história e na evolução dos negócios. Graças às suas exigências, o mercado tem 

inovado constantemente e crescido de forma acelerada. No dia-a-dia, nos 

deparamos com diversos tipos de clientes, com as mais variadas características: 

experiente, ou inexperiente, passivo ou ativo, desconfiado, sabido, informado, 

curioso, calado, tímido, emburrado, bem humorado, descuidado, orgulhoso, entre 

outras características que levam ele, o cliente, a ser sempre a razão do negócio.  

De acordo com a FEBRABAN, o contato com clientes e consumidores é 

fundamental para os bancos avaliarem sua atuação, analisarem a percepção do 

público com relação ao banco e identificarem as principais demandas e 

oportunidades para inovação ou melhoria de serviços.  

 

 

2.3.1. Marketing de Relacionamento: O desafio competitivo dos serviços 

 

Na entrada do novo século, as instituições financeiras estão se 

conscientizando da necessidade de intensificar o foco no marketing de 

relacionamento se quiserem crescer e sobreviver no seu mercado. Desenvolver 

relacionamentos e sustentá-los tornou-se um grande desafio do século XI. 

O termo relacionamento significa desenvolver ferramentas e meios que 

permitam um contato direto, quase íntimo com o cliente, procurando desenvolver 

uma psicologia de fidelidade com a empresa (ZENONE, 2001, p. 103, grifo nosso). 

Na era pré-industrial, as relações de confiança e relacionamento eram 

grandemente valorizadas. Os agricultores e artesãos comercializavam sua produção 

diretamente com seus clientes finais, o que favorecia o desenvolvimento de um forte 

relacionamento entre as partes. Na virada para o século XX, comerciantes e 

banqueiros igualmente desenvolviam relacionamentos individuais com seus clientes: 

os conheciam e sabiam quais eram as necessidades bancárias e de compras de 

cada um deles (SWIFT, 2001). Algumas situações ainda podem ser observadas em 

cidades menores, normalmente interioranas, aonde o “dono da venda da esquina” 

conhece os clientes pelo nome e possui também um conhecimento sobre seus 

hábitos e costumes. Mais de um século depois, o marketing de relacionamento deixa 

de ser uma noção e passa a ganhar status de disciplina, tema de estudos de muitos 
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pesquisadores (ANGELO E GIANGRANDE, 1999; BRETZKE, 1998; GRÖNROOS, 

2003; MCKENNA, 1999; MCTAVISH, 1991; SILVA E ZAMBON, 2006; SVIOKLA E 

SHAPIRO, 1994; SWIFT, 2001; ZENONE, 2007). 

De acordo com Grönroos (2003, p. 37), a expressão marketing de 

relacionamento foi introduzida na literatura por Leonard Berry em 1983, embora 

desde os anos 70, pesquisadores europeus vêm estudando o fenômeno. 

É definido como uma “estratégia que visa construir uma relação duradoura 

com o cliente baseada em confiança, colaboração, compromisso, parceria, 

investimentos e benefícios mútuos, resultando na otimização do retorno para a 

empresa e seus clientes” (LIMEIRA, 2004, p. 6). 

Para Gordon (1998, p. 31), o marketing de relacionamento significa “(...) o 

processo contínuo de identificação e criação de novos valores com os clientes 

individuais e o compartilhamento de seus benefícios durante uma vida toda de 

parceria.” Gordon enfatiza que o marketing de relacionamento: 

 

- Procura criar novo valor para os clientes e compartilhar esse valor entre 
o produtor e o consumidor. 
- Reconhece o papel fundamental que os clientes individuais têm não 
apenas como compradores, mas na definição do valor que desejam.  
- Exige que uma empresa, em conseqüência de sua estratégia de 
marketing e de seu foco sobre o clientes, planeje e alinhe seus processos 
de negócios, suas comunicações, sua tecnologia e seu pessoal para 
manter o valor que o cliente individual deseja. 
- É um esforço contínuo e colaborativo entre o comprador e o vendedor.  
- Reconhece o valor dos clientes por seu período de vida de consumo e 
não como clientes ou organizações individuais que devem ser abordados 
a cada ocasião de compra.  
- Procura construir uma cadeia de relacionamentos dentro da 
organização para criar o valor desejado pelos clientes, assim como entre 
a organização e seus principais participantes, incluindo fornecedores, 
canais de distribuição intermediários e acionistas (GORDON, 1998, p.32).  

 

Stone e Woodcock trazem outra definição para marketing de 

relacionamento: 

É o uso de uma ampla gama de técnicas e processo de marketing, 
vendas, comunicação e cuidado com o cliente para: 1. Identificar seus 
clientes de forma individualizada e nominal; 2. Criar um relacionamento 
entre a sua empresa e esses clientes – um relacionamento que se 
prolonga por muitas transações; 3. Administrar esse relacionamento para 
o benefício dos seus clientes e da sua empresa (STONE e WOODCOCK, 
2002, p. 3).  

 

Relacionamento é um processo contínuo. A necessidade de conquistar e de 

manter clientes vem transformando o relacionamento no principal bem da empresa, 
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impulsionando o desenvolvimento de estratégias e processos para melhorias na 

qualidade, vislumbrando a satisfação total do cliente e lealdade ao longo prazo. Por 

isso, a razão do sucesso em qualquer ramo de negócio depende do grau de 

relacionamento da empresa com seus clientes, afirma Cobra (2007). Um importante 

e simples canal de relacionamento com os clientes é o contato direto, realizado, 

normalmente, pelas pessoas da linha de frente, que podem fornecer informações 

vitais para estabelecimento de relações duradouras com os clientes. 

Hooley, Saunders e Piercy10 (2001, p. 313) demonstram visualmente o 

número de estágios identificáveis na construção do relacionamento através da 

escada do marketing de relacionamento. Salientam que o objetivo do marketing de 

relacionamento é mover os consumidores para o topo da escada, descobrindo 

maneiras de enriquecer o valor que as duas partes conseguem do relacionamento. 

 
 

FIGURA 6: A escada do marketing de relacionamento 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Original desenvolvido por Payne at al. (1995). Relationship Marketing for Competitive Advantage, Oxford: 

Butterworth-Heinemann, p. viii. 
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A base da escada (figura 6) é composta por clientes prospects, ou clientes 

potenciais: aqueles que se encaixam no perfil de futuros clientes. A ênfase inicial é 

transformar o prospect em consumidor, seguindo a transformação de consumidor 

para cliente, de cliente para apoiador e assim até atingir o topo da escada que seria 

o parceiro. Nesse nível, a empresa e o cliente estão trabalhando juntos pelo 

benefício mútuo. Para isso, o esforço de marketing é voltado para a manutenção de 

um relacionamento contínuo, a um prazo mais longo (HOOLEY, SAUNDERS, 

PIERCY, 2001, p. 313). 

Cobra (2007, p. 55) afirma que o relacionamento, assim como o produto, 

apresenta aspectos tangíveis, visíveis e claramente definidos como direitos e 

deveres. Porém, há os aspectos intangíveis que não são identificados com facilidade 

e que necessitam muitas vezes da ajuda da pesquisa. Assim como em uma união 

conjugal, em um relacionamento comercial, o parceiro quer sentir-se “o mais 

importante fator na vida do fornecedor”. Em qualquer relação, existem compromissos 

que, uma vez respeitados, possibilitam um bom relacionamento. O autor ainda alerta 

que existem expectativas implícitas, que carecem de identificação para impedir a 

deterioração das relações (COBRA 2007). 

Para Giangrande (1999), o estabelecimento de melhores relacionamentos é 

obtido por uma troca e um cumprimento das promessas explicitadas. A autora 

explica que quando a empresa coloca de modo claro e nítido o que pede, o 

relacionamento se consolida e se dá de modo harmônico. As empresas, 

principalmente as de varejo, precisam modernizar-se. Abandonar de vez a velha 

postura do jogo “ganha-perde” e adotar o “ganha-ganha”, onde todos ganham. Isso 

faz com que se ganhe mais e por mais tempo. Giangrande ainda contribui com a 

teoria do marketing de relacionamento: 

Adotar o marketing de relacionamento significa, para a empresa, que se 
dedique ao estabelecimento, manutenção e constante melhora de seus 
relacionamentos com seus clientes – seja os internos ou os externos -, 
com uma finalidade de lucro mútuo, de modo que os objetivos das partes 
envolvidas sejam atingidos (GIANGRANDE, 1999, p. 16). 

 

Corroborando com a idéia de Giangrande (1999), Hooley, Saunders e Piercy 

(2001, p. 134) enfatizam que é fundamental estabelecer o que cada parte ganha, ou 

poderia ganhar com o relacionamento. Muitas organizações ainda olham a partir de 

suas perspectivas, reconhecendo o valor para elas, mas não pensando claramente o 

que o consumidor irá conseguir com aquela negociação.  
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McTavish (1991) explica que as estratégias de marketing devem estar 

intimamente ligadas aos objetivos corporativos e voltadas à qualidade dos 

relacionamentos. No que diz respeito aos bancos, mudanças recentes na 

concorrência e no mercado estão levando para uma ênfase maior no 

estabelecimento e na manutenção de relacionamentos com clientes-chave. Neste 

contexto, o marketing de relacionamento foi sendo visualizado como uma grande 

ferramenta gerencial, fundamentado na idéia de maximizar a relação banco-cliente 

com o passar do tempo, valorizando relacionamentos à longo prazo. O autor ainda 

acrescenta: 

A atividade bancária de relacionamento baseia-se na premissa de que o 
banco pode aumentar os seus ganhos quando maximiza a lucratividade 
do relacionamento total com o cliente, ao invés de procurar extrair o lucro 
máximo de qualquer produto ou transação, individualmente (McTAVISH, 
1991, p. 56). 

 

Nota-se que o marketing de relacionamento é nitidamente calcado em 

interações entre instituições e clientes. No setor bancário especificamente, o 

marketing de relacionamento apóia-se em fatores que são únicos para esse setor, 

como por exemplo, o fato de se desejar relações duradouras como forma de 

monitorar os tomadores de empréstimos ou os aplicadores de recursos (GOSLING, 

2001, p. 48).  

Conforme Bretzke (1998) é notório que, em instituições financeiras, a prática 

do marketing de relacionamento se faz possível e fundamental para enfrentar novos 

desafios, principalmente por dois motivos: (1) o serviço prestado por uma instituição 

financeira implica relacionamento prolongado que permite um alto grau de interação 

empresa-cliente. Entretanto, o que se percebe é que as organizações não estão 

estruturadas para acrescentar valor para seus clientes a partir destas interações; (2) 

As barreiras de mudança de fornecedores de serviço são baixas - um cliente pode 

mudar facilmente de fornecedor caso esteja insatisfeito (BRETZKE, 1998). 

Relacionamentos que tentam desenvolver valores para o cliente através 

interações e parcerias são voltados para criação de vínculos entre consumidores e 

empresas. Quanto mais se desenvolve o relacionamento através de tais vínculos, 

mais comprometido com o relacionamento o cliente fica. Peppers e Rogers (2000, p. 

40) enfatizam que se o cliente e a empresa não tiverem qualquer relacionamento 

anterior à compra e também não tiverem qualquer relacionamento posterior, toda a 
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interação será centrada em uma única e solitária transação. Theodore Levitt 

comenta que:  

O relacionamento entre um comprador e um vendedor raramente termina 
quando a venda é feita. Em um número cada vez maior de transações, o 
relacionamento na verdade se intensifica depois da venda. Isso se torna 
o fator mais importante quando um comprador escolhe o vendedor para a 
sua próxima transação. Isto com certeza ocorre em todos os serviços 
financeiros... (LEVITT, 1988, p. 114). 

 
Em uma instituição bancária, por exemplo, a venda de produtos e serviços 

bancários envolve o estabelecimento das relações entre o banco e o cliente. Assim 

como em todos os relacionamentos, são possíveis muitos resultados: desde os 

breves e alienados até os permanentes e mutuamente satisfatórios.  

McTavish (1991, p. 13) acrescenta que para estabelecer um relacionamento 

estável e duradouro, o banco precisa demonstrar capacidade em atender as 

necessidades do cliente e depois satisfazê-las por um período de tempo satisfatório, 

para que o cliente acredite que “não vale a pena trocar de banco”. A criação de 

relacionamentos concretos e duradouros é um trabalho árduo e de difícil 

manutenção. Entretanto, em um ambiente onde o cliente é abraçado por diversas 

opções, uma relação pessoal é uma forma saudável e inteligente de manter a 

fidelidade com a empresa. Assim, conduzir relacionamentos propiciará outras forças 

motivadoras que farão com que o cliente queira manter vínculos com o banco.  

Stone e Woodcock (2002, p. 2,3) enfatizam que as empresas precisam 

encarar o marketing de relacionamento como um investimento. Acrescentam ainda 

que esse investimento trará como benefícios futuros o aumento de retenção e 

lealdade do cliente e maior lucratividade por cliente.  

Peppers e Rogers (2000) destacam que os bancos têm apoiados na 

tecnologia da informação (TI), condições extremamente favoráveis para desenvolver 

relações com seus clientes, pois, dispõem de dados que eles (clientes), 

obrigatoriamente, têm que fornecer aos bancos. A permanência das instituições 

financeiras no mercado depende da habilidade em agregar valor aos serviços 

oferecidos e aprofundar relacionamentos, aproveitando-se da tecnologia para 

conhecer e encantar seus clientes. 

Stone e Woodcock (2002, p. 93) afirmam que o aspecto-chave do marketing 

de relacionamento é a capacidade de coletar, analisar e rastrear as informações 

acerca dos clientes. A tecnologia disponível possibilita que as empresas possam 
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manter e analisar informações de cada cliente e tomar decisões a partir delas 

(ZENONE, 2007).  

Para Gordon (1998, p. 94), utilizar o marketing de relacionamento e seus 

componentes é impossível sem os efeitos capacitadores da tecnologia para 

armazenar, recuperar, processar comunicar e analisar dados, principalmente 

aqueles sobre o cliente. A tecnologia ajuda a agregar valor ao relacionamento com o 

cliente por meio da informação, comunicação e compreensão dos dados 

compartilhados e está constantemente sendo adaptada para criação, intensificação 

e transformação de relacionamentos (GORDON, 1998). Em uma instituição 

financeira, a tecnologia da informação proporciona o suporte necessário para que o 

gerente de contas acompanhe, por exemplo, o tempo médio de vida ativa das contas 

correntes no que tange à abertura e encerramento, as contas que possuem o maior 

nível de rentabilidade ou prejuízo, os tomadores de empréstimos ou poupadores de 

recursos, o histórico de transações, entre outras informações que permitem entender 

o comportamento e também as necessidades dos clientes bancários. Nesse 

contexto, o marketing de relacionamento inclui a reunião e a análise de dados sobre 

os clientes individuais, as informações sobre as transações realizadas bem como o 

histórico para facilitar uma comunicação recíproca contínua entre empresa-cliente.  

Para esse acompanhamento de dados, existem alguns softwares que 

auxiliam e apóiam esta gestão. São comumente classificados e denominados como 

sistemas de CRM (Customer Relationship Management), que, em uma tradução 

simples, significa “Gestão do Relacionamento com o Cliente”. O CRM consiste em 

uma combinação da filosofia do marketing de relacionamento, que ensina a 

importância de cultivar os clientes e estabelecer com os mesmos um relacionamento 

estável e duradouro através do uso intensivo da informação, aliado a tecnologia da 

informação (BRETZKE, 2004b). 

Bretzke define CRM, como sendo: 

a integração entre o Marketing e a tecnologia da informação para prover 
a empresa de meios mais eficazes e integrados para atender, reconhecer 
e cuidar do cliente em tempo real e transformar estes dados em 
informações que, disseminadas pela organização, permitem que o cliente 
seja "conhecido" e cuidado por todos (BRETZKE, 2004b). 

 
A autora ainda acrescenta que a promessa de um relacionamento 

gratificante, administrado convenientemente, se torna mais exeqüível pela tecnologia 

do CRM, que possibilita o gerenciamento das relações. 
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Conforme Zenone (2007, p. 68), CRM ou gerenciamento do relacionamento, 

é “um conjunto de estratégias, processos, mudanças organizacionais e técnicas 

pelas quais a empresa deseja administrar melhor seu próprio empreendimento 

acerca do comportamento do cliente”. Ainda de acordo com o autor (p. 65), o 

principal objetivo do CRM é “melhorar o relacionamento da empresa e o mercado-

alvo e, com isso, propiciar benefícios mútuos, de modo que o mercado tenha suas 

necessidades satisfeitas, e a empresa conquiste os resultados esperados” 

(ZENONE, 2007, p. 65). 

Uma das atividades dos softwares de relacionamento implica em registrar 

os contatos realizados pelos clientes com a empresa, de forma personalizada. Os 

registros não dependem do canal de comunicação que o cliente utilizou 

(pessoalmente, telefone, fax, e-mail, chat, SMS, MMS), e servem para que se 

tenham informações úteis e catalogáveis sobre os clientes, por meio de seu 

relacionamento com a empresa. Esses contatos se tornam uma vantagem 

competitiva, pois se obtêm informações dos clientes em tempo real, que a 

concorrência não tem acesso. 

Para desenvolver um melhor relacionamento com o cliente, o banco Itaú 

possui uma ferramenta de marketing chamada “tela de ação”, que permite um 

gerenciamento no sentido de conhecê-lo com o maior número de detalhes, de forma 

a entender seu comportamento, suas ações de movimentação e também 

informações pessoais que agregam valor no que tange ao seu atendimento pessoal. 

Na tela de ação, é permitido (e facultativo) registrar todo o atendimento do cliente 

feito na agência ou pelo telefone. São registros sobre suas preferências, estilo de 

vida, valores e costumes de modo a tornar o atendimento personalizado, para que 

em uma próxima oportunidade, o gerente visualize as informações e crie alternativas 

capazes de surpreendê-lo e até mesmo criar necessidades para ele. Quando um 

cliente percebe que a organização se preocupa em atendê-lo de forma única e 

diferenciada, os relacionamentos tendem a se tornar mais consistentes e 

duradouros. Como conseqüência, espera-se que o comprometimento aumente e o 

cliente se torne fiel com a empresa. 

