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RESUMO 

 
 

Para sobreviverem no mercado, várias empresas buscam inovações, principalmente 
no que diz respeito a manutenção duradoura do relacionamento com seus clientes. 
O presente trabalho propõe estudar alguns fatores do Marketing de Relacionamento 
que podem contribuir para que este cenário ocorra. Neste contexto, para nortear a 
pesquisa, foi utilizado como base o modelo proposto por Morgan e Hunt (1994) da 
teoria do comprometimento-confiança do Marketing de Relacionamento (KVM – Key 
mediating variable). Importante destacar que este modelo foi concebido em um 
ambiente entre organizações, motivo pelo qual houve a necessidade de algumas 
adaptações propostas pelo autor, visando o foco no relacionamento “cooperativa – 
cliente final”. Desta forma, uma pesquisa com abordagem descritiva quantitativa foi 
elaborada e aplicada para obter opiniões de usuários de uma cooperativa de crédito 
no município de Pedro Leopoldo/MG, obtendo um retorno de 221 questionários 
válidos. Para o teste da escala empregada, foi realizada a avaliação da 
confiabilidade dos indicadores, a confiabilidade de consistência interna, a validade 
convergente e a validade discriminante. Assim, foram propostas 10 hipóteses no 
presente trabalho, sendo que 7 foram comprovadas. As hipóteses referentes aos 
construtos “Benefícios do Relacionamento”, “Custo do Término” e “Comportamento 
Oportunista”, não demonstraram influência sobre os construtos mediadores 
“Comprometimento com o Relacionamento” e “Confiança”. O fato de 28,5% 
respondentes possuírem contas em outras instituições e 27,1% não trabalharem 
com a cooperativa como sua principal instituição, pode ter influenciado nestas 
relações, além das facilidades que os usuários encontram em abrir contas em outras 
instituições. Portanto, o presente estudo, que propiciou a formulação e validação de 
uma escala para o Marketing de Relacionamento em Cooperativas, permitiu 
identificar os fatores que contribuem para manter clientes em uma cooperativa de 
crédito. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Marketing de Relacionamento, Cooperativismo de Crédito, 
Manutenção de Relacionamento, Fidelização de Clientes.   



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

To survive in the market, several companies are looking for innovations, especially in 
regard to the lasting maintenance of the relationship with their customers. This paper 
proposes to study some factors of Relationship Marketing that can contribute to this 
scenario. In this context, the model proposed by Morgan and Hunt (1994) of the 
relationship-trust theory of relationship marketing (KVM) was used to base the 
research. It is important to emphasize that this model was conceived in an 
environment among organizations, which is why there was a need for some 
adaptations proposed by the author, focusing on the "cooperative - end customer" 
relationship. Thus, a research with a quantitative descriptive approach was 
elaborated and applied to obtain opinions of users of a credit cooperative in the 
municipality of Pedro Leopoldo / MG, obtaining a return of 221 valid questionnaires. 
The reliability of the indicators, the reliability of internal consistency, the convergent 
validity and the discriminant validity were evaluated for the scale used. Thus, 10 
hypotheses were proposed in the present study, of which 7 were proven. The 
hypotheses regarding the "Relationship Benefits", "Cost of Termination" and 
"Opportunistic Behavior" constructs, have not shown any influence on the mediating 
constructs "Commitment to Relationship" and "Trust". The fact that 28.5% 
respondents have accounts in other institutions and 27.1% do not work with the 
cooperative as their main institution, may have influenced these relationships, in 
addition to the facilities that users find in opening accounts in other institutions. 
Therefore, the present study, which led to the formulation and validation of a scale for 
Cooperative Relationship Marketing, allowed us to identify the factors that contribute 
to keeping clients in a credit union. 
 
 
 
 
Keywords: Relationship Marketing, Credit Cooperativism, Relationship Maintenance, 
Customer Loyalty. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O município de Pedro Leopoldo, situado no estado de Minas Gerais, segundo dados 

do IBGE, possui uma população estimada em 63.789 pessoas, e está a 

aproximadamente 40 Km de distância da capital mineira. Um dos mercados mais 

competitivos na atualidade deste município é o financeiro, onde existem grandes 

bancos como o Banco do Brasil; Itaú; Mercantil do Brasil; Bradesco; Caixa 

Econômica Federal e uma cooperativa de crédito associada ao sistema Sicoob 

(Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil). 

 

As cooperativas de crédito, possuem administração e atuação local, além de 

estruturas e condições financeiras inferiores à dos grandes bancos, fatores que 

dificultam a concorrência direta com as potências bancárias nacionais e até 

multinacionais. Desta forma, a busca constante por inovações e diferenciais 

estratégicos, se torna quase uma exigência para a sobrevivência neste acirrado 

mercado. O presente trabalho tem por finalidade estudar o que pode se tornar um 

destes diferenciais, o Marketing de Relacionamento.  