Zenone afirma a prática descrita, teorizando que: 

As informações de relacionamento precisam ser compiladas, 
recuperadas e disponibilizadas no momento em que o contato entre a 
empresa e o cliente está ocorrendo para que possa conhecer e 
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reconhecer o cliente e, dessa forma, direcionar produtos, serviços e 
ofertas ajustadas a ele (...) (ZENONE, 2007, p. 64). 

 

De acordo com Peppers e Rogers (2004), o CRM tem a ver com um 

conceito mais profundo em que cada cliente é distinto, diferente, e devem possuir 

tratamentos diferentes. Em razão de sua abrangência, o conceito de CRM é dividido 

em analítico operacional e colaborativo (ZENONE, 2007, p. 69,70): 

 CRM analítico: possibilita o ajuste de estratégias de diferenciação de 

clientes. Determina quais são os que devem ser tratados de forma 

personalizada e quais devem ser deslocados para níveis de 

prioridade inferior. Pelo tratamento diferenciado, pode-se reduzir os 

custos de atendimento a esses clientes.  

 CRM operacional: as empresas possuem um foco muito grande 

nesse sistema, que consiste em automatização da força de vendas, 

centro de atendimento a clientes (call centers), sites de comércio 

eletrônico e sistemas automatizados de pedido. Essas soluções 

visam, basicamente, racionalizar e otimizar processos, organizar 

fluxos de atendimento e encaminhamento de ocorrências. Com isso, 

essas iniciativas podem acabar refletindo na qualidade e na agilidade 

do atendimento. 

 CRM colaborativo: abrange as ferramentas de contato como e-mail, 

fax, internet, ou seja, todos os pontos em que ocorre a interação 

entre a empresa e o cliente.   

A ferramenta de CRM é uma grande virada no conceito de atendimento ao 

cliente, que extrapola a prática existente em qualidade e também a possibilidade de 

aumentar a fidelidade do cliente e conseqüentemente, a rentabilidade da empresa. 

Percebe-se que a tecnologia da informação influencia profundamente o 

modo de fazer negócios, proporcionando a criação de estratégias diferenciadas de 

marketing de relacionamento, a fim de agregar valor entre a empresa e o cliente. As 

empresas estão em busca contínua do conhecimento sobre o cliente, na 

personalização dos seus produtos e serviços, na prospecção, retenção e fidelização 

para que os seus clientes não se tornem prospects de outras empresas. 

Várias são as contribuições teóricas de autores no que tange ao marketing 

de relacionamento. Entretanto, percebe-se que todos os conceitos convergem para 
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um atendimento cada vez mais eficaz das necessidades dos clientes, buscando uma 

relação duradoura que longo prazo que conduza à fidelização e o aumento da 

lucratividade.  

Ainda é muito comum encontrar anúncios de bancos tentando atrair clientes 

com promessas de serviços gratuitos, juros menores, dentre outros atrativos. 

Entretanto, uma vez tendo conseguido captar o número de clientes pretendidos, o 

banco não se preocupava ou não sabia como retê-los. É a partir desse entendimento 

que os bancos começaram a se preocupar em fazer clientes fiéis ao invés de deixá-

los fugir para a concorrência.  

Limeira (2004, p. 7) acredita que o marketing de fidelização ou de retenção 

é o primeiro nível do marketing de relacionamento. É definido como “estratégia para 

fidelizar ou reter o cliente que por meio de ações integradas, sistemáticas e 

contínuas de comunicação e promoção, gerando freqüência e repetição de compra 

por parte dos clientes e recompensando-os por isso”.  

Para Diller (2001, p. 77) a fidelização de clientes em sentido lato, pode ser 

definida como “a disposição de um cliente para um relacionamento comercial com 

um fornecedor, que se concretiza em ações seqüenciais (nova compra, 

intensificação da relação comercial, referências)”. O autor enfatiza que a 

identificação de possíveis pontos fracos do relacionamento comercial entre um 

prestador de serviços e seu cliente passa a servir como decisão para as ações a 

serem introduzidas, visando o aumento da fidelização. A definição de fidelização foi 

colocada como um objetivo de marketing direcionado ao cliente, orientado pelo 

comportamento, a partir do qual o prestador de serviços quer construir transações 

de longo prazo, ou seja, individuais, em relacionamentos de negócios duradouros. 

“Um dos objetivos da fidelização é proporcionar aos clientes compras seqüenciais, 

motivados por atividades fidelizadoras”, destaca (DILLER, 2001, p. 87-88). 

Segundo Richard (2001) o maior meio de satisfazer e manter seus clientes é 

conhecer o máximo possível sobre os mesmos, pois, não se estabelece uma relação 

com quem não se conhece. Portanto surge, mais uma vez, a necessidade de se 

pesquisar e identificar seus gostos, hábitos, históricos de compra, entre outras 

variáveis. “Conhecer o público-alvo, seus desejos e suas necessidades, pode, 

portanto, representar a construção de relacionamentos duradouros e sustentáveis, 

que tendem a ser descritos como fidelização, chegando em alguns casos à 

lealdade(...)” (ZAMBON, 2006, p. 175).   
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Embora possa parecer ousado, alguns autores já afirmavam que mais 

importante do que captar clientes é manter os clientes atuais. Porém, muitas 

organizações se encontram tão voltadas para o esforço de atrair novos clientes que 

acabam não investindo em recursos na preservação dos relacionamentos de longa 

duração. Grönroos (2003, p. 38) afirma que “conservar clientes existentes pode ter 

um impacto positivo sobre a lucratividade em situações em que é difícil e/ou caro 

achar novos clientes para substituir os clientes lucrativos que partiram”. 

De acordo com Reis (1998), ligado à capacidade do banco em reter clientes, 

surge o conceito de zero clientes perdidos, que fortalece a imagem institucional da 

organização fazendo assim uma associação na mente do cliente como um banco de 

qualidade.  

Quando se perde um cliente, se perde todo o lucro que teria com as 

aquisições de serviços futuros deste e com o qual já se teve os custos para 

conquistar. Nesse raciocínio, ainda acrescenta-se o custo de reposição dessa perda. 

Atender às necessidades dos clientes atuais pode ser mais fácil, porque se pode 

saber melhor quem são, onde estão e quais são as expectativas. Conforme Kotler 

(2001), pesquisas revelam que além de custar cinco vezes mais conquistar um novo 

cliente do que manter o atual, poderá demorar alguns anos até que o novo compre 

na mesma proporção do antigo. 

Confirmando esse entendimento, Diller (2001, p. 75) postula que “cada vez 

mais empresas conscientizam-se de que o prejuízo trazido pela perda de um cliente 

pode ser – dependendo da área do negócio – até maior do que o custo de uma nova 

conquista”. Para Albrecht (1992), faz sentido pensar no cliente como um “ativo” que 

se valoriza na empresa, um ativo cujo valor aumenta como passar do tempo, e isso 

é exatamente o que ocorre quando a satisfação e a lealdade do cliente estão 

crescendo.  

Existe também, o “fator rotatividade”, capaz de erodir ainda mais os 

resultados finais de uma instituição. Muitas empresas possuem um alto índice de 

rotatividade de clientes, ou seja, conquistam novos clientes, mas perdem muitos 

deles. Furlong (1994) define “rotatividade” como o número de clientes que desertam 

durante o período de um ano dividido pelo número de novos clientes. Se a empresa 

perder metade do número de clientes que adquire a cada ano, a taxa de rotatividade 

será de 50%. Swift (2001) afirma que uma pequena redução na rotatividade pode 

gerar milhões em receitas mantidas ou em lucros adicionais. Rotatividade muito alta 



 67 

é uma realidade triste, porém real para muitas organizações. Como conseqüência 

disso, fidelizar clientes é uma das conquistas mais importantes para se manter uma 

boa performance. 

É fundamental que toda empresa saiba quais são os elementos que mais 

impactam no seu valor para o cliente, seja por meio de um simples atendimento, 

seja por um acompanhamento mais detalhado de uma venda ou qualquer outro tipo 

de relacionamento, evidenciando os prejuízos causados por um relacionamento 

frustrado e dando notoriedade aos benefícios gerados por relações que satisfazem e 

fidelizam o cliente.  

A criação de valor é essencial para a fidelização dos clientes, diz Galé 

(1996), ao defender que é necessário oferecer uma proposta de valor melhor que a 

da concorrência e não simplesmente a oferta de utilidades imediatas. Esse valor 

precisa ser também administrado por meio do gerenciamento da qualidade na 

organização. 

Criar valor é oferecer algo que destaca um produto ou serviço sob a visão 

do cliente.  Não é o que o produto faz, mas o que ele espera que o produto faça de 

maneira destacada e, se possível, única. McTavish (1991) sustenta que um banco 

bem sucedido é aquele cujos clientes sentem que, em suas transações com o banco 

e com a gerência, recebem um valor real, a despeito e acima da base de “produtos 

verdadeiramente comprados”. “Ver o mercado com os olhos do cliente pode ser uma 

forma inteligente de ampliar os negócios, pois se pode delinear o que os clientes 

querem e aplicar assim a melhor forma de satisfazer suas necessidades” (COBRA, 

2007, p. 145). 

Conhecendo os clientes, sabe-se criar valor. Para se saber o que 

representa valor para o cliente, deve-se pesquisar junto ao mesmo, afirma Cobra 

(2007).   

O modelo de valor para o cliente é uma representação do valor percebido. 

Para identificar o que tem valor para o cliente, a organização financeira precisa 

investir em conhecimento, que permita construir modelos de serviços de valor. 

O valor reflete os benefícios e os custos tangíveis e intangíveis percebidos 

pelo cliente. Kotler e Keller (2006, p. 23), alegam que o valor pode ser visto como 

uma combinação de qualidade, serviço e preço, denominada a “tríade do valor para 

o cliente”. 
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Conforme Churchill e Peter (2005, p. 13), o marketing voltado para o valor é 

baseado numa visão simples do motivo que leva clientes a comprar produtos e 

serviços. Os autores interpretam que “valor para o cliente é a diferença entre as 

percepções do cliente quanto aos benefícios da compra e uso dos produtos e 

serviços e os custo em que eles incorrem para obtê-los”, conforme a equação: 

 

 

FIGURA 7: Equação do valor 
 

 

 

 

A equação de valor do cliente (figura 7) é uma representação útil da idéia de 

que benefícios têm efeitos positivos e custos têm efeitos negativos sobre o valor. 

Similarmente a essa equação, Lovelock e Wright (2006) explicam que o valor para o 

cliente é chamado de valor líquido. Se os custos percebidos do serviço são maiores 

do que os benefícios percebidos, o serviço então terá valor líquido negativo. Como 

conseqüência dessa equação, os clientes provavelmente descreverão o serviço 

como tendo pouco valor e poderão decidir não adquiri-lo ou não comprá-lo.  

Os benefícios e os custos percebidos podem ser ilustrados conforme figura 

a seguir. A balança nos dá a idéia de que o ideal seria que os custos e os benefícios 

estivessem em um mesmo nível, para que seja vantajosa a compra do produto, bem 

ou serviço.  

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Churchill e Peter, 2005, p. 14. 
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FIGURA 8: Custos e Benefícios para o cliente 
 

 
 

 

Os benefícios que os clientes podem receber da compra de produtos e 

serviços são, conforme Churchill e Peter (2005, p. 15,16): 

 Benefícios Funcionais: são os benefícios tangíveis recebidos em bens, 

produtos e serviços. Abrimos uma conta poupança com a finalidade de 

“guardar” um dinheiro extra. Quando compramos um automóvel, por exemplo, 

sua função inicial é transportar. Em um mesmo bem, produto ou serviço, 

podem ser identificadas múltiplas funções ou benefícios dependendo do 

cliente ou da situação. Pode-se também imaginar que esse automóvel irá 

gerar um status ou outro tipo de benefício funcional ao seu proprietário. A 

função de uma comida qualquer é saciar a fome, assim como a função da 

pasta de dente é deixar os dentes limpos. Igualmente, um seguro de 

residência tem a função de dar proteção e assistência necessária ao cliente 

nos momentos de necessidade.  

 Benefícios Sociais: “são as respostas positivas que os clientes obtêm das 

outras pessoas por comprar e usar determinados produtos e serviços” 

(CHURCHILL e PETER, 2005, p. 15).  Esses benefícios relacionam-se às 

questões que envolvem status e a força de uma marca, dentre outros 

aspectos. A pasta de dente tem o benefício social de proporcionar um sorriso 
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Fonte: Churchill e Peter, 2005, p. 16. 
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atraente. Um grupo de amigos pode se reunir para um almoço e elogiar o 

bom gosto da escolha do restaurante. As pessoas podem procurar benefícios 

sociais quando compram uma camisa Giorgio Armani, um automóvel Ferrari, 

uma mansão no condomínio Alphaville, ou até mesmo quando abrem uma 

conta em determinado banco e recebem um cheque “cinco estrelas”, ou um 

cartão “gold”. 

 Benefícios Pessoais: “são os bons sentimentos que os clientes experimentam 

pela compra, propriedade e uso de produtos, ou pelo recebimento de 

serviços” (CHURCHILL e PETER, 2005, p. 15). No exemplo da pasta de 

dente, o benefício pessoal que ela traz é a certeza da saúde bucal. Quando 

alguém compra um sanduíche do McDonald‟s, pode sentir um sentimento de 

satisfação por saber que uma parte da venda é direcionada para causas 

sociais. Semelhantemente acontece com quem compra produtos 

biodegradáveis, recicláveis ou alguém que prefere utilizar a bicicleta como 

meio de transporte à utilizar o carro, como uma alternativa para preservar o 

meio ambiente dos gazes poluentes. 

 Benefícios Experimentais: “refletem o prazer sensorial que os clientes obtêm 

de produtos e serviços” (CHURCHILL e PETER, 2005, p. 15,16). Esses 

benefícios estão relacionados à um ambiente agradável, um perfume 

cheiroso, uma comida saborosa, uma roupa bonita, um calçado confortável, 

dentre outros. Por exemplo: ao ir a um bom restaurante, este poderá ter uma 

combinação de benefícios experimentais positivos se houver um ambiente 

agradável, seguido de um bom atendimento, uma comida saborosa e um 

preço acessível. Da mesma maneira, a experiência poderá não ser positiva e 

haverá ausência desses benefícios se o ambiente for barulhento, se a comida 

demorar e vier fria, se o atendimento não for cortêz entre outros aspectos. 

Finalizando o exemplo da pasta de dentes, pode-se perceber a sensação de 

frescor e um sabor agradável na boca após a sua utilização. 

 Pode-se perceber que alguns bens e produtos têm o potencial de 

proporcionar os quatro tipos de benefícios de uma vez, como foi o exemplo da pasta 

de dente. Em conseqüência disso, os profissionais de marketing procuram enfatizar 

todos esses benefícios em diferentes campanhas publicitárias, destacam os autores. 

 Conforme estudos de Churchill e Peter (2005, p. 17, 18), há pelo menos 

quatro categorias de custos que podem influenciar o valor percebido pelos clientes: 
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 Custos monetários: referem-se à “quantidade de dinheiro que os clientes 

pagam para receber produtos e serviços” (CHURCHILL e PETER, 2005, p. 

17). Nesses custos, estão incluídos o preço do produto ou serviço, taxas de 

transporte, taxa de instalação, custo de armazenagem, entre outros. Também 

estão incluídas os riscos de perda financeira (falha ou desempenho 

insatisfatório do produto). No exemplo do automóvel Ferrari, além do preço 

que se paga na compra do bem, estariam incluídos os custos do frete, bem 

como os riscos envolvidos no desempenho do veículo. No exemplo do 

McDonald‟s, Frattari (2003, p. 63) acrescenta que além do valor pago pelo 

sanduíche, soma-se o deslocamento, o custo do estacionamento, a gorjeta do 

“flanelinha” e também pode-se acrescentar o risco de insatisfação do produto 

(se estiver velho ou frio, etc).  

 Custos temporais: “o tempo gasto comprando produtos e serviços” 

(CHURCHILL e PETER, 2005, p. 17). Considerando que o tempo é valioso 

para a maioria das pessoas, o tempo gasto na compra ou aquisição de um 

produto, bem ou serviço, poderia ser utilizado para atividades mais 

agradáveis (lazer, estudos, etc) ou lucrativas.  Entretanto, em situações 

especiais, alguns clientes gostam de gastar tempo fazendo compras ou 

pesquisando preços. Com a utilização da internet como ferramenta de busca, 

pesquisas e avaliação de alternativas, pessoas podem passar horas 

navegando, buscando a opção que melhor lhes convier. Para exemplificar os 

custos temporais do dia a dia, podem ser destacados a espera em uma 

grande fila do caixa de um supermercado ou de uma instituição bancária que 

para alguns clientes parecem perda de tempo e para outros (idosos) são uma 

“ocupação” do tempo ou considerado uma “terapia”. 

 Custos psicológicos: “a energia e a tensão mental envolvida em fazer 

compras e aceitar os riscos dos produtos” (CHURCHILL e PETER, 2005, p. 

17,18). Para alguns clientes, a compra de produtos ou bens caros podem 

envolver avaliação de muitas informações e preocupações ao fazer a escolha, 

como por exemplo, a compra de um apartamento na planta. A decisão 

envolve tensão logo na escolha, pois, o consumidor deverá avaliar vários 

fatores antes de efetuar a negociação, como o projeto, a solidez da 

construtora, o prazo de entrega, as garantias, bem como o risco de se fazer o 

negócio.   
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 Custos comportamentais: “a energia física que os clientes despendem para 

comprar produtos e serviços” (CHURCHILL e PETER, 2005, p. 17,18).  

Geralmente, a compra de produtos e serviços demanda algum nível de 

atividade física. Os autores enfatizam que os custos dessas atividades podem 

ser aumentados, por exemplo, se os clientes tiverem que se deslocar por um 

longo caminho em estacionamentos ou caminhar longas distâncias em 

shoppings ou corredores de supermercados. Podem também ficar cansados 

de ficar em pé por muito tempo esperando atendimento para o pagamento de 

suas compras. 