 

Segundo abordagem de Kotler (2000), "marketing de relacionamento é a prática da 

construção de relações satisfatórias de longo prazo com partes-chave”, com a 

possibilidade de ser empregado na retenção dos clientes e negócios a longo prazo.  

Neste sentido, o maior conhecimento das preferências e necessidades dos usuários 

por parte de uma instituição, aliados à uma direção estratégica, pode se tornar um 

meio acessível e diferenciado para a fidelização de clientes em uma cooperativa de 

crédito, o que o presente trabalho se propõe a estudar.  

 

1.1 Contextualização do problema 

 

1.1.1 Cooperativismo de crédito 

 

 

No século XIX, impulsionados pela dificuldade em se conseguir crédito aos 

pequenos empresários e aos produtores rurais, houve o início do movimento 

cooperativista de crédito. O nascimento se deu na Alemanha, onde Franz Herman 
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Schulze e Friedrich Wilhelm Raiffeisen, lideraram a fundação das primeiras 

cooperativas de crédito do mundo, que se tornariam mais tarde o “Volksbank” e o 

“Raiffeisenbank”, instituições que até hoje são referências no sistema alemão 

financeiro. 

 

No Brasil, esta realidade foi trazida pelo suíço Theodor Amstad, um padre jesuíta, 

que liderou em 1902 a fundação da primeira cooperativa de crédito do país e da 

América Latina. Tal fato ocorreu em Nova Petrólis – RS, com a fundação da “Sicredi 

Pioneira”, instituição centenária em atuação até os dias de hoje. 

 

De acordo com a ACI (Aliança Cooperativa Internacional), existem 7 princípios 

básicos no cooperativismo:  

 

1 - Adesão voluntária e livre – Um modelo para todos. 

 

2 - Gestão democrática – Todos têm os mesmos poderes. 

 

3 - Participação econômica dos membros – Todos são donos. 

 

4 - Autonomia e independência – Todos têm autonomia de decisão. 

 

5 - Educação, formação e informação – Todos ensinam e aprendem. 

 

6 - Intercooperação – Todos se ajudam. 

 

7 - Interesse pela comunidade – Todos saem ganhando. 

 

As cooperativas de crédito possuem características peculiares em relação aos 

bancos. A tendência é de que as taxas e os juros praticados nas operações 

financeiras sejam mais baixos, além de possuírem uma estrutura mais reduzida, 

custos operacionais menores do que os do mercado financeiro e atuação apenas 

com seus associados. 
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Além das operações de crédito, como os empréstimos e as captações financeiras, 

as cooperativas operam também com atividades assessórias, prestando serviços 

aos seus associados, como recebimentos de títulos, cobranças, vendas de seguros 

diversos, previdência privada, consórcios, dentre outros produtos. 

 

A importância deste segmento é notória, visto que as mesmas captam seus recursos 

no meio em que estão inseridas e reaplicam nesta própria área, diferentemente dos 

bancos que se utilizam das localidades onde estão instaladas e levam todo 

investimento para os grandes centros. Desta forma, existe um fortalecimento local, 

visto que além da aplicação dos recursos como já citado, todo o lucro da empresa é 

dividido com os seus sócios, criando um ciclo de liquidez. Assim, quem participa 

desta comunidade poderá reaplicar também seus recursos no meio que está 

inserido, contribuindo com o fortalecimento mútuo. 

 

Embora os bancos e as cooperativas de crédito sejam instituições de intermediação 

financeira, os focos se distinguem. Enquanto os primeiros visam o acúmulo de 

patrimônio, com a busca de lucros crescentes; as cooperativas levam em 

consideração o interesse de seus associados. Agindo desta maneira, tornam-se 

fatores geradores de recursos para expansão e manutenção de seus usuários. Já a 

atuação bancária, que possui caráter especificamente econômico, direciona seu 

capital para aplicações que entendem como lucrativas, desvinculando-se do 

compromisso de gerar riqueza para seus clientes e consequentemente para a 

sociedade. 

 

Ocorre que, mesmo com toda a expansão do sistema cooperativista, os bancos 

instalados no país, inclusive multinacionais, possuem um poder financeiro 

significativamente maior que o das cooperativas. Por este motivo, para 

sobreviverem, elas precisam de ferramentas poderosas e eficazes, focando 

principalmente em bons modelos de governança, processos e relacionamento com 

seus clientes/associados. 

 

Assim, em um cenário de alta competitividade, a busca no aperfeiçoamento dos 

serviços prestados e fidelização do cliente deve ser contínua, propiciando um 

relacionamento de valores e confiança. 
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1.1.2 Marketing de relacionamento 

 

O marketing é o campo da ciência que envolve de maneira global as atividades que 

se envolvem às relações de trocas, voltadas para o desejo, satisfação e 

necessidade dos consumidores. Segundo Cobra (1992, p.29), o marketing deve 

“descobrir” a vontade do consumidor, se orientando nas necessidades do mesmo, e 

unir às exigências que o mercado impõe, resultando em uma produção mais 

racional. 