A partir das atribuições dos autores referenciados anteriormente, é possível 

delinear os benefícios oferecidos pelas instituições bancárias às pessoas físicas, 

bem como os custos percebidos pelos clientes. Desta relação, tem-se o valor 

percebido pelo cliente, adaptado à área bancária (figura 9).  

De acordo com Gordon (1998), os profissionais de marketing deveriam 

desenvolver valores que fossem diferenciados para seus clientes, com o 

gerenciamento de seus relacionamentos de negócios. Gerar valor e transformar um 

cliente eventual em cliente leal é construir fidelidade e não existe motivo para um 

cliente ser fiel a uma organização se ela não for fiel a ele. 

             

 
FIGURA 9: Equação do valor para o cliente bancário 

 

 

   

Fonte: a autora, adaptado de Kotler e Keller, 2006. 
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2.4. O conceito de Qualidade nos Serviços Bancários 

 

A partir dos anos 80, o conceito de qualidade mudou e os bancos foram 

obrigados a redefini-lo. Além da estabilidade e confiabilidade das instituições 

financeiras, passou a incorporar a visão do cliente, ou seja, como a qualidade dos 

serviços prestados era percebida e qual o valor que essa qualidade agregava para o 

cliente.  

Na visão de Kotler e Keller (2006, p. 145), qualidade pode ser definida como 

“a totalidade dos atributos e características de um produto ou serviço que afetam 

sua capacidade de satisfazer necessidades declaradas ou implícitas.” 

Reis (1998, p. 112) define qualidade de serviços como sendo “um conjunto 

de processos continuamente aprimorados, recursos disponíveis e postura de 

funcionários que faz com que os clientes percebam o banco como competente”. 

Para Cymbaum e Málacco (1999), um fator decisivo e que se tem 

intensificado é a constante elevação do nível de exigência dos clientes, gerando 

grande empenho das empresas de varejo pela melhoria e diferenciação na 

qualidade de atendimento. Fonseca contribui para esse entendimento: 

Diante de um mercado tão competitivo, com um cliente cada vez mais 
exigente e consciente de seus direitos, de tudo que compramos, o que 
existe de mais importante, mais valoroso, mais delicado e mais gostoso, 
é um bom atendimento (FONSECA, 1999, p. 55). 

 

Nesse contexto, o conceito de qualidade passou a englobar ainda outros 

conceitos como a melhoria contínua dos serviços, relacionamento com os clientes, 

tratamento das suas reclamações/sugestões, entre outros. Criar padrões e executá-

los de forma contínua e uniforme tornou-se um desafio primordial para as 

organizações.  

Mas, muito mais importante do que a qualidade que a instituição acredita 

que possui é a qualidade que o cliente percebe e isso implica em várias mudanças 

nas práticas gerenciais e administrativas. A qualidade percebida está relacionada às 

necessidades e expectativas das pessoas, que por sua vez, possuem seus próprios 

desejos, percepções, preferências, critérios de compras, entre outros atributos, por 

isso, um produto ou serviço pode ser de qualidade para uma pessoa e não ser para 

outra. Diante deste alicerce, nota-se que a qualidade se relaciona com a percepção 

do cliente e suas expectativas. A percepção do cliente é que determinará se ele 
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continuará leal à empresa ou não, logo, os esforços desenvolvidos pela instituição 

deverão estar apoiados naquilo que o cliente espera receber. 

Reis (1998) nos leva a concluir que quanto maior for à qualidade percebida 

pelo cliente, maior será sua satisfação, sendo inverso também verdadeiro.  

Observando a formação das expectativas do cliente quanto à percepção da 

qualidade, Reis (1998) aponta três fatores de influência decisiva: 

1. Confiabilidade que o cliente tem no banco 

2. O padrão de qualidade que ele está habituando (customização) 

3. A visão global que ele tem do banco 

O autor afirma que as expectativas irão influenciar a qualidade percebida 

que, por sua vez, determinará o real valor percebido pelo cliente (valor agregado). 

Angelo e Menezes (1999) enfatizam a importância da definição das 

dimensões da qualidade de um serviço. Relacionam as diferenças (gaps) existentes 

entre a qualidade oferecida e a percebida pelos clientes, conforme o quadro 5. 

 

QUADRO 5: Diferenças entre qualidade percebida/oferecida: causas e soluções 

 

GAPS Causas Possíveis Soluções 

Não conhecer as 
expectativas dos 

clientes 

- Falta ou inadequação de pesquisa 
de marketing 
- Dificuldade de comunicação entre 
as agências e a direção 
- Muitos níveis hierárquicos 

- Utilizar reclamações de clientes 
como fonte de informação para 
administração superior 
- Utilizar painéis de cliente 

Padrões errados 
de qualidade de 

serviço 

- Ser mais orientado para dentro do 
que para fora da empresa 
- Limitação de recursos 
- Foco exagerado em vendas ou 
participação de mercado 
- Cultura que não valoriza serviços 
aos clientes 

- Estabelecer metas específicas e 
mensuráveis de serviços aos clientes 
- Padronizar rotinas de Serviços 
- Manter base de dados sobre 
clientes 
- Todos os funcionários devem 
compreender que os serviços são 
prioritários 

Performance do 
serviço 

- Falta de treinamento dos 
funcionários 
- Falta de definição dos papéis de 
cada um 
- Falta de informações 
- Muitos padrões ou falta de padrões 
de serviços 

- Reuniões regulares para troca de 
informações 
- Treinamento constante 
- Divulgação das estratégias da 
empresa 
- Mais feedback para os funcionários 
- Tecnologia mais adequada 

Promessas não 
cumpridas 

- Propaganda, mala direta ou 
relações públicas gerando falsas 
expectativas 
- Diferentes padrões para agências 
do mesmo Banco 
- Comunicação horizontal insuficiente 

- Manter equipe informada 
- Recrutar e selecionar pessoal de 
acordo com a política de serviços 
- Staff: tomar cuidado com a 
comunicação com os clientes 

Fonte: Angelo e Menezes, 1999, p.68 (adaptado pela autora da dissertação). 
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Os autores ainda relacionam as dez características com suas respectivas 

definições, que permitem mensurar a qualidade de um serviço, conforme o quadro 

abaixo: 

 

QUADRO 6: Características que permitem mensurar a qualidade de um serviço 

 
Características Definições 

1.   Acesso 
Envolve a facilidade de abordagem e de contato – acesso por 
telefone, o tempo de espera não é excessivo, locais adequados de 
funcionamento, horários convenientes de operação. 

2.   Comunicação 

Significa manter clientes informados em linguagem que possam 
compreender, bem como ouvir suas reivindicações – envio de 
folhetos promocionais, explicação sobre os serviços e seus custos, 
sua relação custo-benefício, colher as sugestões e reclamações dos 
clientes. 

3.   Competência 
Significa possuir as habilidades e o conhecimento necessário – lidar 
com clientes, prover suporte operacional, saber responder às 
questões feitas pelos clientes. 

4.   Cortesia 
Envolve boas maneiras, respeito, consideração e contato amigável 
do pessoal – consideração pelo tempo e pela propriedade dos 
clientes, inclusive durante as negociações. 

5.   Credibilidade 

Envolve confiança, crédito, honestidade e envolvimento com os 
interesses do cliente – nome e reputação da empresa, grau de 
“venda sob pressão” envolvido nas interações, características 
pessoais da equipe de contato com clientes. 

6.   Confiabilidade 

Envolve constância e coerência no desempenho – manutenção 
correta dos dados e registros do cliente, precisão nos preços e 
faturamento, execução do serviço no tempo previsto, desempenho 
correto do serviço na primeira vez. 

7.   Rapidez na resposta 

Diz respeito à disposição e à rapidez dos empregados para 
fornecerem o serviço – prestação imediata do serviço, retorno 
rápido das ligações telefônicas, serviço prestado em tempo 
adequado, transações por correio expedidas imediatamente. 

8.   Segurança 
Significa manter o cliente livre de dúvidas, riscos ou perigos – 
segurança física, financeira e relativa aos dados confidenciais do 
cliente. 

9.   Indicadores visíveis 

Incluem evidências físicas do serviço: instalações e arranjo físico do 
local, equipamentos utilizados para fornecer o serviço, 
representações físicas do serviço (impressos, cartões, formulários e 
documentos) e ausência de filas nas instalações. 

10. Compreensão do cliente 

Significa fazer um esforço extra para compreender as necessidades 
dos clientes – fornecer uma atenção individualizada, reconhecer a 
importância do cliente assíduo, conhecer as necessidades e 
exigências específicas do cliente. 

 
Fonte: Angelo e Menezes, 1999, pág.67-69 (elaborado pela autora). 

  

 

Como resultado de estudos posteriores, as dez características 

determinantes da qualidade de serviço foram reduzidas às cinco seguintes, 

conforme Grönroos (2003, p. 99), quadro 7. 
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QUADRO 7: As cinco características da qualidade dos serviços 

 
Características Definições 

1.  Tangíveis visíveis 
Este determinante está relacionado à atratividade das instalações, 
equipamentos e materiais usados por uma empresa de serviços, 
bem como à aparência dos funcionários de serviço. 

2.  Confiabilidade 
Significa que a empresa de serviços oferece a seus clientes serviço 
correto da primeira vez, sem cometer nenhum erro, e entrega o que 
prometeu dentro do prazo estipulado. 

3.  Capacidade de 
resposta/Prontidão 

Significa que os funcionários de uma empresa de serviços estão 
dispostos a ajudar os clientes a atender aos seus requisitos, bem 
como informá-los quando o serviço será prestado e então executá-
lo com presteza. 

4.  Segurança/Domínio 

Significa que o comportamento dos empregados transmitirá aos 
clientes confiança na empresa e que esta faz com que sintam-se 
seguros. Significa também que os empregados são sempre 
corteses e têm o conhecimento necessário para responder às 
perguntas dos clientes. 

5.  Empatia 

Significa que a empresa entende os problemas dos clientes e 
executa o serviço tendo em vista seus melhores interesses, bem 
como lhes dá atenção pessoal individual, e trabalha em horários 
convenientes. 

 

Fonte: Grönroos (2003, p. 99). 

 

Quanto à qualidade em serviços, Salinas (1993) também acrescenta três 

características específicas, referentes à qualidade dos serviços bancários: 

1. Atendimento bancário com qualidade, caracterizado por apresentar 
agilidade em respostas rápidas às solicitações e às necessidades 
dos clientes. 

2. Comunicação e informatização, em que a satisfação dos clientes se 
caracteriza através de respostas rápidas, ágeis e seguras para suas 
exigências, necessidades e problemas. 

3. Operações cuja qualidade se traduz na disponibilidade de produtos e 
serviços adequados às necessidades dos clientes, com baixo nível 
de burocratização e existência de pessoal qualificado, capaz de 
resolver problemas e dirimir dúvidas. 

 
 

Poucos são os bancos em que todos os seus processos ligados diretamente 

ao cliente, possuem estas características. Infelizmente, existem muitos fatores 

negativos que influenciam a maioria dos processos de prestação de serviços nas 

empresas, inclusive nos bancos (REIS, 1998).  

Com base nas premissas de qualidade apresentadas, os autores 

Parasuraman, Zeithaml e Berry citados por Kotler e Keller (2006, p. 407) e Grönroos 

(2003, p. 131), formularam um modelo de qualidade dos serviços: SERVQUAL. Esse 

modelo destaca as exigências mais importantes para a prestação de serviços de alta 
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qualidade, cujo propósito é analisar fontes de problemas e ajudar os gerentes a 

entenderem como a qualidade de serviço pode ser melhorada. O SERVQUAL 

envolve também, o desenvolvimento de uma compreensão das necessidades 

percebidas pelos clientes relativas aos atributos de serviço. É utilizado 

extensamente dentro das indústrias de serviços e pode ser utilizado internamente 

para compreender a percepção dos empregados sobre a qualidade dos serviços, 

como o objetivo de excelência nos negócios.  

 A parte superior do modelo inclui fenômenos relacionados ao cliente, 

enquanto a parte inferior mostra fenômenos relacionados com o prestador de 

serviços, conforme ilustração (figura 10). 

 

FIGURA 10: Modelo da qualidade dos serviços 

 

 

 

Melo e Riechelmann (2006, p. 61) acreditam que em qualquer circunstância, 

o sucesso do bom atendimento reside na satisfação de alguma necessidade e/ou 

desejo do cliente, apesar de nem sempre ser fácil compreendê-los. 

Propaganda boca a boca Necessidades pessoais Experiências anteriores 

Serviço percebido 

Serviço esperado 

Entrega dos serviços 

(incluindo contratos pré e 

pós-venda) 

Comunicações externas 

para os consumidores 

Tradução das percepções 

em especificações da 

qualidade dos serviços 

Percepções da gerência em 

relação às expectativas do 
consumidor 

Consumidor 

Empresa 

Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry apud Kotler e Keller (2006, p. 407) e Grönroos (2003, p. 132). 
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2.5. Modelo Teórico da Pesquisa 

 

Os modelos são utilizados para representar os conhecimentos científicos 

obtidos através da experimentação e/ou observação. Sharman e Patterson (1999) 

apud Gosling (2001) defendem que a maioria dos modelos de marketing de 

relacionamento existentes refere-se ao contexto entre empresas e, portanto, 

precisam sofrer algumas alterações antes de serem aplicados com sucesso aos 

serviços voltados para o consumidor. 

O modelo proposto baseia-se no original de Wilson e Vlosky (1997), 

sugerido por Müssnich (2004) e adaptado para a indústria hoteleira. Esclarece-se 

que o presente estudo baseia-se no marketing de relacionamento no setor bancário, 

em um contexto organização-cliente (pessoa física), e em conseqüência do tema 

proposto, procedeu-se uma pequena adaptação na variável “nível de comparação 

com fornecedores alternativos”, para o qual esta pesquisa científica se insere.  

Conforme Malhotra (2006, p. 73), os modelos podem apresentar muitas 

formas diferentes. As mais comuns são: estruturas verbais, gráficas e matemáticas. 

Em um modelo verbal, as variáveis e suas relações são enunciadas em prosa. Um 

modelo matemático especifica de forma explicita as relações entre variáveis, 

normalmente em forma de equações. O modelo gráfico, escolhido para 

representação dessa pesquisa, caracteriza-se como um modelo visual, uma vez que 

consiste na representação de um retrato das relações entre as variáveis.   

 Três variáveis-chave compõem a teoria proposta, em uma representação 

lógica, são elas: dependência, confiança e comprometimento, que trazem como 

variáveis antecedentes: oferta de serviços, investimentos no relacionamento, nível 

de comparação com bancos concorrentes, e troca de informações (figura 11).  
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FIGURA 11: Modelo sobre serviços ao cliente e marketing de relacionamento 

 

 

Uma vez apresentado o modelo, é importante que a teoria que sustenta 

cada variável seja explicitada. Contudo, as definições que se seguem têm como 

finalidade alicerçar as variáveis aqui estudadas.   

 

Investimentos no relacionamento 

 

“É preciso encarar o marketing de relacionamento como um investimento” 

(STONE e WOODCOCK, 2002, p. 2). 

De acordo com o modelo proposto por Müssnich (2004), a variável 

investimento no relacionamento está precedida da variável oferta de serviços ao 

cliente e também está positivamente ligada com a variável posterior dependência. 

Isso significa que, a oferta de serviços ao cliente gera investimentos no 

relacionamento que, por sua vez, poderá levar à uma dependência do cliente com a 

instituição (grifo nosso). 

+ + 
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Oferta de serviços 

ao cliente 

Dependência 

Investimentos no 

relacionamento 

Confiança Troca de 

informações 
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Comprometimento 

Fonte: Müssnich (2004), pág. 62 (adaptado pela pesquisadora). 
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Conforme mencionado anteriormente, o termo relacionamento significa criar 

ferramentas e meios que permitam um contato direto, quase íntimo com o cliente. 

Através desse contato, procura-se desenvolver uma psicologia de fidelidade com a 

empresa. (ZENONE, 2001, p. 103, grifo nosso). 

Gordon (1998) destaca que o relacionamento é uma interação contínua 

entre comprador e vendedor. O autor acrescenta que o investimento em 

relacionamentos leva a maior satisfação dos clientes e, conseqüentemente, a uma 

maior fidelização com a empresa. 

Colgate e Alexander (1998) defendem que os principais aspectos do 

investimento em relacionamentos incluem o comprometimento de ambas as partes, 

confiança mútua, o apoio, a troca de informações adequada, a assistência aos 

objetivos da outra parte e a priorização de interesses das partes envolvidas.  

Sabe-se que relacionamento é um processo contínuo. Em virtude da 

concorrência, da tecnologia, e das exigências dos consumidores, a captação de 

clientes está cada vez mais difícil. As estratégias de aquisição de um novo cliente 

são bem mais onerosas do que as estratégias de retenção utilizadas pelas 

empresas (DILLER, 2001; GRÖNROOS, 2003; KOTLER, 2001; LIMEIRA, 2004; 

STONE e WOODCOCK, 2002). A sobrevivência das instituições financeiras depende 

da habilidade em criar valor em seus produtos e serviços e também de criar, investir, 

aprofundar e solidificar relacionamentos. Como qualquer empresa, os bancos 

também se interessam por parcerias que trazem lucratividade, entretanto, investem 

mais em relacionamentos com aqueles clientes potenciais, ou seja, que possam 

gerar mais retorno. Newell (2000, p. 179) ressalta o resultado de uma pesquisa onde 

os bancos conservam aqueles clientes com quem mantêm vários relacionamentos 

por um período de tempo de três a quatro vezes mais longo que aqueles com quem 

eles têm apenas um único relacionamento.  

O contato direto do gerente com os clientes se torna ainda mais importante 

no meio bancário. Uma ligação de “boas vindas” ou de “feliz aniversário” quebram 

barreiras e faz com que o cliente se sinta especial para a instituição. Essa relação 

estratégica permite a construção de alianças a longo prazo, trazendo benefícios 

mútuos para o cliente e para a empresa, atingindo assim, objetivos comuns.  

Para Vavra (1993), relacionamentos são construídos sobre o conhecimento 

e as empresas estão consolidando o maior número de informações possíveis sobre 

os clientes, esperando assegurar o relacionamento com eles, antes que outros 
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concorrentes o façam. Além de gerar um diferencial competitivo, o marketing de 

relacionamento fornece meios para tornar os serviços mais tangíveis, relevantes e 

atraentes. É constante na literatura que quanto mais forte e resistente os 

relacionamentos entre cliente-empresa, mais eles duram e menores são as 

probabilidades de se acabarem.  

 

Oferta de serviços ao cliente 

 

A variável oferta de serviços ao cliente no modelo, está positivamente 

relacionada com as variáveis: investimento no relacionamento, dependência, nível 

de comparação com bancos concorrentes e confiança.  

De acordo com Moreira (2008, p. 121) a oferta de serviços ao cliente é 

caracterizada, em sua essência, pela intangibilidade. “Os serviços representam a 

grande possibilidade para as organizações se relacionarem diretamente com os 

seus clientes. É por meio deles que o relacionamento ocorre em sua forma mais 

direta” (p. 123). Uma das grandes preocupações das organizações com os seus 

mercados está centrada na valorização e diferenciação dos serviços ofertados 

(MOREIRA, 2008).  

Atualmente, os clientes estão exigindo, cada vez mais, maior qualidade, 

rapidez, eficiência e comodidade nos serviços em geral, principalmente no que tange 

a instituições financeiras. Reis (1998, p. 75) aponta que a necessidade permanente 

de inovar na criação de produtos e serviços tem feito com que os bancos se 

transformem numa espécie de “farmácia financeira”, aonde cada perfil de cliente 

possui um produto adequado para o atendimento de sua necessidade específica. 

Neste sentido, são observados direcionamentos, em que as empresas criam 

políticas e implementam ações que visam desenvolver ambientes adequados para 

que o cliente perceba que está adquirindo serviços que darão vantagens e 

atenderão com maior precisão às necessidades do perfil de cada um (MOREIRA, 

2008). 

Partindo do pré-suposto que todos os bancos proporcionam produtos 

financeiros muito semelhantes (conta-corrente, aplicações, planos de previdência, 

capitalização, seguros, entre outros), o banco que prestar melhores serviços é que 

ganhará a fidelidade do cliente. A qualidade dos serviços prestados e percebidos 

pelo cliente é o elemento que realmente diferencia e faz com que aquele banco 



 82 

tenha mais sucesso que a concorrência (REIS, 1998, p. 75-76). Lovelock e Wright 

(2006, p. 363) reafirmam essa idéia: “quando várias empresas que fornecem 

serviços quase idênticos concorrem em uma área pequena, como acontece em 

bancos, estabelecer qualidade de serviço pode ser a única maneira de se 

diferenciar”. 

É evidente a necessidade de aperfeiçoamento contínuo da oferta de 

serviços, até mesmo em instituições bancárias. À medida que as expectativas dos 

clientes mudam, tornando-se mais exigentes em relação aos benefícios que 

esperam receber, também a organização precisa aprimorar constantemente aquilo 

que oferece (HOOLEY, SAUNDERS, PIERCY, 2001).  

De acordo com pesquisas feitas por Newell (2000, p. 177), para manter a 

vantagem nos negócios, a empresa precisa se diferenciar de outras instituições por 

meio de serviços e o serviço vem do conhecimento do cliente. Para a FEBRABAN 

(2008a), o contato com clientes é fundamental para os bancos avaliarem sua 

atuação, analisarem a percepção do público com relação à instituição e identificarem 

as principais demandas e oportunidades para inovação ou melhoria de serviços. 

Autores como Churchill e Peter (2005) acrescentam ainda que ao compreender as 

necessidades e desejos dos clientes e desenvolver ofertas de produtos e serviços 

para satisfazê-los, as empresas poderiam criar lealdade e competir de forma 

eficiente com outras empresas do mesmo ramo. 

 

Dependência 

 

De acordo com Müssnich (2004), o construto dependência é positivamente 

afetado não apenas pela oferta de serviços ao cliente, mas também pelas variáveis 

latentes: nível de comparação com bancos concorrentes e investimentos no 

relacionamento.  

Dependência é uma palavra forte que significa necessidade de algo. Ao 

longo dos anos, pode-se afirmar que, como seres humanos, possuímos 

dependência e independência em certas situações. Na maioria delas, somos 

dependentes. Dependemos do ar, da água, de comida, de moradia, de transportes, 

somos dependentes cada vez mais da tecnologia como por exemplo o telefone, o 

computador e outros equipamentos eletro-eletrônicos que já fazem parte da rotina 

diária de qualquer individuo. 
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As empresas dependem dos clientes para sua sobrevivência e continuidade 

no mercado. No caso das instituições financeiras, a definição da palavra 

dependência é igualmente utilizada no que tange à necessidade da organização de 

possuir o cliente que é o ator principal; a razão de tudo. Entretanto, a dependência 

do cliente bancário pode ser entendida como a necessidade constante de utilização 

de algum produto ou serviço. Existe dependência do cliente com os bancos para 

recebimento do salário, aposentadoria, pensão, para o pagamento de contas, das 

taxas, dos impostos, fazer um empréstimo, aplicar um dinheiro, entre outros serviços 

básicos. As empresas igualmente dependem dos bancos para saldar seus 

compromissos financeiros, efetuar o pagamento dos funcionários, viabilizar a 

compra de um bem, levantar recursos, etc.   

A dependência de relacionamento do cliente com o banco também pode 

advir de algumas necessidades em torno das facilidades bancárias, como por 

exemplo, a proximidade do banco em relação ao seu trabalho ou a sua casa 

(dependência geográfica), a facilidade de acesso aos caixas eletrônicos ou acesso à 

internet (dependência tecnológica), o relacionamento com o gerente da conta, entre 

outras condições que podem estimular a dependência do cliente com a instituição.  

 

Nível de comparação com bancos concorrentes 

 

Quando surgiu a necessidade de se criar o primeiro banco, surgiu também 

um primeiro conceito de monopólio bancário, que significava a ausência de 

concorrência e existência de um único fornecedor. No monopólio, o fornecedor podia 

impor a seus clientes, qualquer preço pelos seus produtos e serviços. Porém, após 

algum tempo, surgiu à necessidade da diversificação desses serviços, que deram 

origem a fundação de outros bancos. Era o início da concorrência, da disputa entre 

prestadores de serviços de um mesmo ramo, com vistas a alcançar a maior parcela 

do mercado possível. A concorrência pressupõe a existência de grande número de 

produtores atuando livremente no mercado de um mesmo bem ou serviço, de modo 

que tanto a oferta quanto a procura se originem em condições de razoável eqüidade.  

Para Moreira (2008, p. 6), consideram-se concorrentes diretos aqueles que 

oferecem o mesmo tipo de produto e indiretos aqueles que atuam no mercado com 

produtos diferentes. Pode-se ainda acrescentar nessa definição os serviços. 
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Lehmann e Winer (1991) apud Hooley, Saunders e Piercy (2001, p. 133), 

sugerem quatro estágios principais na análise da concorrência, sendo eles: 1. 

avaliação dos objetivos futuros e atuais da concorrência. 2. avaliação das 

estratégias atuais dos concorrentes. 3. avaliação dos recursos dos concorrentes. 4. 

prevenção das futuras estratégias dos concorrentes. Os autores acrescentam que o 

objetivo da análise não é somente descrever o concorrente, mas também ser capaz 

de medir futuras intenções, ou mais importante, o que o competidor provavelmente 

fará em resposta à avaliação das ações da empresa.  

De acordo com Lovelock e Wright (2006, p. 67), vários autores já 

detectaram uma analogia entre marketing e guerra, onde os concorrentes 

representam o inimigo. A concorrência então, se torna o principal elemento 

incentivador, gerador de desempenho e inovação. Trazendo à realidade das 

instituições financeiras, quando se processa dentro do respeito às regras jurídicas e 

aos direitos do consumidor, a concorrência entre bancos é positiva porque promove 

a qualidade contínua dos serviços e/ou produtos no que tange a infra-estrutura, 

tecnologia, taxas de juros, tarifas praticadas, entre outros.  

Os bancos apresentam produtos e serviços muito similares. Reconhecendo 

que as estratégias competitivas exercem grande influência sobre os clientes, é 

preciso  que as empresas lhes ofereçam valor superior às opções da concorrência, 

sob pena de defrontarem-se com dificuldades de sobrevivência no longo prazo 

(CHURCHILL, PETER, 2005).  

A análise do nível de comparação com bancos concorrentes é de 

fundamental importância, pois são eles que procurarão convencer os clientes a 

mudarem de instituição. Para aumentar o conhecimento sobre a concorrência, 

precisa-se estar atento a todas as informações que pode-se obter, principalmente 

em relação a dimensões como: imagem, posicionamento, objetivos, estratégias, 

cultura, forças e fraquezas, organização, estrutura de custos, etc (MOREIRA, 2008, 

p. 6-8). 

 

Troca de informações 

 

No mercado de informações intensivas atual, o sucesso das instituições 

financeiras não depende apenas da extensão pela qual elas coletam informações 
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sobre seus clientes atuais, mas também da forma que usarão as informações 

coletadas, afirma BRETZKE (2004). 

 “A informação é a matéria-prima da tomada de decisões” (HOOLEY, 

SAUNDERS, PIERCY, 2001, p. 114). Decisões baseiam-se em informações sólidas, 

portanto, é necessário que a troca de informações entre empresa-cliente sejam 

feitas com clareza.  

McKenna (1999, p. 92) alerta que a informação é objetiva e fria. Pode ser 

transmitida por um telegrama, por um relatório escrito, por meio da internet, por meio 

de um auto-falante, por meio de alguma mídia eletrônica ou por um anúncio. Não se 

pode confundir informação com a comunicação. Esta última é qualitativa e empírica. 

Para se comunicar, é preciso que o emissor e o receptor estejam em sincronia, ou 

seja, para ocorrer a comunicação, é preciso envolver pessoas. 

 As trocas de informações entre cliente-empresa assumem uma posição de 

destaque na lista de expectativas do cliente (STONE e WOODCOCK, 2000, p. 16). 

Para Moreira (2008), a troca de informações é uma ferramenta que possibilita as 

organizações entenderem como o cliente percebe o serviço, os esforços e ações 

mercadológicas que são implementadas no mercado. O serviço é prestado após 

coleta de informações, portanto, cabe à organização manter informações que 

detecte as tendências do mercado. Entretanto, o autor destaca que o volume de 

dados pode ser problemático, tendo os executivos que discernir entre a maior e 

menor relevância desses dados, criando um fluxo de informações que auxilie de 

forma racional a tomada de decisão no planejamento dos serviços.  

A utilização da troca de informações junto aos clientes, funciona também 

como uma poderosa ferramenta de apoio na formulação de estratégias que são 

aplicadas no futuro do mercado em que a empresa atua. Entrevistas, distribuição de 

questionários, pesquisas de satisfação, entre outros métodos, fazem com que o 

cliente sinta-se estimulado a dar sua opinião sobre os serviços prestados. A troca de 

informações permite que a instituição estreite os laços com o cliente, pois sabendo o 

que ele pensa e deseja, a empresa terá condições de desenvolver serviços e/ou 

produtos que atendam às mais diferentes necessidades.  

Assim, de acordo com o modelo proposto, a variável troca de informações 

se torna tão importante que permite ao cliente aumentar o nível de confiança que, 

por sua vez, tenderá para um maior comprometimento entre as partes.  
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Confiança 

 

A confiança representa um dos elementos centrais no conceito de marketing 

de relacionamento, funcionando como um dos mediadores de uma relação 

responsável pelo desenvolvimento de um comportamento cooperativo entre as 

partes (MORGAN e HUNT, 1994). As relações de confiança eram valorizadas desde 

a era pré-industrial, onde os agricultores e artesãos comercializavam sua produção 

diretamente para seus clientes finais. A confiança passou a desempenhar 

fundamental importância para as organizações devido à maior percepção de risco e 

incerteza para os clientes, principalmente sob a ótica dos serviços. Nesse contexto, 

o sucesso das transações passou a depender do desenvolvimento das relações de 

confiança (SHETH e PARVATIYAR, 1995).  

De acordo com Grönroos (2000, p. 37), confiança pode ser definida como “a 

expectativa de uma parte de que a outra parte se comportará de uma maneira 

previsível em uma dada situação”. Outra definição usualmente citada é a de 

Moorman, Deshpande e Zaltman (1993, p. 82): “tendência a acreditar num parceiro 

de negócios no qual se tem crédito”. Os autores mencionam que a confiança pode 

ser vista como um sentimento, uma crença ou expectativa sobre a lealdade do 

parceiro, resultante da intenção e da integridade das partes. Representa também um 

comportamento ou intenção de comportamento onde se coloca fé na parceria. 

(MOORMAN, DESHPANDE e ZALTMAN (1992).  

Morgan e Hunt (1994, p. 23) confirmam as teorias corroborando que “existe 

confiança quando uma parte acredita na integridade e na segurança da outra parte”. 

Os autores acreditam que o marketing de relacionamento é calcado nas relações de 

confiança. Especialmente no setor de serviços, a confiança é fator primordial, pelas 

características de intangibilidade que os serviços apresentam, principalmente 

quando incertezas e riscos são inerentes. Se expectativas forem frustradas ou 

promessas não forem cumpridas, a desconfiança certamente prevalecerá. No 

tocante as instituições financeiras, mais especificamente os bancos, não há como 

pré-julgar a confiança. O cliente só pode desenvolver um sentimento de confiança 

após ter experimentado do produto ou serviço prestado. Esse aspecto demonstra 

um possível sentimento de vulnerabilidade e incerteza dos clientes frente aos 

bancos. 



 87 

Diante do exposto, pode-se afirmar que a confiança é construída através 

das interações entre cliente-empresa e se desenvolve ao longo do tempo. Nota-se 

que a credibilidade, a honestidade, a benevolência, a integridade, a previsibilidade, a 

vulnerabilidade das partes e a incerteza pela falta de controle da outra parte, são 

adjetivos comuns nas definições dadas para a palavra confiança, citados pelos 

vários autores que a estudam.  

 

Comprometimento 

 

Finalmente o comprometimento, variável chave em modelos de 

relacionamentos (MORGAN e HUNT, 1994), compreende um pouco da teoria de 

todas as variáveis aqui explicitadas, uma vez que abrange um universo grande de 

características que o faz importante neste estudo. No modelo sugerido por Müssnich 

(2004), nota-se que o comprometimento é a variável chave final, que traz como 

antecedentes diretos a variável confiança e a variável dependência. 

Relacionamentos caracterizados por confiança são tão valorizados que as partes 

desejarão comprometer-se cada vez mais entre si, deixando claro que a confiança é 

a principal determinante do comprometimento no relacionamento, e justificando a 

relação positiva existente entre as variáveis confiança e comprometimento.  

Young e Denize (1995) sustentam que a confiança, a satisfação, vínculos 

sociais e investimentos no relacionamento impactam no desenvolvimento do 

comprometimento. 

Morgan e Hunt (1994, p. 23) conceituam comprometimento como o desejo 

em manter uma relação válida, ou seja, quando uma parte acredita que o 

relacionamento é tão importante que se justifica o máximo esforço para mantê-lo.  

O comprometimento acontece quando, no relacionamento, desenvolvem-se 

valores para o consumidor através de parcerias, voltado para criação de vínculos 

entre empresa-cliente (SHETH e PARVATIYAR, 1995, p. 256). Os autores 

acrescentam que quanto maior os vínculos, mais comprometido o cliente fica. Os 

clientes, em sua grande maioria, esperam que o relacionamento com o banco 

continue e se fortifique ao longo do tempo gerando cada vez mais oportunidades de 

negócios e consequentemente vínculos que possam criar lealdade e fidelidade com 

a instituição. 
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Conforme pode-se perceber, a literatura, independente do foco, concorda 

que o comprometimento é um componente essencial para se manter o 

relacionamento. Diante dessas premissas, fica claro que o comprometimento só 

acontece quando o relacionamento é considerado importante para as partes 

envolvidas. O comprometimento fornece a base para um relacionamento duradouro 

e é um mecanismo importante para manter relações contínuas, de longo prazo.  

 



 89 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia de uma pesquisa é o instrumento pelo qual a investigação do 

problema proposto é viabilizada, a fim de que os objetivos traçados sejam atingidos. 

Para Diehl e Tatim (2004, p. 47,48), a metodologia pode ser definida como o 

“estudo e a avaliação dos diversos métodos, com o propósito de identificar 

possibilidades e limitações no âmbito de sua aplicação no processo de pesquisa 

científica”. De acordo com os autores, a metodologia permite a escolha da me lhor 

forma ou modo de abordar determinado problema, integrando os conhecimentos a 

respeito dos métodos em vigor nas diferentes disciplinas científicas. 

Neste contexto, este capítulo apresenta a metodologia adotada nas várias 

fases da pesquisa, incluindo sua caracterização, os procedimentos para o 

levantamento de dados, as definições da unidade de análise e de observação, 

construção do instrumento de coleta de dados e as técnicas utilizadas para análise e 

interpretação dos dados coletados.  

 

 

3.1. Caracterização da Pesquisa 

 

Define-se pesquisa como “o processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico” (GIL, 2008b, p. 26). As pesquisas têm como 

objetivo descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 

científicos. Diante desse conceito, pode-se definir pesquisa social como “um 

processo que, utilizando a metodologia científica, permite a obtenção de novos 

conhecimentos no campo da realidade social” (GIL, 2008b, p. 26).  

Para Gressler (2004, p. 41,42), “pesquisa é um inquérito ou exame 

cuidadoso para descobrir novas informações ou relações, ampliar e verificar o 

conhecimento existente”. Segundo a autora, admite-se como pesquisa, também, a 

pesquisa fundamentada num referencial teórico preexistente, que discute, de forma 

criativa, as opiniões dos autores consultados. Em um sentido mais amplo: 

 
Pesquisa é o objetivo, a tendência natural de inteligência humana. 
Distingue-se o conhecimento que se obtém pela pesquisa científica do 
conhecimento baseado no senso comum porque este se contenta com os 
fatos, enquanto aquele exige saber as causas e os efeitos, os como e os 
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porquês desses fatos, para poder reproduzi-los ou impedi-los, modificá-
los ou orientá-los em completo domínio deles (GRESSLER, 2004, p.41). 