 

De acordo com Kotler, o marketing “é definido como um processo social e de gestão 

pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e querem através da criação, 

oferta e troca de produtos e valores. Trata- se de um processo que visa satisfazer as 

necessidades das partes através das trocas.” 

 

Já para Neves (2007), o marketing é usado para perceber e entender as 

necessidades dos consumidores finais e intermediários, através do processo de 

pesquisa e análise destes e do mercado. Assim, a geração e adaptação dos 

produtos se tornam mais eficazes, visando as estratégias corretas para precificação 

dos mesmos, e qual a forma adequada de colocá-los a disposição dos consumidores 

finais, realizando a comunicação através de publicidades e outras ferramentas. 

 

Outro autor, Grönroos (1991), apud Gosling (2001), cita que as transações no 

modelo composto do Marketing possuem como conceitos centrais as transações ou 

trocas. Assim, o autor leva em consideração que o conceito de trocas permaneceu 

estático, considerando apenas transações isoladas, deixando de lado os 

relacionamentos duradouros e dinâmicos entre as partes envolvidas.  

 

Assim, diante das mudanças que este tipo de mercado vem sofrendo, onde o 

consumidor cada vez mais deseja um tratamento diferenciado, impondo sua 

importância, surge a necessidade das empresas customizarem seus produtos. 
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Kotler (2000), sugere que existe a necessidade de se enxergar o marketing mais 

como um processo do que como uma função, e o foco passa a ser a construção e 

manutenção de relacionamentos, ao invés de transações isoladas.  

 

Após a definição de Marketing, é apresentado um desdobramento deste, o 

Marketing de Relacionamento. Este é uma nova forma de pensar, diferente do 

chamado “marketing de transação”, ou do “marketing tradicional”, que visa apenas 

vender o desejado produto/serviço, e incentivar o consumo do cliente, sem prezar 

pela continuidade. Já com foco no relacionamento, o objetivo vai além de vender o 

produto/serviço, com a aproximação entre as partes, buscando a confiança e a 

relação longínqua. 

 

Conforme Moussallem, Peçanha e Gonçalves (2009), o marketing de 

relacionamento visa o foco no cliente, reconhecendo que o mesmo é o principal 

elemento de sua existência. Assim, esta área do marketing visa a criação de uma 

troca recíproca lucrativa de longo prazo entre a entidade e o cliente. 

 

No mesmo sentido, sob a ótica de Baker, Butter; Richter-Butery (1998), no marketing 

de relacionamento existe a busca do fortalecimento e estreitamento com o cliente, 

da maneira com que este sofra menos influência do mercado externo e dos 

concorrentes. 

 

Para Berry e Parasuraman (1992), as empresas têm obtido melhores benefícios com 

fundamentos na literatura. Os clientes considerados leais, tendem a aumentar o 

crescimento dos resultados das empresas, com disposição a realizarem e gerarem 

novos negócios, através da indicação a outros consumidores no meio em que estão 

inseridos.  

 

Assim, foram identificadas diversas pesquisas acerca do tema “Marketing de 

Relacionamento”, porém com abordagens direcionadas às empresas, sendo que no 

presente estudo, o principal elemento da estratégia é o inverso: o foco ao cliente.  

 

Neste trabalho, o objetivo será verificar a influência e importância do Marketing de 

Relacionamento, bem como os principais fatores que levam o consumidor a criar, 
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estreitar, e manter os laços. Para andamento desta pesquisa, foi estudado um grupo 

de associados de uma cooperativa de crédito filiada ao sistema Sicoob, localizada 

no município de Pedro Leopoldo/MG. 

 

 

1.2 Problema de pesquisa 

 

Como já exposto, o Marketing de Relacionamento pode exercer extrema 

importância, sobretudo no setor aqui estudado, ou seja, o do mercado financeiro. Os 

grandes bancos já utilizam desta ferramenta de maneira abrangente. Ocorre que, 

pela própria natureza de maior proximidade aos usuários, as cooperativas podem 

ser mais eficientes do que aqueles, e encontrar assim uma excelente forma de 

captação e fidelização de seus associados, tentando diminuir a distância entre as 

estruturas gigantes do setor bancário e as “enxutas” do setor cooperativista. 

 

O problema discutido no presente trabalho é justamente estudar a eficácia do 

“Marketing de Relacionamento”; arrolando construtos existentes no tema e 

analisando-os na percepção de um grupo de clientes de uma cooperativa de crédito. 