 

Dentre as várias classificações possíveis para pesquisa, em termos de sua 

finalidade, a mesma pode ser considerada fundamental ou aplicada, conforme 

Laville e Dionne (1999), por objetivar atualização e aprofundamento do 

academicamente desenvolvido sobre o assunto. Sua preocupação não está voltada 

para elaboração de uma teoria de valor universal, mas para a aplicação imediata 

numa realidade circunstancial (GIL, 2008b). 

A pesquisa se apresenta de forma descritiva, uma vez que objetiva a 

descrição de algo e contempla a verificação das relações existentes entre as 

variáveis, dando ênfase à utilização de técnicas bem específicas e eficazes. Uma de 

suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas 

de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática (GIL, 

2008a, p. 42). Para Gressler (2004, p. 54), a pesquisa descritiva é utilizada para 

“descrever fenômenos existentes, situações presentes, identificar problemas e 

justificar condições, comparar e avaliar o que os outros estão desenvolvendo em 

situações e problemas similares, visando aclarar situações para futuros planos e 

decisões”. A pesquisa descritiva procura descobrir, com a máxima precisão possível, 

a freqüência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com os outros, 

sua natureza e características. Correlaciona ou associa fatos ou fenômenos sem 

manipulá-los, ou seja, os fatos são observados, registrados, analisados, 

classificados e interpretados, sem interferência do pesquisador. 

Existem duas abordagens para a pesquisa científica: a qualitativa e a 

quantitativa. Não raramente, alguns pesquisadores referem-se à pesquisa 

quantitativa como sendo aquela que trabalha com números, fazendo-se o uso de 

técnicas estatísticas para explicar os dados, permitindo que se realizem projeções 

para a população representada. São mais adequadas para apurar opiniões e 

atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados, utilizadas quando se sabe 

exatamente o que deve ser perguntado para atingir os objetivos da pesquisa. Já a 

pesquisa qualitativa evita trabalhar com números, não emprega instrumentos 

estatísticos como base do processo de análise, busca levar em consideração todos 

os componentes de uma situação em suas integrações e influências recíprocas, 

numa visão holística dos fenômenos (GRESSLER, 2004). No presente trabalho, 

optou-se pela utilização da abordagem quantitativa. 
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Diehl e Tatim (2004) explicam que é a natureza do problema ou seu nível de 

aprofundamento que determinará a escolha do método, que por sua vez, é definido 

por Lakatos e Marconi: 

é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos 
válidos e verdadeiros –, traçando o caminho a ser seguido, detectando 
erros e auxiliando as decisões do cientista (LAKATOS e MARCONI, 
1991, p. 83). 

 

Gressler (2004, p. 44), afirma que não se pode entender pesquisa e método 

científico como segmentos isolados, mas sim, como parte integradas de um todo 

mais complexo. Ainda enfatiza: “Método é uma sucessão de passos estruturados e 

orientados no sentido de imprimir alta probabilidade de precisão e validade aos 

resultados de uma pesquisa”. 

Relacionado aos métodos de pesquisa, de acordo com Babbie (1999), o 

survey é hoje, provavelmente, o método mais conhecido e amplamente utilizado em 

ciências sociais. Segundo o autor, “a pesquisa de survey tem uma função 

pedagógica, porque todas as deficiências ficam mais claras nela do que em outros 

métodos de pesquisa social, permitindo assim avaliações mais conscientes de suas 

implicações” (BABBIE, 1999, p. 82). Os surveys são muito semelhantes a censos, 

sendo diferenciados pela abrangência da pesquisa. O survey examina uma amostra 

da população, enquanto o censo geralmente implica uma enumeração da população 

toda.  

Babbie (1999, p. 95-98) destaca as várias finalidades existentes e ressalta 

três objetivos gerais principais para a pesquisa de survey: descrição, explicação e 

exploração. No que se refere à descrição, os surveys são freqüentemente utilizados 

para permitir enunciados descritivos sobre alguma população, ou seja, descobrir a 

distribuição de certos traços e características. Com relação à explicação, muitos 

surveys têm o objetivo adicional de fazer asserções explicativas sobre a população. 

Explicar quase sempre requer análise multivariada, isto é, o exame simultâneo de 

duas ou mais variáveis. No tocante à exploração, métodos de survey podem 

fornecer um “mecanismo de busca” quando o pesquisador está iniciando a 

investigação de algum tema. 

Existem dois tipos de estudos que merecem destaque em uma pesquisa de 

survey, conforme Babbie (1999) e Malhotra (2006). O primeiro é o estudo 

interseccional, também chamado de transversal, por Malhotra (2006, p. 102-104). 
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Envolve a coleta de informações e/ou dados de uma amostra de elementos somente 

uma vez, ou seja, em um único momento do tempo. Esse tipo de survey é utilizado 

não só para descrever, mas também para determinar relações de variáveis na época 

do estudo. No segundo estudo, longitudinal, uma amostra fixa de elementos é 

escolhida e analisada repetidamente com as mesmas variáveis, possibilitando um 

acompanhamento durante certo período. Esse estudo se difere do interseccional 

porque a amostra permanece a mesma ao longo do tempo.  

Diante do exposto, verifica-se que o presente trabalho se insere dentro do 

contexto do estudo interseccional ou transversal, uma vez que verificará relações de 

variáveis em um só tempo. 

 

 

3.2. Unidade de Análise e Observação  

 

De acordo com Godoi, Mello e Silva (2006, p. 128-129) a definição da 

unidade de análise estabelece as fronteiras de interesse do pesquisador, 

delimitando em qual ambiente o estudo será realizado, quando os dados serão 

coletados, qual o tempo estimado para essa coleta, quais atores serão envolvidos e 

quais as situações-chave e incidentes críticos fazem parte do caso. 

Segundo Babbie (1999), pesquisa de survey fornece técnicas para se 

estudar quase todo o mundo. Esse “mundo” estudado num survey são as unidades 

de análise. Acrescenta o autor: “As unidades de análise são tipicamente pessoas, 

mas podem também ser famílias, cidades, estados, nações, companhias, indústrias, 

clubes, (...) etc”. Quaisquer que sejam as unidades de análise, dados são colhidos 

para se descrever cada unidade individual. Contudo, as muitas descrições, são 

agregadas e manipuladas para descrever a amostra estudada e, por extensão, a 

população representada pela amostra. Neste estudo, a unidade de análise são as 

agências do banco Itaú de Contagem/MG. 

Babbie (1999, p. 123) define unidade de observação, ou também conhecida 

como unidade de coleta de dados, como sendo “um elemento ou agregação de 

elementos que se coleta a informação”. Conforme o autor, a unidade de análise e a 

unidade de observação muitas vezes são as mesmas. 

A unidade de observação do presente estudo serão os clientes pessoas 

físicas do banco Itaú S.A., situados nas agências da cidade de Contagem, região 
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metropolitana de Belo Horizonte/MG. Os clientes de cada agência bancária estão 

distribuídos em duas carteiras: física e jurídica, cada uma administrada por um 

gerente de contas específico. Nessa pesquisa, optou-se pela escolha da carteira de 

clientes pessoas físicas do banco.  

A cidade de Contagem comporta 12 agências do banco Itaú, totalizando 

45.22511 clientes pessoas físicas, com uma média de aproximadamente 3.800 mil 

correntistas por agência. É de bom alvitre destacar que, como se observa em quase 

todos os bancos, ocorre grande flutuação desses clientes. Uma parcela significativa 

é pouco ativa ou quase inativa, outra parcela é composta por clientes de difícil 

acesso: seja por residir em lugares mais distantes, seja pelo uso dos recursos 

tecnológicos disponibilizados, como, por exemplo, o caixa eletrônico, o internet 

banking e o bank fone. Esta característica da nova metodologia de prestação de 

serviços prejudica substancialmente o acesso a clientes disponíveis e dispostos a 

responder a uma pesquisa desta natureza. O universo da pesquisa torna-se 

bastante mais restrito.  

 

 

3.3. Caracterização da Amostra 

 

O presente estudo se desenvolveu junto aos clientes das agências do banco 

Itaú, situadas na região de Contagem/MG.  

As pesquisas de modo geral, abrangem um universo de elementos tão 

expressivo, que se torna muitas vezes impossível ou até mesmo desnecessários 

considerá-los em sua totalidade. Por essa razão, freqüentemente os pesquisadores 

optam por utilização de amostras, ou seja, uma parte significativa da população, 

uma pequena representação do universo (GIL, 2008b, p. 89).  Gressler (2004, p. 

140) enfatiza que a amostra é um subconjunto, uma pequena representação de um 

todo maior, para o qual pesquisadores desejam estender, em forma de 

generalizações, os resultados da investigação. Quando um pesquisador seleciona 

uma parte de uma população para servir de amostragem, espera que ela seja uma 

parcela representativa dessa população que pretende estudar. 

                                                
11 Dados pesquisados referente ao mês de Julho/2009. 
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As amostras, por sua vez, são classificadas em dois tipos: amostragem 

probabilística, que se sub-divide em aleatória simples (ou randômica), estratificada, 

de área, sistemática (ou de intervalos fixos) e amostragem não-probabilística, que se 

sub-divide em amostragem por conveniência (ou acessibilidade), por julgamento 

especializado (ou intencional) e por cotas (GRESSLER, 2004; GIL, 2008a; GIL, 

2008b).  

Apesar da superioridade dos métodos de amostragem probabilísticos na 

pesquisa de survey, há situações em que outros métodos sejam preferíveis, 

necessários ou viáveis. “Pesquisadores de survey devem encontrar formas de 

providenciar uma amostra representativa da população que querem estudar” 

(BABBIE, 1999, p.155). Para o estudo desenvolvido, proceder-se-á a utilização da 

técnica de amostragem não-probabilística por conveniência (ou acessibilidade) pelo 

fato de não apresentarem fundamentação matemática ou estatística para a escolha, 

dependendo unicamente de critérios do pesquisador. Na amostragem por 

conveniência, o pesquisador seleciona os elementos que tem acesso, admitindo que 

estes possam, de alguma forma, representar o universo. De todas as técnicas de 

amostragem, é a que menos tempo consome e a menos dispendiosa (MALHOTRA, 

2006, p. 327). Dessa forma, a escolha de cada respondente obedeceu à 

conveniência da pesquisadora. Os clientes, segundo a ordem de chegada à agência, 

bem como a predisposição para responder ao questionário, eram escolhidos e 

orientados sobre a natureza, o propósito e o processo de resposta. 

Como amostra foram escolhidos e pesquisados cerca de 1% dos clientes de 

cada agência. O número de questionários distribuídos para a pesquisa corresponde 

à proporcionalidade de clientes por agência, conforme indica a tabela 4 abaixo: 
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TABELA 4: Número de questionários distribuídos por agência 

 

AGÊNCIA No. CLIENTES  

No. CLIENTES 

PESQUISADOS 

(AMOSTRA) = 1% 

0634 7803 78 

1399 6439 64 

3039 5175 51 

3096 4259 42 

3120 3444 34 

3168 5618 56 

5636 3238 32 

6838 2405 24 

7369 1151 11 

7443 2145 21 

7771 1845 18 

7893 1703 17 

TOTAL 45.225 448 

 

Fonte: Dados fornecidos pelo banco (julho/2009), elaborado pela pesquisadora. 

 

 

3.4. Técnicas e Procedimentos da coleta de dados 

 

Tendo em vista a necessidade de analisar fatos do ponto de vista empírico, 

conforme Diehl e Tatim (2004, p. 58) “é necessário traçar um modelo conceitual e 

operativo de pesquisa, relativo ao planejamento do trabalho em sua dimensão mais 

ampla, que envolve tanto a diagramação quanto a previsão de coleta e a 

interpretação de dados”. Na literatura científica da língua inglesa, esse modelo 

recebe o nome de design, que alguns autores chamam de desenho, desígno ou 

também de delineamento (GIL, 2008a, p. 43). 

Para Gil (2008b), o elemento mais importante de um delineamento ou 

desenho de pesquisa é o procedimento adotado para a coleta de dados. Entre 

outros aspectos, o delineamento considera o ambiente em que são coletados os 

dados e as formas de controle das variáveis envolvidas.  

A técnica para a coleta de dados mais apropriada ao tipo de pesquisa foi a 

do levantamento. Seria o questionamento direto das pessoas, cujo comportamento 
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se deseja conhecer. “Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um 

grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, 

mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos 

dados coletados”.  Normalmente nos levantamentos, não são pesquisados todos os 

integrantes da população estudada. Seleciona-se uma amostra significativa de todo 

o universo e as conclusões obtidas são projetadas para sua totalidade, levando-se 

em consideração a margem de erro (GIL, 2008a, p. 50,51). 

Para a coleta de dados nos levantamentos são utilizadas as técnicas de 

interrogação: o questionário, a entrevista e o formulário. O instrumento escolhido 

para aplicação na pesquisa foi o questionário, por se mostrar mais adequado ao tipo 

de estudo apresentado. 

Diehl e Tatim (2004, p. 68) definem questionário como um “instrumento de 

coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. O questionário tem o 

propósito de obter informações sobre conhecimentos, sentimentos, valores, 

interesses, expectativas, aspirações, comportamento presente ou passado, entre 

outros. “Construir um questionário consiste basicamente em traduzir objetivos da 

pesquisa em questões específicas”. As respostas a essas questões é que irão 

proporcionar os dados requeridos para descrever as características da população 

pesquisada (GIL, 2008b, p. 121). Hill e Hill (1998, p. 7) defendem que quanto mais 

curto um questionário, mais provável que se consiga obter maior número de 

respostas e, portanto, maior e provavelmente mais representativa será a amostra de 

dados recolhida – o que pode ser importante quando pretende-se aplicar análises 

estatísticas nos dados. Babbie (1999, p. 191) ressalta que as questões devem ser 

claras e não ambíguas, e ainda acrescenta que devido à proliferação de perguntas 

pouco claras e ambíguas encontradas em muitos questionários surveys, é 

necessário enfatizar esse ponto. 

Para Kotler (1998), o questionário consiste em um conjunto de questões 

para serem respondidas por indivíduos. Em função de sua flexibilidade, é o 

instrumento mais comum para a coleta de dados primários e por isso, precisa ser 

cuidadosamente desenvolvido, testado e corrigido antes de ser administrado em 

larga escala. Pode-se afirmar também que o questionário constitui o meio mais 

rápido e barato de obtenção de informações, tem um alcance de maior número de 
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pessoas simultaneamente, além de não exigir treinamento de pessoal e garantir o 

anonimato.  

Com alicerce nos estudos de Malhotra (2006, p. 291), pode-se afirmar que 

“como não existem princípios científicos que garantam um questionário ótimo ou 

ideal, a concepção de um questionário é uma habilidade que se adquire com a 

experiência” e ainda “(...) o aperfeiçoamento de um questionário surge da 

criatividade de um pesquisador habilidoso”.  

Conforme Malhotra (2006, p. 290), qualquer questionário possui três 

objetivos específicos: Em primeiro lugar, deve transformar a informação desejada 

em um conjunto de perguntas específicas que os indivíduos tenham condições de 

responder. Em segundo lugar, um questionário precisa motivar e incentivar o 

indivíduo a se deixar envolver pela pesquisa, a cooperar e a completar o 

questionário. Em terceiro lugar, um questionário deve sempre minimizar o erro de 

resposta.  

Para o questionário aplicado será utilizado como base a escala de Likert, de 

cinco pontos (1 a 5), ordinais e intervalares, assim definida por Malhotra: 

Uma escala de mensuração com cinco categorias de respostas, variando 
de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”, que exige que os 
participantes indiquem um grau de concordância ou de discordância com 
cada uma de várias afirmações relacionadas aos objetos de estímulo 
(MALHOTRA, 2006, p. 266). 
 
 

Sobre esse prisma, Malhotra (2006) postula que a escala de Likert é fácil de 

construir e de se aplicar. Os indivíduos entendem facilmente as instruções para 

responder as perguntas da entrevista e/ou questionário.  

O questionário proposto está estruturado em três partes: introdução, dados 

específicos e questões. A introdução compreende a apresentação e solicitação para 

participação da pesquisa. Os dados específicos dependem do tipo de pesquisa: 

neste caso, são os dados que caracterizam o respondente, como gênero, idade, 

estado civil, grau de escolaridade, ocupação e renda. A terceira etapa são as 

questões sobre a pesquisa (GRESSLER, 2004, p. 160). Para cada um dos sete 

construtos do modelo de Müssnich (2004), foram elaboradas três questões, de modo 

que o questionário não ficasse muito extenso e enfadonho, exceto, para o construto 

comprometimento, variável chave, que finalizou o bloco de questões com apenas 

uma pergunta. As perguntas foram feitas de forma fechada, organizada e 

sistematizada. Nas perguntas fechadas, pede-se ao respondente para escolher uma 
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alternativa em uma lista apresentada. “Perguntas fechadas são muito populares, 

porque dão maior uniformidade de respostas e são mais facilmente processadas” 

(BABBIE, 1999, p. 189).  

 

3.4.1. Procedimentos Estatísticos 

 

O cálculo dos construtos de cada um dos blocos estudados, se deu da 

seguinte forma: 

 
Nota dada às respostas a cada afirmativa do questionário 
 

Resposta Nota 

Discordo totalmente 1 
Discordo, em parte 2 

Não discordo, nem concordo 3 
Concordo, em parte 4 

Concordo totalmente 5 

 

1. Confiança = (P1 + P2 + P3) / 3 (3 = número de perguntas aplicadas para cada construto) 

2. Dependência = (P4 + P5 + P6) / 3 

3. Investimento em relacionamento = (P8 + P9 + P10) / 3 

4. Oferta de serviços e produtos = (P12 + P13 + P14) / 3 

5. Bancos concorrentes = (P15 + P16 + P17) / 3 

6. Troca de informações = (P18 + P19 + P20) / 3 

7. Comprometimento = P21 

OBS: P21 refere-se à pergunta de nº 21 do questionário aplicado 

 

Ressalta-se que neste estudo os construtos foram determinados a priori, 

isto é, não foram criados através de uma análise exploratória empírica (uso de 

Análise Fatorial) e sim escolhidos pelos conceitos teóricos pesquisados. 

A análise de Correlação de Pearson foi utilizada como uma forma de avaliar 

a relação entre os 7 construtos estudados. Essa medida expressa a relação entre 

duas variáveis X e Y, medindo a grandeza desta relação, conforme Malhotra (2006, 

p. 493): 

 

 r > 0: indica relação direta, ou seja, um aumento em X é acompanhamento por um 

aumento em Y. 
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 r < 0: indica relação indireta, ou seja, um aumento em X é acompanhamento por 

um decréscimo em Y. 

 

Um alto valor de r (negativo ou positivo) - próximo de +1 ou -1 - representa uma forte 

relação, enquanto que um valor próximo de zero mostra que a relação é fraca ou 

nula. 

O coeficiente de Alfa de Cronbach foi a medida utilizada para avaliar a 

confiabilidade da consistência interna de cada uma dos 7 construtos estudados no 

modelo para avaliar os serviços ao cliente e marketing de relacionamento de um 

determinado banco. O Coeficiente Alfa é uma medida de confiabilidade da 

consistência interna que é a média de todos os coeficientes possíveis resultantes 

das diferentes divisões em duas metades de acordo com as questões que compõem 

cada uma dos 7 construtos avaliados. Este coeficiente varia de 0 a 1, e um valor de 

0,7 (0,6 aceitável para muitos autores) ou mais geralmente indica confiabilidade 

satisfatória da consistência interna (MALHOTRA, 2006, p. 277). 

A normalidade dos 7 Construtos estudados no modelo proposto foi avaliada 

através do teste Kolmogorov-Smirnov. Trata-se de um teste não paramétrico que 

tem como objetivo avaliar se uma variável em estudo segue uma determinada 

distribuição, no caso desse estudo, verificar se cada um dos tratamentos segue uma 

distribuição normal (Hipótese nula do teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov). 

A hipótese a ser testada é de que a distribuição seja normal, isto é, se a 

probabilidade de significância (p) do teste for maior que 5% (0,05) podemos concluir 

que os dados seguem uma distribuição normal.  

E, por fim, com o objetivo de verificar um modelo que avalia os serviços ao 

cliente e marketing de relacionamento no Banco, a Modelagem de Equações 

Estruturais (SEM) foi utilizada.  

A Modelagem de Equações Estruturais é uma técnica estatística 

multivariada que combina aspectos de Regressão Múltipla e Análise Fatorial para 

estimar e confirmar ou não uma série de relações de dependência interrelacionadas 

simultaneamente. Entende-se por Modelo Estrutural o conjunto de uma ou mais 

relações de dependência conectando os construtos (Medida que é baseada numa 

composição de variáveis/questões/ indicadores, ou seja, o construto não é medido 

diretamente e sim por uma combinação linear de variáveis) hipotetizados do modelo. 
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O modelo estrutural é mais útil para representar as interrelações de variáveis entre 

relações de dependência. Neste estudo foi utilizado o método de máxima 

verossimilhança para as estimativas dos parâmetros do modelo. A seguir alguns 

parâmetros (mais utilizados) de avaliação da Modelagem de Equações Estruturais. 

 

 
Avaliação da adequacidade da Modelagem de Equações Estruturais 

 
Parâmetros Descrição Valor crítico (Aceitável) 


2
 Qui-quadrado  

g.l. Grau de liberdade  


2
 / g.l. Qui-quadrado normado 

< 1,0 a 2,0 (Hair et al.) 

Até 5,0 (Alguns autores) 

RMR Raiz do resíduo do qui-quadrado Médio  0,05 

GFI Índice de qualidade de ajuste  0,90 

AGFI Índice ajustado de qualidade  0,90 

CFI Índice de ajuste comparativo  0,90 

RMSEA Raiz do erro quadrático < 0,05 a 0,08 

 
Nota: Não basta o modelo atender somente o qui-quadrado normado para determinar um 
modelo como adequado, os demais parâmetros deverão ser analisados conjuntamente. 

 

 

3.4.2. Pré-Teste 

 

Alguns autores defendem que depois de redigido, o questionário precisa 

ser testado antes de sua utilização definitiva, a fim de evidenciar possíveis falhas na 

redação, tais como complexidade das questões, inconsistência, imprecisão na 

redação, desnecessidade das questões, constrangimentos ao informante, exaustão, 

entre outros (DIEHL e TATIM, 2004, p. 68; GIL, 2008b, p. 134; HILL e HILL, 1998, p. 

55). Em geral, aplicam-se alguns exemplares em uma pequena população 

escolhida, pertencente ao grupo que se pretende estudar. Somente após de testado 

e validado, o questionário estará pronto para ser aplicado.  

Os aspectos mais importantes a serem considerados no pré-teste podem 

ser assim discriminados, conforme GIL: 
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a) clareza e precisão dos termos. Os termos adequados são os que não 
necessitam de explicação. Quando os pesquisados necessitarem de 
explicações adicionais, será necessário procurar, com eles, termos mais 
adequados; 
b) quantidade de perguntas. Se os entrevistados derem mostra de 
cansaço ou de impaciência, é provável que o número de perguntas seja 
excessivo, cabendo reduzi-lo; 
c) forma das perguntas. Pode ser conveniente fazer uma mesma 
pergunta sob duas formas diferentes, com o objetivo de sondar a reação 
dos pesquisados a cada uma delas; 
d) ordem das perguntas. No pré-teste pode-se ter uma idéia do possível 
contágio que uma pergunta exerce sobre outra, bem como acerca do 
local mais conveniente para incluir uma pergunta delicada, etc; 
e) introdução. Mediante a análise das indagações feitas pelo 
entrevistado, de suas inquietações e de suas resistências, seleciona-se a 
melhor fórmula de introdução a ser utilizada quando ocorrer a aplicação 
do instrumento (GIL, 2008a, p. 120,121). 

 

O pré-teste do presente trabalho foi realizado em uma amostra de 15 

clientes no período de 29 a 31/07/2009. Após aplicação, foi verificado juntamente 

com o respondente do questionário se todas as perguntas foram respondidas 

adequadamente, se as respostas dadas não apresentaram dificuldades no 

entendimento das questões e se o tempo despendido foi adequado.  

Após o pré-teste, e as adaptações necessárias, foi feita a aplicação junto à 

amostra representativa de clientes das agências, no período de 17/08 a 15/09/2009. 

 

3.5. Processamento dos dados coletados 

 

Os dados coletados foram organizados e tabulados através do software 

SPSS 13.0, um dos programas estatísticos mais utilizados em ciências sociais. O 

SPSS foi um dos softwares pioneiros no campo de processamento de dados e 

possibilita combinações e arranjos sofisticados de dados para proporcionar os mais 

diversos tipos de análises estatísticas. Este software tem sido utilizado não apenas 

em pesquisa acadêmicas, como também em pesquisas profissionais, 

desempenhadas por empresas e institutos que se dedicam a este ramo de atividade.  

Os questionários respondidos foram revisados pela pesquisadora, 

observando-se a intensidade das respostas, bem como as perguntas não 

respondidas ou eventuais erros de preenchimento. Os questionários respondidos 

incorretamente foram invalidados e houve aplicação de outro para substituí-lo, não 

prejudicando o total de questionários inicialmente previstos para a realização da 

pesquisa. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

4.1. Análise dos dados gerais 

 

A partir das informações colhidas através do questionário aplicado, foram 

utilizados tabelas, quadros e gráficos juntamente com índices e cálculos estatísticos 

para evidenciar os resultados obtidos.  

Para melhor caracterização dos 448 clientes respondentes da pesquisa 

aplicada, procedeu-se a análise do perfil e características dos mesmos, no que 

tange ao gênero, a faixa etária, a ocupação profissional, o estado civil, a 

escolaridade e a renda. Os gráficos de 3 a 9 demonstram os percentuais dos 

resultados encontrados. 

De acordo com os dados apresentados no gráfico 3, dentre os 

respondentes, nota-se que há uma maior concentração de respostas na faixa etária 

de 21 a 30 anos, perfil predominante de clientes, correspondendo a 31,7%. Na faixa 

etária de até 20 anos, os respondentes apresentam 10,7%; de 31 a 40 anos, 24,1%; 

de 41 a 50 anos, 12,3%; acima de 50 anos, 21,2%.  

Até 20 anos

10,7%

De 21 a 30 anos

31,7%

De 31 a 40 anos

24,1%

De 41 a 50 anos

12,3%

Mais de 50 anos

21,2%

 
GRÁFICO 3: Caracterização dos entrevistados quanto à faixa etária 
Base de dados: 448 casos  
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Quanto ao estado civil dos clientes respondentes, 34,4% são solteiros e 

50,6% são casados; 15,0% se encontram em outros, conforme representação do 

gráfico 4 abaixo: 

Solteiro(a)

34,4%

Casado(a)

50,6%

Outros

15,0%

 
GRÁFICO 4: Caracterização dos entrevistados quanto ao estado civil 
Base de dados: 448 casos 

 

 

 

Quanto à escolaridade, a apuração dos resultados no gráfico 5 apresentou 

que 18,5% dos clientes se encontram ou completaram o ensino fundamental, 

seguido de uma grande concentração de clientes com o ensino médio, perfil que é 

predominante nas agências de Contagem/MG, correspondendo a 49,4% dos 

respondentes da pesquisa; 25,2% têm ensino superior e apenas 6,9% dos clientes 

possuem pós-graduação, mestrado ou doutorado. 
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Ensino Superior

25,2%

Ensino Médio

49,4%

Ensino 

Fundamental

18,5%

Pós-graduação / 

Mestrado / 

Doutorado

6,9%

 
GRÁFICO 5: Caracterização dos entrevistados quanto à escolaridade 
Base de dados: 448 casos 

  

 

 

 

A apuração dos resultados demonstrou no gráfico 6 que há predominância 

de clientes que trabalham em empresa privada, com um percentual de 41,5% do 

total de respondentes; há também grande quantidade de indivíduos que são 

autônomos, ou seja, os que trabalham por conta própria não tendo nenhum vínculo 

empregatício, representando 19,4%; os aposentados somam 13,2%; os funcionários 

públicos correspondem a 12,9%; os profissionais liberais, 8,5% e os que não estão 

trabalhando somam 4,5%. 
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GRÁFICO 6: Caracterização dos entrevistados quanto à ocupação atual 
Base de dados: 448 casos 

 

No tocante a renda dos respondentes, os dados do gráfico 7 demonstram 

que 18,3% dos clientes possui renda até 1 salário mínimo. O salário médio 

predominante entre os clientes, se concentram de 2 a 5 salários mínimos, ou seja, 

renda até R$ 2.400, com representação de 62,7%; acima de 5 salários temos uma 

parte representativa de 19,0% do total de clientes. 

Até 1 SM (R$ 480)

18,3%

Acima de 5 SM (Mais 

de R$ 2.400)

19,0%

De 2 a 5 SM 

(Até 2.400)

62,7%

 
GRÁFICO 7: Caracterização dos entrevistados quanto à renda 
Base de dados: 448 casos 
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As tabelas 5 a 11 mostram a distribuição dos respondentes para cada uma 

das 21 questões abordadas, subdivididas de acordo com cada um dos 7 construtos 

estudados. 

 

 
TABELA 5: Distribuição dos respondentes para cada uma das questões pertencentes ao 

Construto "Confiança" 
 

 

 Respostas (%)  

 

Questões 

Discordo 

totalmente 

Discordo,  

em parte 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo,  

em parte 

Concordo  

totalmente 

 

TOTAL 

1. Eu confio nas atividades 

desenvolvidas pelo Banco Itaú. 
0,9 4,2 11,6 37,3 46,0 448 

2. O banco Itaú cumpre o que 

promete. 
0,9 2,9 11,4 38,4 46,4 448 

3. Eu confio que o banco Itaú 

desenvolve produtos e serviços de 

acordo com minhas necessidades. 

1,3 3,1 14,7 39,6 41,3 448 

Fonte: Dados da Pesquisa  

Nota:  Os valores na tabela referem-se aos percentuais de respondentes em relação ao número total de casos da linha 

 

 

 

 
TABELA 6: Distribuição dos respondentes para cada uma das questões pertencentes ao 

Construto “Dependência” 
 

 Respostas (%)  

 

Questões 

Discordo 

totalmente 

Discordo,  

em parte 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo,  

em parte 

Concordo  

totalmente 

 

TOTAL 

4. O banco Itaú tem sido muito 

importante para a realização das 

minhas movimentações 

financeiras (pagamentos e 

recebimentos). 

0,9 4,9 13,6 32,4 48,2 448 

5. O banco Itaú tem sido muito 

importante para a gestão do meu 

dinheiro. 

2,2 4,5 14,1 38,4 40,8 448 

6. Uso constantemente a linha de 

crédito do banco: cartão de 

crédito, poupança / aplicações, 

limite de cheque especial, etc. 

8,7 6,3 12,9 25,2 46,9 448 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota:  Os valores na tabela referem-se aos percentuais de respondentes em relação ao número total de casos da linha 
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TABELA 7: Distribuição dos respondentes para cada uma das questões pertencentes ao 
Construto “Investimento em relacionamento” 

 

 Respostas (%)  

 

Questões 

Discordo 

totalmente 

Discordo,  

em parte 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo,  

em parte 

Concordo  

totalmente 

 

TOTAL 

8. Estou muito satisfeito(a) 

com o atendimento prestado 

pelos funcionários do banco 

Itaú. 

0,9 2,0 6,7 34,2 56,2 448 

9. O banco Itaú me oferece 

programas e vantagens de 

fidelização como: redução de 

tarifas, descontos, taxas 

melhores, etc. 

10,5 19,6 19,9 23,2 26,8 448 

10. Tenho facilidades para falar 

com meu gerente. 
2,0 2,9 12,7 35,3 47,1 448 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota:  Os valores na tabela referem-se aos percentuais de respondentes em relação ao número total de casos da linha 

 

 

 
TABELA 8: Distribuição dos respondentes para cada uma das questões pertencentes ao 

Construto “Oferta de serviços e produtos” 
 

 Respostas (%)  

 

Questões 

Discordo 

totalmente 

Discordo,  

em parte 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo,  

em parte 

Concordo  

totalmente 

 

TOTAL 

12. O banco Itaú possui 

produtos e sérvios que atendem 

às minhas necessidades. 

1,1 2,7 26,5 38,4 41,3 448 

13. Os gerentes geralmente 

proporcionam respostas rápidas 

para minhas necessidades 

financeiras. 

1,1 2,7 16,3 35,3 44,6 448 

14. Eu gosto dos serviços 

prestados pelo banco Itaú. 
0,2 1,8 7,1 39,8 51,1 448 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota:  Os valores na tabela referem-se aos percentuais de respondentes em relação ao número total de casos da linha 
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TABELA 9: Distribuição dos respondentes para cada uma das questões pertencentes ao 

Construto “Bancos concorrentes” 
 

 Respostas (%)  

 

Questões 

Discordo 

totalmente 

Discordo,  

em parte 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo,  

em parte 

Concordo  

totalmente 

 

TOTAL 

15. As taxas cobradas pelo 

banco Itaú tem sido melhores 

que as cobradas pelos outros 

bancos. 

12,7 20,8 25,2 24,3 17,0 448 

16. O atendimento prestado no 

banco Itaú é o melhor em 

comparação com outros 

bancos. 

0,2 3,6 14,3 38,8 43,1 448 

17. O conforto e a estrutura das 

agências do banco Itaú são 

melhores do que de outros 

bancos. 

4,0 13,8 21,9 25,3 35,0 448 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota:  Os valores na tabela referem-se aos percentuais de respondentes em relação ao número total de casos da linha 

 

 

 

 
TABELA 10: Distribuição dos respondentes para cada uma das questões pertencentes ao 

Construto “Troca de informações” 
 

 Respostas (%)  

 

Questões 

Discordo 

totalmente 

Discordo,  

em parte 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo,  

em parte 

Concordo  

totalmente 

 

TOTAL 

18. Tenho facilidade em obter 

informações junto aos canais de 

informação do banco Itaú 

(gerente, site, folders, etc). 

0,9 2,7 9,8 35,3 51,3 448 

19. As trocas de informações 

entre cliente-banco são feias 

com clareza. 

0,7 3,1 10,3 35,9 50,0 448 

20. Existe rapidez e eficiência 

do banco na solução de 

problemas. 

1,8 8,3 19,6 26,1 44,2 448 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota:  Os valores na tabela referem-se aos percentuais de respondentes em relação ao número total de casos da linha 
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TABELA 11: Distribuição dos respondentes para cada uma das questões pertencentes ao 

Construto “Comprometimento” 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota: Os valores na tabela referem-se aos percentuais de respondentes em relação ao número total de casos da linha 

 Respostas (%)  

 

Questões 

Discordo 

totalmente 

Discordo,  

em parte 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo,  

em parte 

Concordo  

totalmente 

 

TOTAL 

21. O banco Itaú se preocupa 

e está comprometido em criar 

facilidades financeiras para 

mim. 

0,7 3,1 17,2 40,6 38,4 448 
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4.2. Análise Descritiva dos dados da Pesquisa por agência 

4.2.1. Agência 0634 

 
TABELA 12: Análise descritiva das medidas dos Construtos estudados da agência 0634 
 

  Medidas descritivas 

Construtos n Mínimo Máximo Média d.p. 

Confiança 78 1,0 5,0 4,2 0,9 

Dependência 78 1,0 5,0 3,9 1,0 

Investimento em relacionamento 78 1,7 5,0 4,0 0,9 

Oferta de serviços e produtos 78 2,0 5,0 4,2 0,7 

Bancos concorrentes 78 1,3 5,0 3,6 0,9 

Troca de informações 78 1,7 5,0 4,2 0,8 

Comprometimento 78 2,0 5,0 4,2 0,8 
Fonte: Dados da Pesquisa      
NOTA:  d.p.  Desvio padrão 
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GRÁFICO 8: Média dos escores dos 7 construtos estudados da agência 0634 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Dentre os 78 questionários distribuídos para os clientes da agência 0634, 

observou-se (tabela 5 e gráfico 7) que a maior média entre os 7 construtos (4,2) se 

repetiu em relação ao “Comprometimento”, “Troca de Informações”, “Oferta de 

serviços e produtos” e “Confiança”. A menor média (3,6) refere-se ao construto 

“Bancos Concorrentes”. O construto “Oferta de produtos e serviços” se destacou por 

obter o menor desvio padrão (0,7), ou seja, apresentou uma maior homogeneidade 

entre as opiniões dos clientes. 
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4.2.2. Agência 1399 

 

 
TABELA 13: Análise descritiva das medidas dos Construtos estudados da agência 1399 

 

  Medidas descritivas 

Construtos n Mínimo Máximo Média d.p. 