 

Tendo como unidade de análise uma cooperativa de crédito instalada no município 

de Pedro Leopoldo/MG a presente dissertação propõe-se a responder a seguinte 

questão norteadora: Quais fatores associados ao Marketing de Relacionamento 

mostram-se eficazes para criar, estreitar e manter a amálgama com os clientes? 

 

1.3   Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo estudar fatores do Marketing de 

Relacionamento que influenciam a propensão dos clientes em manter e desenvolver 

o relacionamento com uma cooperativa de crédito.   
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Desenvolver um modelo de relacionamento para o contexto de cooperativa 

de crédito junto a seus clientes. 

 

2. Elaborar um instrumento para medição do relacionamento entre 

cooperativa de crédito e seus clientes. 

 

3. Realizar a validação do instrumento de medida; 

 

4. Avaliar a influência dos fatores apresentados referentes ao marketing de 

relacionamento na propensão dos clientes em manter e desenvolver o 

relacionamento com uma cooperativa de crédito. 

 

1.4 Justificativa 

 

A realização desta pesquisa se deve principalmente na análise do Marketing de 

Relacionamento e a importância que este possui na manutenção e fidelização dos 

clientes de uma cooperativa de crédito. Conforme Gummesson apud Franco e 

Minciotti (2002), “as pessoas preferem trocar serviços com quem conhecem e 

confiam”, sendo esta modalidade de marketing um instrumento eficaz na retenção 

de clientes. 

 

As cooperativas de crédito não possuem o mesmo poder financeiro dos grandes 

bancos, muito menos a tecnologia destes, motivo pelo qual a busca pela eficiência 

deve partir de outros princípios. Esta afirmação justifica ainda mais o estudo pelo 

presente tema, onde o trabalho de relacionamento deve ser intenso e contínuo. 

 

Este modelo de pesquisa ainda não foi utilizado na cooperativa objeto de estudo e o 

tema ainda é pouco explorado nas cooperativas de crédito em geral, podendo ser 

subsidio para os gestores em suas decisões, visando a melhora de desempenho e o 

fortalecimento do setor. 
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Assim, o presente trabalho tende a revelar-se importante para o segmento, visto 

que, identificando e validando a influência do marketing de relacionamento, 

juntamente com os construtos aqui propostos, podem ser direcionadas ações de 

melhorias constantes e incentivados novos estudos acerca do tema. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No presente capítulo, será apresentado o embasamento teórico que fornecerá uma 

ótica mais consistente do tema aqui abordado. Será discutido o conceito dos 

construtos utilizados e propostos, focados na cadeia de consumo, relacionamento, 

fidelização e satisfação e dos clientes. 

 

2.1 Marketing de relacionamento: uma abordagem frente ao Marketing 

tradicional 

  

O Marketing de relacionamento está diretamente voltado para os valores do cliente, 

visando o relacionamento duradouro. Para isto, o contato contínuo com o mesmo é 

de extrema importância, pois visa a construção e/ou crescimento da fidelidade do 

usuário, aumentando sua percepção de valores dos serviços, produtos, e da própria 

marca da empresa. 

 

Segundo Gordon (2000), “o marketing de relacionamento é o processo contínuo de 

identificação e criação de novos valores com clientes individuais e o 

compartilhamento de seus benefícios durante uma vida toda de parceria”. A 

conservação da confiança e fidelidade do cliente, bem como a transmissão de um 

sentimento de segurança, é a base para construção de um relacionamento sólido e 

duradouro, aumentando os resultados das instituições e tornando-os sustentáveis. 

 

O autor Mckenna (1989), citado por Malmann (2015), menciona que “a abordagem 

tradicional do marketing está direcionada à veiculação de anúncios e emissão de 

comunicados à imprensa, enquanto que o marketing atual busca o entendimento do 

mercado, o acompanhamento desse mercado e a formação de relações”. Ainda, 

“com a formação de relações, uma empresa pode conquistar uma credibilidade e um 

reconhecimento que jamais conquistaria por meio da publicidade.” 
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Segundo Kotler e Armstrong (2007), a motivação, aprendizagem, crenças, atitudes e 

percepção são quatro fatores psicológicos importantes que apresentam influência 

nas escolhas dos consumidores. O marketing de relacionamento atua nestes 

fatores, “aprendendo” juntamente ao cliente quais suas diferenças, e como utilizá-las 

na motivação ao consumo. 

 

O marketing puro, ou “tradicional”, possui base na influência ao consumidor, visando 

a venda isolada de um determinado produto ou marca, sendo este o seu foco. Desta 

forma, a intenção é a produção em grande escala e venda, com foco em resultado e 

crescimento imediato, interagindo entre demanda / fornecimento.  Daí a 

peculiaridade do marketing de relacionamento, que coloca o cliente em primeiro 

plano e visa a manutenção duradoura deste consumo, apresentando assim 

resultados sólidos e constantes. 

 

Para Gummesson (2000), o impacto do Marketing de Relacionamento acarretou a 

percepção de que a prática e a teoria do “marketing” apresentaram uma mudança de 

paradigma. Segundo Morgan e Hunt (1994), a empresa necessita agir e cooperar de 

maneira confiável, conjuntamente com seus fornecedores e distribuidores em uma 

rede de relacionamento.  

 

O marketing de relacionamento, enfim, promove na empresa uma destreza na 

compreensão do mercado, aprendizado do mesmo e conhecimento das preferências 

dos consumidores. Com estas informações, é possível planejar e difundir todo este 

conhecimento, com inovações e customizações que a competição do mercado atual 

exige. 

 

 

2.2 Apresentação do modelo 

 

Vários estudos abordam a relação entre um conjunto de variáveis que contemplam 

um bom programa de relacionamento entre empresas e clientes. O marketing de 

relacionamento, como já abordado, é importante ferramenta para a fidelização dos 

consumidores e diferenciação da concorrência. 
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Para melhor análise do tema, propomos neste estudo, o modelo KMV – Key 

Mediating Variables (Variáveis Chave Mediadoras), elaborados por Morgan e Hunt, 

com algumas adaptações realizadas, visto a necessidade de melhor aproveitamento 

do conteúdo aqui exposto. Para os autores, os construtos “comprometimento” e 

“confiança”, são peças chaves no estudo, e traçam entre elas uma relação: custos 

do término dos relacionamentos / benefícios que podem influenciar de maneira 

direta o comprometimento; os valores compartilhados realizam influência sobre a 

confiança e o compromisso nos relacionamentos; comportamento e comunicação 

oportunista podem influenciar a confiança, e esta, indiretamente possui influência 

sobre o comprometimento (MORGAN; HUNT, 1994). 

 

 
Figura 1 - Modelo original proposto por Morgan e Hunt (1994). 
Fonte: Morgan e Hunt (1994) 

 

Assim, os autores atestam que as variáveis antecedentes, podem definir o grau de 

confiança e do comprometimento, gerando de forma negativa ou positiva, influência 

menor ou maior sobre as diversas variáveis consequentes (propensão para deixar o 

relacionamento, cooperação, aquiescência, incerteza, funcional e conflito). 

 

Porém, para os autores Garbarino e Johnson (1999), a maioria das medidas de 

confiança e comprometimento existentes na literatura se referem também ao 
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contexto entre empresas e, assim, não diretamente aplicável ao contexto do 

mercado consumidor. Assim como Garbarino e Johnson, destaca-se que o modelo 

proposto por Morgan e Hunt, foi sugerido em um contexto de organização x 

organização, devendo ser adaptado para o presente caso, onde o foco são os 

associados de uma cooperativa. Assim os construtos “Valores Compartilhados”, 

“Aquiescência”, e “Incerteza” não se aplicam ao relacionamento entre cooperativas e 

usuários finais. 

 

Moorman, Zaltman e Deshpande (1992), citados por Benitez, J. R., & Damke, E. J. 

(2015), definem o comprometimento como “um desejo duradouro de prosseguir com 

uma relação estimada”. Kim e Frazier (1997), citados pelos mesmos autores, 

concluíram que o “comprometimento corresponde ao desejo e à intenção de 

continuar na relação; ao desejo de fazer sacrifícios de curto prazo; à confiança na 

estabilidade da relação; à importância da relação; e à identificação da internalização 

das normas e dos valores do parceiro.” 

 

Baseado na idéia de Hassay (1999), citado por Gosling (2001), o construto 

satisfação foi acrescentado com o Relacionamento como antecedente de confiança 

e apresentamos o modelo a ser testado no presente estudo. 
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Figura 2 - Modelo proposto pelo autor, com adaptações a partir do modelo de Morgan e Hunt. 
Fonte: Morgan e Hunt (1994) 

 

As hipóteses formuladas pelo modelo estrutural acima construído são apontadas a 

seguir na figura 3: 

 

Hipótese Relações de Influência 

H1 O construto Benefícios do Relacionamento impacta positivamente o 

construto Comprometimento com o Relacionamento 

H2 O construto Comportamento Oportunista impacta negativamente o 

construto Confiança 

H3 O construto Comprometimento com o Relacionamento impacta 

positivamente o construto Cooperação 

H4 O construto Comprometimento com o Relacionamento impacta 

negativamente o construto Propensão a Deixar 

H5 O construto Comunicação impacta positivamente o construto Confiança 

H6 O construto Confiança impacta positivamente o construto 

Comprometimento com o Relacionamento 
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H7 O construto Confiança impacta positivamente o construto Conflito 

Funcional 

H8 O construto Confiança impacta positivamente o construto Cooperação 

H9 O construto Custo de Término do Relacionamento impacta 

positivamente o construto Comprometimento com o Relacionamento 

H10 O construto Satisfação com o Relacionamento impacta positivamente o 

construto Comprometimento com o Relacionamento 

Figura 3 -  Hipóteses da pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.2.1 Comprometimento com relacionamento 

 

Para Morgan e Hunt (1994), o comprometimento é o sentimento de acreditar na 

empresa, no sócio, profissional ou em um indivíduo, realizando esforços na 

manutenção deste relacionamento, sendo o laço considerado muito importante. 