Confiança 64 1,7 5,0 4,4 0,7 

Dependência 64 2,3 5,0 4,1 0,8 

Investimento em relacionamento 64 1,0 5,0 4,0 0,9 

Oferta de serviços e produtos 64 2,0 5,0 4,3 0,7 

Bancos concorrentes 64 1,7 5,0 3,7 1,0 

Troca de informações 64 2,0 5,0 4,4 0,8 

Comprometimento 64 2,0 5,0 4,2 0,9 

Fonte: Dados da Pesquisa 
NOTA:  d.p.  Desvio padrão 
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GRÁFICO 9: Média dos escores dos 7 construtos estudados da agência 1399 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Observou-se que, entre os 64 clientes respondentes da agência 1399 

(tabela 6 e gráfico 8), os construtos “Troca de Informações” e “Confiança” foram os 

que obtiveram a maior média (4,4), sendo esse último construto, também o que 

obteve o menor desvio padrão (0,7), juntamente com “Oferta de  serviços e 

produtos”.  O construto “Bancos Concorrentes” foi o que apresentou a menor média 

(3,7) enquanto os demais construtos apresentaram médias variando entre 4,0 e 4,3. 
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4.2.3. Agência 3039 

 

TABELA 14: Análise descritiva das medidas dos Construtos estudados da agência 3039 
 

  Medidas descritivas 

Construtos n Mínimo Máximo Média d.p. 

Confiança 51 2,7 5,0 4,2 0,7 

Dependência 51 2,0 5,0 4,2 0,8 

Investimento em relacionamento 51 1,7 5,0 4,1 0,8 

Oferta de serviços e produtos 51 2,7 5,0 4,3 0,6 

Bancos concorrentes 51 1,7 5,0 3,8 1,0 

Troca de informações 51 2,3 5,0 4,3 0,8 

Comprometimento 51 1,0 5,0 4,3 0,9 
Fonte: Dados da Pesquisa 
NOTA:  d.p.  Desvio padrão 
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GRÁFICO 10: Média dos escores dos 7 construtos estudados da agência 3039 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A tabela 14 juntamente com o gráfico 10 acima, apresentam os resultados 

obtidos da pesquisa feita entre 51 clientes da agência 3039. Pode-se visualizar que 

os construtos “Comprometimento”, “Troca de Informações” e “Oferta de produtos e 

serviços” apresentaram a melhor média (4,3), seguido dos construtos “Confiança” e 

“Dependência”, que apresentaram médias de 4,2. Destaca-se que além de 

apresentar a melhor média, o construto “Oferta de produtos e serviços” apresentou 

também, o menor desvio padrão (0,6), apresentando uma menor discrepância entre 

os respondentes. 
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4.2.4. Agência 3096 

 
TABELA 15: Análise descritiva das medidas dos Construtos estudados da agência 3096 
 

  Medidas descritivas 

Construtos n Mínimo Máximo Média d.p. 

Confiança 42 2,7 5,0 4,2 0,8 

Dependência 42 1,3 5,0 4,1 0,9 

Investimento em relacionamento 42 2,0 5,0 4,1 0,8 

Oferta de serviços e produtos 42 2,7 5,0 4,3 0,7 

Bancos concorrentes 42 2,3 5,0 4,1 0,9 

Troca de informações 42 2,0 5,0 4,3 0,9 

Comprometimento 42 2,0 5,0 4,2 1,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 
NOTA:  d.p.  Desvio padrão 
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GRÁFICO 11: Média dos escores dos 7 construtos estudados da agência 3096 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 

Dentre os 42 clientes respondentes da pesquisa da agência 3096, 

observou-se (tabela 15 e gráfico 11) que houve uma ótima performance na 

apresentação dos dados, pois, a menor média obtida foi 4,1 representada pelos 

construtos “Bancos Concorrentes”, “Investimento em relacionamento” e 

“Dependência”. A maior média apurada foi 4,3, representada pelos construtos “Troca 

de Informações” e “Oferta de serviços e produtos”. Nota-se que o construto “Oferta 

de serviços e produtos” foi o que apresentou o menor desvio padrão (0,7). 
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4.2.5. Agência 3120 

 

TABELA 16: Análise descritiva das medidas dos Construtos estudados da agência 3120 

 

  Medidas descritivas 

Construtos n Mínimo Máximo Média d.p. 

Confiança 34 1,0 5,0 4,3 0,9 

Dependência 34 1,3 5,0 4,2 0,8 

Investimento em relacionamento 34 2,0 5,0 4,1 0,7 

Oferta de serviços e produtos 34 2,0 5,0 4,4 0,8 

Bancos concorrentes 34 2,0 5,0 3,8 0,7 

Troca de informações 34 2,3 5,0 4,3 0,7 

Comprometimento 34 2,0 5,0 4,1 0,7 

Fonte: Dados da Pesquisa 
NOTA:  d.p.  Desvio padrão 
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GRÁFICO 12: Média dos escores dos 7 construtos estudados da agência 3120 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A tabela 16 e o gráfico 12 apresentam os resultados obtidos pela agência 

3120, com seus 34 clientes respondentes. Observou-se que a maior média (4,4) foi 

dada pelo construto “Oferta de serviços e produtos” que apresentou um desvio 

padrão de 0,8. A menor média deu-se pelo construto “Bancos Concorrentes”, que 

apresentou um valor de 3,8. 
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4.2.6. Agência 3168 

 
TABELA 17: Análise descritiva das medidas dos Construtos estudados da agência 3168 
 

  Medidas descritivas 

Construtos n Mínimo Máximo Média d.p. 

Confiança 56 2,3 5,0 4,2 0,7 

Dependência 56 2,3 5,0 4,0 0,7 

Investimento em relacionamento 56 1,0 5,0 4,0 0,8 

Oferta de serviços e produtos 56 2,0 5,0 4,2 0,7 

Bancos concorrentes 56 2,0 5,0 3,5 0,7 

Troca de informações 56 1,3 5,0 4,1 0,7 

Comprometimento 56 1,0 5,0 4,0 0,9 

Fonte: Dados da Pesquisa 
NOTA:  d.p.  Desvio padrão 
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GRÁFICO 13: Média dos escores dos 7 construtos estudados da agência 3168 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os resultados obtidos pela pesquisa aplicada entre a amostra de 56 clientes 

da agência 3168, apresentaram a maior média (4,4) no construto “Oferta de serviços 

e produtos” e a menor média (3,8) no construto “Bancos Concorrentes”, como 

demonstra a tabela 17 e o gráfico 13. Cinco dos sete construtos apresentaram 

desvio padrão igual a 0,7; um bom resultado no tocante à homogeneidade das 

respostas da pesquisa. 
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4.2.7. Agência 5636 

 

 
TABELA 18: Análise descritiva das medidas dos Construtos estudados da agência 5636 

 

  Medidas descritivas 

Construtos n Mínimo Máximo Média d.p. 

Confiança 32 2,3 5,0 4,0 0,7 

Dependência 32 1,7 5,0 4,0 0,8 

Investimento em relacionamento 32 2,3 5,0 3,7 0,8 

Oferta de serviços e produtos 32 2,3 5,0 4,0 0,7 

Bancos concorrentes 32 2,0 5,0 3,6 0,8 

Troca de informações 32 2,7 5,0 4,0 0,7 

Comprometimento 32 1,0 5,0 4,1 0,9 

Fonte: Dados da Pesquisa 
NOTA:  d.p.  Desvio padrão 
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GRÁFICO 14: Média dos escores dos 7 construtos estudados da agência 5636 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

A agência 5636 em sua amostra de 32 clientes apresentou um resultado 

onde a menor média (3,6) é dada pelo construto “Bancos Concorrentes” e a maior 

média (4,1), pelo construto “Comprometimento”, conforme tabela 18 e gráfico 14 

acima.  
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4.2.8. Agência 6938 

 

 
TABELA 19: Análise descritiva das medidas dos Construtos estudados da agência 6938 

 

  Medidas descritivas 

construtos n Mínimo Máximo Média d.p. 

Confiança 24 1,7 5,0 4,0 0,8 

Dependência 24 2,3 5,0 4,1 0,7 

Investimento em relacionamento 24 2,0 5,0 4,4 0,7 

Oferta de serviços e produtos 24 1,7 5,0 4,3 0,8 

Bancos concorrentes 24 2,7 5,0 3,9 0,8 

Troca de informações 24 3,0 5,0 4,5 0,6 

Comprometimento 24 3,0 5,0 4,1 0,8 

Fonte: Dados da Pesquisa 
NOTA:  d.p.  Desvio padrão 
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GRÁFICO 15: Média dos escores dos 7 construtos estudados da agência 6938 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Dentre os 24 questionários distribuídos para os clientes da agência 6938, 

observou-se (tabela 19 e gráfico 15) que a maior média entre os construtos (4,5) 

teve destaque em “Troca de Informações”, apresentando também um desvio padrão 

de 0,6. A menor média (3,9) refere-se ao construto “Bancos Concorrentes”.  
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4.2.9. Agência 7369 

 

 
TABELA 20: Análise descritiva das medidas dos Construtos estudados da agência 7369 
 

  Medidas descritivas 

construtos n Mínimo Máximo Média d.p. 

Confiança 11 4,0 5,0 4,5 0,5 

Dependência 11 2,3 5,0 4,4 0,9 

Investimento em relacionamento 11 3,3 5,0 4,1 0,6 

Oferta de serviços e produtos 11 3,7 5,0 4,5 0,5 

Bancos concorrentes 11 2,7 5,0 3,8 0,8 

Troca de informações 11 4,3 5,0 4,4 0,5 

Comprometimento 11 4,0 5,0 4,2 0,6 
Fonte: Dados da Pesquisa 
NOTA:  d.p.  Desvio padrão 
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GRÁFICO 16: Média dos escores dos 7 construtos estudados da agência 7369 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

De acordo com as respostas obtidas pelos 11 clientes da agência 7369, 

observou-se que dois construtos obtiveram a maior média (4,5) sendo “Oferta de 

serviços e produtos” e “Confiança”. Nota-se que os construtos “Oferta de serviços e 

produtos” e “ Troca de Informações”, apresentaram um ótimo desvio padrão (0,5) 

dando maior credibilidade às respostas dos clientes, conforme demonstrado na 

tabela 20. 
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4.2.10. Agência 7443 

 
 

 
TABELA 21: Análise descritiva das medidas dos Construtos estudados da agência 7443 

 

  Medidas descritivas 

construtos n Mínimo Máximo Média d.p. 

Confiança 21 3,3 5,0 4,2 0,5 

Dependência 21 2,0 5,0 4,1 0,8 

Investimento em relacionamento 21 2,0 5,0 3,8 0,7 

Oferta de serviços e produtos 21 3,0 5,0 4,2 0,7 

Bancos concorrentes 21 2,0 5,0 3,5 0,9 

Troca de informações 21 2,0 5,0 3,9 0,7 

Comprometimento 21 2,0 5,0 3,9 0,7 

Fonte: Dados da Pesquisa 
NOTA:  d.p.  Desvio padrão 
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GRÁFICO 17: Média dos escores dos 7 construtos estudados da agência 7443 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Conforme pode-se observar na tabela 21 e gráfico 17 acima, os resultados 

obtidos pelos 21 questionários distribuídos entre os clientes da agência 7443, 

demonstraram que os construtos “Confiança” e “Oferta de serviços e produtos” 

obtiveram a maior média (4,2), tendo o construto Confiança atingido o menor desvio 

padrão (0,5). 
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4.2.11. Agência 7771 

 

 
TABELA 22: Análise descritiva das medidas dos Construtos estudados da agência 7771 
 

  Medidas descritivas 

construtos n Mínimo Máximo Média d.p. 

Confiança 18 3,0 5,0 4,3 0,6 

Dependência 18 3,0 5,0 4,1 0,6 

Investimento em relacionamento 18 1,0 5,0 3,5 1,0 

Oferta de serviços e produtos 18 2,7 5,0 3,9 0,6 

Bancos concorrentes 18 2,0 4,7 3,4 0,8 

Troca de informações 18 2,3 4,7 3,9 0,6 

Comprometimento 18 3,0 5,0 3,8 0,7 

Fonte: Dados da Pesquisa 
NOTA:  d.p.  Desvio padrão 
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GRÁFICO 18: Média dos escores dos 7 construtos estudados da agência 7771 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na apuração dos resultados dos 18 clientes respondentes da agência 7771, 

observa-se que, diferentemente das outras agências, não se obteve nota máxima (5) 

nos construtos “Bancos Concorrentes” e “Troca de Informações”, conforme 

demonstra a tabela 22. A maior média foi dada pelo construto “Confiança” (4,3) e a 

menor média (3,4) pelo construto “Bancos Concorrentes”, conforme gráfico 18 

acima. 
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4.2.12. Agência 7893 

 
 
TABELA 23: Análise descritiva das medidas dos Construtos estudados da agência 7893 
 

  Medidas descritivas 

construtos n Mínimo Máximo Média d.p. 

Confiança 17 3,0 5,0 4,4 0,7 

Dependência 17 3,3 5,0 4,4 0,6 

Investimento em relacionamento 17 3,3 5,0 4,3 0,6 

Oferta de serviços e produtos 17 3,3 5,0 4,4 0,6 

Bancos concorrentes 17 2,3 4,7 3,7 0,8 

Troca de informações 17 3,0 5,0 4,4 0,7 

Comprometimento 17 2,0 5,0 4,3 0,9 
Fonte: Dados da Pesquisa 
NOTA:  d.p.  Desvio padrão 
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GRÁFICO 19: Média dos escores dos 7 construtos estudados da agência 7893 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A tabela 23 juntamente com o gráfico 19, demonstram visualmente os 

resultados obtidos entre os 17 clientes pesquisados da agência 7893. Nota-se que a 

agência também não atingiu a nota máxima (5) no construto “Bancos Concorrentes”, 

apresentando um resultado máximo de 4,7 e também a menor média entre os 

construtos, de 3,7. A maior média (4,4) se deu pelos construtos “Confiança”, 

“Dependência” e “Oferta de serviços e produtos”.  
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4.3. Análise Inferencial dos dados da Pesquisa  

 

Todos os resultados da pesquisa foram considerados significativos a um 

nível de significância de 5% (p < 0,05), tendo, portanto, 95% de confiança de que as 

conclusões apresentadas estejam corretas. 

 

Em relação às médias dos 7 Construtos estudados, a tabela 24 e o gráfico 

20 mostram que a maior média (4,3) foi obtida pelo Construto “Oferta de serviços e 

produtos” e a menor refere-se ao Construto “Bancos Concorrentes” com média igual 

a 3,7. Os demais Construtos apresentaram médias variando entre 4,0 a 4,2. 

 

 

 

TABELA 24: Análise descritiva das medidas dos Construtos estudados 
 

  Medidas descritivas 

Construtos N Mínimo Máximo Média d.p. 

Confiança 448 1,0 5,0 4,2 0,7 

Dependência 448 1,0 5,0 4,1 0,8 

Investimento em relacionamento 448 1,0 5,0 4,0 0,8 

Oferta de serviços e produtos 448 1,7 5,0 4,3 0,7 

Bancos concorrentes 448 1,3 5,0 3,7 0,9 

Troca de informações 448 1,3 5,0 4,2 0,8 

Comprometimento 448 1,0 5,0 4,1 0,9 

 Fonte: Dados da Pesquisa  
Nota:    d.p.  Desvio-padrão 

 



 123 

4,2

4,1

4,0

4,3

3,7

4,2

4,1

1 2 3 4 5

Confiança

Dependência

Investimento em

relacionamento

Oferta de serviços e

produtos

Bancos concorrentes

Troca de informações

Comprometimento

C
o

n
c
tr

u
c
to

s

Escore (média)
 

 
GRÁFICO 20: Média dos escores dos 7 construtos estudados – TODAS AS AGÊNCIAS 
Fonte: Dados da Pesquisa 
Base de dados: 448 casos 

 

 

A tabela 25 mostra que existem correlações estatisticamente significativas 

(p < 0,05) entre todos os 7 construtos estudados, portanto, o resultado mostra que 

existe interrelações entre esses construtos. Esses resultados são um indicativo de 

que, uma aplicação da análise de Modelagem de Equações Estruturais, objeto do 

presente estudo, para o modelo que avalia os serviços ao cliente e marketing de 

relacionamento em um determinado banco pode ser adequada. 