Ainda para os autores, com o comprometimento, os clientes tendem a resistir 

opções atraentes de duração curta por benefícios de longo prazo. 

 

Já para os autores Mowday, Steers e Porter (1979), citados por Medeiros, 

Albuquerque, Siqueira, & Marques (2003), o comportamento é uma forte relação 

entre um indivíduo e seu envolvimento em uma organização, podendo ser 

caracterizado por no mínimo três fatores: “(1) estar disposto a exercer esforço 

considerável em benefício da organização; (2) forte crença e aceitação dos objetivos 

e valores da organização; e (3) forte desejo de se manter membro da organização". 

 

Comprometimento e confiança são chaves para o sucesso do marketing de 

relacionamento (MORGAN; HUNT, 1994). O comprometimento está ligado 

diretamente à vontade de se manter o relacionamento de maneira duradoura, por 

um grande período de tempo. Assim, se um relacionamento possui importância para 

a empresa ou para o indivíduo, as partes realizam esforços para mantê-lo. Segundo 

DWYER(1987), citado por Farina(2009), Comprometimento funciona como uma 

garantia de que o relacionamento tem sua continuidade entre os parceiros. Morgan e 

Hunt (1994) consideram o comprometimento uma das variáveis-chave para o 

contexto relacional. 
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2.2.2 Confiança 

 

O Marketing de Relacionamento é baseado em confiança. Morgan e Hunt (1994) 

afirmam que a Confiança é um construto bastante difundido na literatura do 

marketing de relacionamento. Especificamente, para o setor de serviços, a confiança 

é primordial. Os autores ainda afirmam que existe confiança quando uma parte 

acredita na integridade e na segurança da outra parte.  

 

Ressalta-se que a confiança pode ser conseguida através da análise das 

características da empresa e pode ser desenvolvida por meio de interações 

pessoais com os funcionários e com a instituição (SEAL, 1998). Para Grossman 

(1998), a confiança engloba três elementos principais, a previsibilidade, a 

dependência e a crença. A previsibilidade é baseada em experiências passadas em 

um relacionamento e se desenvolve ao longo do tempo.  

 

Segundo Doney e Cannon (1997), a credibilidade percebida e a benevolência são 

aspectos importantes da confiança. Para eles, a credibilidade é um elemento 

objetivo, referindo-se às expectativas de que a palavra da outra parte é confiável. A 

benevolência se refere ao interesse genuíno de uma parte no bem-estar da outra 

parte, à dedicação oferecida. Ainda para Morgan e Hunt, ao lado do construto 

“Comprometimento”, a Confiança é uma variável-chave do modelo original 

apresentado. 

 

2.2.3 Benefícios do relacionamento 

 

A continuidade de um relacionamento deriva dos benefícios que oferece, segundo a 

compreensão dos clientes. Para os consumidores, os benefícios de um 

relacionamento com as empresas incluem a customização e os custos decrescentes 

de se tratar com provedores já conhecidos (Bhattacharya, C. B., & Bolton, R. N. 

2000). Para que o Marketing de Relacionamento seja viável, é necessário um 

processo continuo de identificação e criação de novos valores com os clientes, 

através do compartilhamento de seus benefícios durante toda a parceria. Dowling e 

Uncles (1997), apud Gosling(2001) salientam que produtos e serviços fornecem 
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benefícios funcionais, econômicos e psicológicos para os compradores, sendo que 

tais benefícios são a fonte de valor e de relacionamentos.  

 

Uma questão importante levantada por Rosen e Surprenant (1998), citados por 

Gosling (2003), diz respeito ao que os clientes recebem do relacionamento e como 

eles contribuem com o mesmo, sugerindo que os clientes com os quais a empresa 

opta por estabelecer relacionamentos mais duradouros devem receber algum 

benefício adicional aos dados para os clientes tradicionalmente transacionais. 

 

2.2.4 Satisfação com o Relacionamento 

 

O construto “Satisfação” foi incluído em sua tese de doutorado por Hassay (1999), 

de forma a testar um modelo alternativo de marketing de relacionamento no setor de 

serviços. No modelo apresentado por Morgan e Hunt (1994) o construto satisfação 

com o relacionamento não é mostrado. O autor afirma que a satisfação com o 

relacionamento é descrita como uma comparação entre os resultados obtidos 

através do relacionamento e padrões internos ou conjunto de expectativas.  

 

Ainda, segundo Hassay (1999), a satisfação (com o relacionamento) pode se 

mostrar positiva se os resultados do relacionamento se igualam ou ultrapassam o 

padrão interno de alguém. Por outro lado, a insatisfação (estágio negativo de 

satisfação) acontece quando os resultados do relacionamento se mostram inferiores 

a tal padrão. 

 

Evidencia-se que as medidas especificamente usadas para aferir a performance das 

empresas, são apropriadas para o panorama das transações. No cenário do 

relacionamento, outros parâmetros se mostram apropriados. Parvatiyar e Sheth 

apud Gosling (2001) esclarecem que uma medida global usada pelas empresas para 

monitorar a sua perfomance no marketing de relacionamento é a satisfação com o 

relacionamento, e ainda que ela pode ajudar na determinação de ‘quanto’ os seus 

parceiros de relacionamento estão satisfeitos com o relacionamento cooperativo e 

colaborativo atual. 
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Ao acompanhar a satisfação dos clientes, por meio do controle da fatia de mercado, 

as empresas enfrentam o perigo de terem disfarçados os dados sobre a real 

satisfação, uma vez que os clientes descontentes podem ter sido trocados por novos 

clientes. A longo prazo, os clientes insatisfeitos poderão causar efeitos trágicos para 

a imagem da empresa. Grönroos (1994) enfatiza que para empresas produtoras de 

bens de consumos em massa (consumer packaged goods) talvez seja muito difícil 

encontrar alternativas de medida de sucesso, senão a relacionada à fatia de 

mercado (market share). No entanto, prestadoras de serviços podem usar com mais 

facilidade as estratégias de Marketing de Relacionamento, já que dispõem 

convenientemente de um contato mais direto com os seus clientes, que é o caso das 

cooperativas de crédito.  

 

Conforme os autores Storbacka, Strandivik e Grönroos (1994) apud Gosling (2001), 

o paradigma atual de satisfação se baseia em assumir que as ações dos clientes se 

alicerçam na percepção que eles têm da satisfação e da qualidade, que os 

consumidores são livres para agir e escolher e que um consumidor fiel é mais 

lucrativo do que outro que não seja fiel. Os autores salientam que, sob o ponto de 

vista do relacionamento, o foco principal não são os encontros (transações). Esses 

encontros de serviço são tidos como uma série de episódios entre o prestador de 

serviços e o consumidor. Dessa forma, a qualidade, o marketing e a satisfação do 

cliente podem e devem ser ponderados tanto em termos de relacionamento quanto 

em níveis de episódios. 

 

Segundo Veiga (2000), a satisfação é formada pela comparação com expectativas 

de previsão. Acrescentando, Rust e Zahorik (1993) afirmam que, de acordo com a 

literatura, as medidas de satisfação geralmente dependem de um julgamento 

comparativo em relação a algum padrão. Assim, a insatisfação pode resultar de um 

serviço profundamente ruim ou pelo prestador insistir em conceder serviços 

razoáveis, mas que no momento presente, não atendem mais para as necessidades 

do cliente. 

 

No ponto de vista de Storbacka, Strandvik e Gröonroos (1994) , não é necessário 

assumir uma postura extremamente radical a respeito da insatisfação, pois os 

clientes podem absorver episódios desfavoráveis, antes de se mostrarem 
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insatisfeitos. Os autores ainda reiteram que a satisfação com o relacionamento gera 

comprometimento com o mesmo.  

 

É simples comprovar a ligação entre a satisfação com o relacionamento e o 

comprometimento. Colgate e Alexander (1998) afirmam que o comprometimento é 

promovido pela satisfação, pela pior qualidade de alternativas, e que ainda pode ser 

desenvolvido através do fornecimento de benefícios superiores aos das alternativas.  

 

2.2.5 Custo de término do relacionamento 

 

O custo do término de relacionamento é definido por Morgan e Hunt (1994) como o 

“conjunto de todos os custos esperados do término do relacionamento, da falta 

percebida de parceiros alternativos, dos custos da dissolução e dos custos 

substanciais da troca de parceiros”. Entretanto destacam que o comprometimento é 

causado pela expectativa dos custos totais. 

 

Para os autores Boughton, Nowak e Washburn (1996), citados por Gosling (2001), 

os altos custos de término do relacionamento tendem a servirem como barreiras 

para os clientes deixarem os relacionamentos existentes. Já Grönroos (1994), 

sustenta que “... um relacionamento mutuamente satisfatório possibilita que 

consumidores evitem custos transacionais significativos, na troca de fornecedor ou 

provedor de serviços”. Assim, para este autor, relacionamento duradouro entre 

empresa / cliente, diminui o custo de relacionamento, visto que, com o passar do 

tempo, a interação entre as partes é mais intensa e melhor aproveitada.  

 

Custos de natureza não econômicas, tal como aborrecimento, preocupação, 

satisfação, reputação, podem também serem incluídos neste construto, visto que as 

partes levam em conta vários aspectos anteriormente ao rompimento do vínculo. 