 

Os coeficientes mostram correlações positivas entre todas as variáveis em 

estudo no modelo. Entretanto, nenhuma foi significativa ao teste, provavelmente pela 

convergência verificada nas respostas, aproximando-se da extremidade superior das 

escalas. 
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TABELA 25: Análise de Correlação entre os 7 Construtos do estudo 
 

 Construtos 

Construtos A B C D E F G 

A 1,00 

0,000 

–– –– –– –– –– –– 

B 0,42 
< 0,001 

1,00 

0,000 

–– –– –– –– –– 

C 0,39 
< 0,001 

0,52 
< 0,001 

1,00 

0,000 

–– –– –– –– 

D 0,50 
< 0,001 

0,51 
< 0,001 

0,49 
< 0,001 

1,00 

0,000 

–– –– –– 

E 0,57 
< 0,001 

0,61 
< 0,001 

0,52 
< 0,001 

0,69 
< 0,001 

1,00 

0,000 

–– –– 

F 0,45 
< 0,001 

0,46 
< 0,001 

0,36 
< 0,001 

0,61 
< 0,001 

0,53 
< 0,001 

1,00 

0,000 

–– 

G 0,57 
< 0,001 

0,53 
< 0,001 

0,48 
< 0,001 

0,64 
< 0,001 

0,70 
< 0,001 

0,58 
< 0,001 

1,00 

0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa 
Nota:  A 1ª linha da casela refere-se ao Coeficiente de Correlação de Pearson 

       A 2ª linha da casela refere-se à Probabilidade de significância da Análise de Correlação 
 
Legenda dos Construtos:   

 A  Comprometimento B  Confiança 

 C  Dependência D  Investimento em relacionamento  

 E  Oferta de serviços e produtos F  Bancos Concorrentes  

 G  Troca de informações 
 

Conforme já mencionado, o coeficiente Alfa de Cronbach foi utilizado como 

uma medida para avaliar a confiabilidade da consistência interna das questões que 

compõem cada um dos 7 construtos estudados (determinados dentro do modelo 

escolhido pela pesquisadora). De acordo com a tabela 26, todos os construtos 

avaliados apresentaram medidas de Alfa de Cronbach muito próximas ou superiores 

a 0,70 que indica confiabilidade satisfatória de consistência interna (MALHOTRA, 

2006). Além disso, a retirada de uma determinada questão de um construto pode 

implicar numa melhora significativa na medida do Alfa de Cronbach, entretanto, 

neste estudo, com a retirada de qualquer questão não foi observada um ganho 

expressivo de confiabilidade nos construtos. Com isso, pode-se afirmar que os 7 

construtos desenvolvidos são fidedignos e, desta forma, foram utilizados na 

Modelagem de Equações Estruturais (SEM) para verificar o modelo teórico que 

avalia os serviços ao cliente e marketing de relacionamento aplicado no setor 

bancário.  
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TABELA 26: Medida de confiabilidade da consistência interna das questões pertencentes 
a cada um dos 6 Construtos do estudo 

 

Fatores de interesse / nº das Questões Alfa de Cronbach se questão retirada 

CONFIANÇA  
  

1 0,71 

2 0,74 

3 0,60 

 Alfa de Cronbach Total  0,82 

  

DEPENDÊNCIA  
  

4 0,54 

5 0,61 

6 0,36 

 Alfa de Cronbach Total  0,67 

  

INVESTIMENTO EM RELACIONAMENTO  
  

8 0,50 

9 0,48 

10 0,61 

 Alfa de Cronbach Total  0,68 

  

OFERTA DE SERVIÇOS E PRODUTOS  
  

12 0,64 

13 0,64 

14 0,62 

 Alfa de Cronbach Total  0,78 

  

BANCOS CONCORRENTES  
  

15 0,57 

16 0,39 

17 0,64 

 Alfa de Cronbach Total  0,70 

  

TROCA DE INFORMAÇÕES  
  

18 0,62 

19 0,72 

20 0,53 

 Alfa de Cronbach Total  0,77 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nota: Para o construto “Comprometimento” não foi calculado o Alfa de Cronbach, pois, esse 

construto possui somente uma questão em sua composição. 
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A normalidade dos 7 construtos estudados no modelo sobre serviços ao 

cliente e marketing de relacionamento de um banco foi avaliada através do teste 

Kolmogorov-Smirnov. Os gráficos de 21 a 27 mostram que nenhum dos 7 construtos 

estudados apresenta uma distribuição normal, isto é, todas as probabilidades de 

significância do teste de Kolmogorov-Smirnov foram menores que 0,15 (p < 015). 

Ressalta-se que a presença de normalidade é um dos pressupostos para utilização 

de modelos estatísticos multivariados. 
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GRÁFICO 21: Gráfico do teste de Normalidade do Construto “Confiança” 
Fonte: Dados da Pesquisa 
Base de dados: 448 casos 
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GRÁFICO 22: Gráfico do teste de Normalidade do Construto “Dependência” 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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GRÁFICO 23: Gráfico do teste de Normalidade do Construto “Investimento em 

relacionamento” 
Fonte: Dados da Pesquisa  
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p < 0.01
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GRÁFICO 24: Gráfico do teste de Normalidade do Construto “Oferta de serviços e produtos” 
Fonte: Dados da Pesquisa  
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GRÁFICO 25: Gráfico do teste de Normalidade do Construto “Bancos Concorrentes” 
Fonte: Dados da Pesquisa  
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GRÁFICO 26: Gráfico do teste de Normalidade do Construto “Troca de informações” 
Fonte: Dados da Pesquisa  
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GRÁFICO 27: Gráfico do teste de Normalidade do Construto “Comprometimento” 
Fonte: Dados da Pesquisa  
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A metodologia de Equações Estruturais tem como objetivo lidar com 

múltiplos relacionamentos simultaneamente provendo eficiência estatística e fornece 

uma transição da análise puramente exploratória para a análise confirmatória. 

Assim, a abordagem foi utilizada para analisar o modelo hipotético que avalia “os 

serviços ao cliente e marketing de relacionamento num determinado banco” (modelo 

escolhido pela pesquisadora). A primeira relação estrutural utilizada para validação 

partiu do princípio que os 7 construtos estudados já foram empiricamente testados e 

aqui se utiliza esses mesmos construtos na avaliação do modelo teórico. Procedeu-

se à avaliação por meio da Análise Fatorial Confirmatória e os ajustes foram 

utilizados no modelo de mensuração dos construtos.  

Em relação aos resultados das Equações Estruturais analisadas, em 

nenhum dos casos o grau de ajustamento geral foi obtido por meio do grau de 

correspondência entre a matriz de correlação de entrada, ou os dados observados, e 

as predições indicadas pelo modelo teórico (modelo hipotético  elaborado e 

estudado pelo pesquisador). Ou seja, os parâmetros consagrados pela literatura 

apresentados pelas Equações Estruturais (qui-quadrado normado, CFI, AGFI, RMR 

e RMSEA) não se ajustaram para o modelo teórico proposto. A figura 21 as tabelas 

27 e 28 apresentam esses resultados. 
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FIGURA 21: Diagrama de caminhos para a Modelagem de Equações Estruturais – Modelo  

Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota:  E  Erro de estimação das variáveis observadas 

Os valores nas setas referem-se aos coeficientes padronizados estimadas dos construtos 
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TABELA 27: Teste referente às ligações entre os construtos 
 

 

Relacionamento 

Coeficientes Não  

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

  

avaliado Estimado Erro-padrão  Valor T p 

B  G 
0,137 0,054 0,147 2,53 0,011 

C  F 
0,035 0,048 0,037 0,73 0,467 

B  F 
0,126 0,039 0,158 3,25 0,001 

B  E 
0,466 0,057 0,457 8,23 < 0,001 

C  E 
0,401 0,066 0,337 6,05 < 0,001 

D  E 
0,808 0,040 0,687 20,00 < 0,001 

F  E 
0,673 0,051 0,529 13,17 < 0,001 

C  D 
0,235 0,060 0,232 3,90 < 0,001 

A  C 
0,235 0,051 0,233 4,64 < 0,001 

A  B 
0,348 0,056 0,295 6,21 < 0,001 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nota: As estimativas foram baseadas no método de Máxima Verossimilhança 

Legenda dos Construtos:   

 A  Comprometimento B  Confiança 

 C  Dependência D  Investimento em relacionamento  

 E  Oferta de serviços e produtos F  Bancos Concorrentes  

 G  Troca de informações 

Base de dados: 448 casos 

 

 

A tabela 27 apresenta os testes referentes às ligações entre as variáveis 

dos construtos do modelo. Observa-se que apenas a ligação C  F não foi 

significativa no teste T, ao nível de P<0,01. Sete ligações foram significativas ao 

nível de P<0,001.  

 

 
TABELA 28: Medidas da qualidade de ajuste do MODELO 

 

Medidas da qualidade de ajuste Resultados 

Qui-quadrado (2
) 616,84 

Graus de liberdade (g.l.) 11 

Nível de significância (p) < 0,001 

Qui-quadrado Normado (2
 / g.l.) 56,08 

RMR 0,178 

GFI 0,746 

AGFI 0,354 

CFI 0,603 

RMSEA 0,351 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Base de dados: 448 casos 



 133 

 

Considerando-se as medidas de qualidade de ajuste do modelo 

apresentadas na tabela 28, bem como a confirmação do modelo, conforme 

apresentado na figura 21, verifica-se que não ocorreu compatibilidade estatística 

entre os construtos. Assim, tornou-se impossível o estudo da validade nomológica e 

convergente do modelo. Não se constatou associações estatísticas significativas 

entre nenhum dos construtos convergentes, à exceção da correlação Investimento-

Dependência e Concorrentes-Dependência. 

Considerando-se ainda que o tamanho da amostra foi, estatisticamente 

elevado, pode-se concluir que os elementos causadores dos baixos índices de 

correlação estatisticamente significativos foram o pequeno número de variáveis 

componentes de cada construto, assim como a tendência dominante nas respostas 

próximas à “concordo totalmente”.  

Contudo, é possível concluir que o modelo, em geral, não se ajustou 

adequadamente à confirmação nomológica e convergente, conforme pretensão 

deste segmento do estudo. O mais provável é que, se fosse incluído um número 

maior de variáveis por construto e se as escalas fossem ampliadas, ter-se-ia maior 

probabilidade de validação do modelo proposto para essa pesquisa.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA 

PESQUISAS FUTURAS 

 

O setor financeiro no Brasil tem enfrentado grandes desafios desde a 

criação dos bancos até hoje, buscando sempre alternativas para implementação de 

soluções criativas para suprir as diferentes necessidades dos clientes em conjunto 

com estratégias para manter sua lucratividade diante da crescente mutação do 

cenário econômico mundial. A forte concorrência tem desencadeado um processo 

acirrado na disputa por novos mercados, manutenção de clientes e conseqüente 

competitividade entre as instituições. As transformações têm impulsionado as 

empresas a buscarem formas específicas e direcionadas de tratamento com os 

clientes, na implementação de estratégias diferenciadas para criar, administrar e 

manter relacionamentos. Essa realidade é ainda mais evidente quando se trata de 

instituições financeiras, mais especificamente os bancos, que se tornaram uma 

grande indústria de prestação serviços ao cliente.  

Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo ressaltar aspectos 

sobre o serviço ao cliente e o marketing de relacionamento. Duas filosofias 

empresariais baseadas na aceitação da orientação para o cliente e para o lucro da 

empresa, no reconhecimento que se deve buscar formas inovadoras de 

comunicação para o estabelecimento de uma relação profunda, estável e duradoura, 

visando a obtenção de uma vantagem competitiva e sustentável. 

Foi evidenciado a partir de pressupostos teóricos e pesquisa estatística que, 

o nível de comprometimento entre o banco Itaú e seus clientes pessoas físicas da 

região de Contagem/MG é satisfatório, no tocante as 7 variáveis estudadas dentro 

do modelo visual apresentado para o estudo. Foi evidenciado também, a relação 

entre os construtos dependência e confiança dos clientes que, dentro do modelo, 

tenderam para um maior comprometimento com a instituição. 

A principal conclusão advinda da pesquisa por agências foi que todas 

apresentaram notas maiores que a média (3,0) nos construtos, o que significa que o 

banco têm se preocupado em manter uma padronização dentro do ambiente de 

trabalho em se tratando de serviço ao cliente e relacionamento. As agências que 

apresentaram a maior média foram: agência 6938 no tocante ao construto “Troca de 

Informações” (4,5) e a agência 7369 nos construtos “Oferta de serviços e produtos” 

e ”Confiança”(4,5). As agências que obtiveram a menor média foram: 3168 e 7443 
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no construto “Bancos Concorrentes” (3,5). A pesquisa também apontou para uma 

possível melhora nas políticas de marketing do banco, visando um constante 

desenvolvimento da excelência do serviço bancário e maior satisfação do cliente nas 

agências.  

Com relação a análise inferencial, concluiu-se que o modelo adotado, 

apesar de ser muito interessante, não se aplicou ao contexto desta pesquisa face a 

exiguidade de variáveis e, mais intensamente, pela convergência dominante nas 

respostas para “concordo totalmente”. Tal fato prejudicou a validação nomológica e 

convergente dos construtos no modelo. 

Contudo, foi possível ampliar o conhecimento sobre valor percebido no 

serviço ao cliente e em marketing de relacionamento, tendo em vista as proposições 

demonstradas no corpo desta pesquisa por relevantes autores, acerca dos 

construtos essenciais apresentados no estudo das estratégias de marketing. 

Algumas limitações devem ser aqui explicitadas, uma vez que, o tema do 

presente estudo tem sido pouquíssimo explorado para fins de análises acadêmicas, 

notadamente no segmento de marketing de relacionamento e serviços bancários. 

Apesar da importância do setor bancário no contexto da economia mundial e local, 

percebe-se facilmente que a bibliografia específica relativa ao tema é bastante 

escassa e limitada, e os poucos estudos encontrados apresentam informações 

superficiais e conhecimentos fragmentados que não contribuem para a organização 

dos estudos na área bancária. 

Finalmente, para fins de pesquisas e trabalhos futuros, recomenda-se a 

título de sugestão: (1) a realização de um estudo comparativo com outras 

instituições financeiras para exploração das conclusões encontradas no modelo; (2) 

a realização de uma pesquisa na mesma área, tendo como foco, os clientes 

Pessoas Jurídicas; (3) a inclusão de mais variáveis por construto no modelo, assim 

como a abertura do escalograma para mais opções de respostas. 

Embora o foco desse estudo seja uma empresa de porte privado, todos os 

conceitos utilizados também podem ser aproveitados, com as devidas adaptações, 

em órgãos governamentais, organizações sem fins lucrativos ou fundações com o 

objetivo de criar e administrar relacionamentos, de modo a alcançar vantagens 

mútuas. 
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APÊNDICE 

 

 

Prezado Cliente,  

 

O questionário abaixo constitui uma pesquisa que está sendo realizada para compor uma 

dissertação de mestrado. Gentileza respondê-lo do modo mais completo e sincero possível. Os 

dados pessoais não serão divulgados, sendo únicos e exclusivos para fins da pesquisa. 

Obrigada. 
 

1. Sexo:   (    ) Feminino  (    ) Masculino 

2. Faixa Etária: (    ) até 20 anos    (    ) de 21 a 30 anos   (    ) de 31 a 40 anos 

   (    ) de 41 a 50 anos (    ) acima de 51 anos 

3. Estado Civil:  (    ) Solteiro  (    ) Casado / Companheiro (a) (    ) Outros 

     

4. Escolaridade: (    ) Ensino fundamental  (    ) Ensino médio  

   (    ) Ensino superior   (    ) Pós-graduação / Mestrado / 

Doutorado 

5. Ocupação:   (    ) Trabalha em Empresa Privada (    ) Funcionário Público 

   (    ) Profissional Liberal  (    ) Autônomo 

   (    ) Não está trabalhando no momento (    ) Aposentado / Pensionista 

6. Renda:   (    ) até 1 salário mínimo – R$ 480,00  (    ) de 2 a 5 salários mínimos – até 

R$ 2.400 

   (    ) acima de 5 salários mínimos – acima de R$ 2.400  

 

7. Correntista de qual agência de Contagem ? (Banco Itaú)   ___________________ 

 

8. Possui conta em algum outro banco?   (   ) sim   (   ) não 

 

As próximas questões devem ser respondidas marcando-se um  X  na escala de 1 a 5.  Não existe 

resposta certa ou errada. A escolha refere-se ao grau de concordância com a frase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Discordo 

totalmente 

2 

Discordo em partes 
3 

Não concordo, nem 

discordo 

4 

Concordo em 

partes 

5 

Concordo 

totalmente 
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Sobre confiança, posso dizer que: 

 

1. Eu confio nas atividades desenvolvidas pelo Banco Itaú 1 2 3 4 5 

2. O Banco Itaú cumpre o que promete 1 2 3 4 5 

3. Eu confio que o banco Itaú desenvolve produtos e serviços de acordo com 

minhas necessidades 
1 2 3 4 5 

 

Sobre dependência, posso dizer que: 

4. O Banco Itaú tem sido muito importante para a realização das minhas 

movimentações financeiras (pagamentos e recebimentos) 
1 2 3 4 5 

5. O Banco Itaú tem sido muito importante para a gestão do meu dinheiro 1 2 3 4 5 

6. Uso constantemente a linha de crédito do banco: cartão de crédito, 

poupança/aplicações, limite de cheque especial, etc. 
1 2 3 4 5 

 

Sobre investimento em relacionamento, posso dizer que: 

 

8. Estou muito satisfeito(a) com o atendimento prestado pelos funcionários do 

Banco Itaú 
1 2 3 4 5 

9. O Banco Itaú me oferece programas e vantagens de fidelização como: 

redução de tarifas, descontos, taxas melhores, etc. 
1 2 3 4 5 

10. Tenho facilidades para falar com meu gerente 1 2 3 4 5 

 

Sobre oferta de serviços e produtos, posso dizer que: 

 

12. O Banco Itaú possui produtos e serviços que atendem às minhas 

necessidades 
1 2 3 4 5 

13. Os gerentes geralmente proporcionam respostas rápidas para minhas 

necessidades financeiras 
1 2 3 4 5 

14. Eu gosto dos serviços prestados pelo Banco Itaú 1 2 3 4 5 

 

Sobre os bancos concorrentes, posso dizer que: 

 

15. As taxas cobradas pelo Banco Itaú tem sido melhores que as cobradas pelos 

outros bancos  
1 2 3 4 5 

16. O atendimento prestado no Banco Itaú, é melhor em comparação com 
outros bancos 

1 2 3 4 5 

17. O conforto e a estrutura das agências do Banco Itaú são melhores do que de 

outros bancos 
1 2 3 4 5 

 

Sobre troca de informações, posso dizer que: 

 

18. Tenho facilidade em obter informações junto aos canais de informação do 

Banco Itaú (gerente, site, folders, etc.) 
1 2 3 4 5 

19. As trocas de informações entre cliente-banco são feitas com clareza 1 2 3 4 5 

20. Existe rapidez e eficiência do banco na solução de problemas  1 2 3 4 5 

 

Sobre comprometimento, posso dizer que:  

 

21. O Banco Itaú se preocupa e está comprometido em criar facilidades 

financeiras pra mim 
1 2 3 4 5 

  

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 