 

Desta forma, com a integração das partes, e um vínculo estabelecido, o rompimento 

deste sempre trará custos. Assim, haverá menor disposição no rompimento do 

vínculo pelas partes quando existir uma percepção mútua de que os custos são 

altos. Com esta percepção, os relacionados levam em consideração tal fato, com 
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uma tendência de maior durabilidade e comprometimento do relacionamento, 

evitando assim decisões radicais e dissolução do mesmo. 

 

2.2.6 Comportamento oportunista (unilateral) 

 

Os autores Morgan e Hunt (1994) salientam que o entendimento de comportamento 

oportunista parte da literatura de análise de custos transacionais. O Marketing de 

relacionamento definitivamente é atrair, realçar e intensificar o relacionamento com 

clientes (finais, intermediários, fornecedores, parceiros, etc) através de uma visão de 

longo prazo na qual há benefícios mútuos.  

 

Assim, entende-se que não está limitado somente aos clientes diretos, mas a todas 

as atividades direcionadas a estabelecer, desenvolver e manter trocas. Como o 

marketing de relacionamento conta com relações de longa duração, a conduta do 

Comportamento Oportunista não é a desejável, pois tende a tornar a relação 

debilitada. Seal (1998) apud Gosling(2003), cita que uma das grandes fontes de 

tensão em relacionamentos com os clientes é a possibilidade de comportamentos 

oportunistas, unilaterais, adotados pela parte (banco ou cliente) que detém mais 

poder na relação. Afirma ainda que é interessante notar que a parte que detém o 

poder pode mudar, de acordo, por exemplo, com o ritmo da economia. Em épocas 

de crescimento econômico, quando o crédito está facilitado, os clientes tendem a 

procurar bancos que ofereçam melhores condições. Por outro lado, expões que , 

nas crises, o banco fica fortalecido na relação, pois os clientes tendem a enxergar os 

bancos como o “último recurso” e esses, por sua vez, tendem a fugir dos clientes 

ruins. 

  

Para Madruga (2004), o Marketing de Relacionamento na atualidade privilegia a 

interação com seu cliente, com o objetivo de desenvolver, especialmente para ele, 

um conjunto de valores que o levarão à satisfação e longevidade do seu 

relacionamento com a empresa. No comportamento oportunista, existe uma busca 

apenas do próprio interesse, podendo gerar um desconforto no relacionamento. 

Assim, o modelo a ser testado no presente estudo sugere o impacto negativo deste 

comportamento diretamente na confiança do consumidor. 
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2.2.7 Comunicação 

 

Para que a viabilidade da utilização do Marketing de Relacionamento, é necessário 

um processo continuo de identificação e criação de novos valores com os clientes, 

através do compartilhamento de seus benefícios durante toda a parceria. E mais, 

esse deve ser uma via de mão dupla. Segundo Grönroos (2000), a empresa pode 

criar processos de interações e de comunicação, que facilitam um relacionamento. 

Mas é o cliente, e não a empresa, quem determina se um relacionamento irá ou não 

ser desenvolvido.  

 

Para os autores Duncan e Moriarty (1998), a nova geração do marketing (o que 

inclui o Marketing de Relacionamento) é melhor aplicada, entendida e 

acompanhada, a partir de um modelo baseado em comunicação para o Marketing de 

Relacionamento. Elas ainda acrescentam que profissionais de bancos entenderam 

que o papel que lhes cabe atualmente é o de conselheiro financeiro, o que envolve 

escutar, alinhar e aproximar, ou seja, processo que requer comunicação e 

habilidades relativas ao processo ativo de ouvir, bem como a persuasão. 

  

Assim, a comunicação é um grande precursor da confiança, segundo Morgan e Hunt 

(1994), podendo ser definida como a troca formal e informal de informação 

significativa no momento oportuno, entre as empresas ou parceiros. 

 

2.2.8 Propensão a deixar 

 

A propensão a deixar o relacionamento é a percepção de que uma das partes 

envolvidas deve deixar o relacionamento no futuro (MORGAN e HUNT, 1994, p. 26). 

Para Hassay(1999), a instabilidade do relacionamento entre as partes costuma ser 

custosa aos parceiros. Ainda segundo o autor, é interessante perceber, portanto, 

que, na medida em que as partes se apresentam mutuamente comprometidas, a 

tendência de que deixem o relacionamento é menor.  

 

Assim, tem que, segundo Parvatyar e Sheth (2000, p. 26), apud Gosling(2001),  

quando o desempenho do relacionamento é satisfatório, os parceiros se sentem 

motivados a continuar ou melhorar o relacionamento. Completa ainda que “quando 
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esse relacionamento não consegue suprir as expectativas, os parceiros passam a 

ponderar sobre a possibilidade de terminar ou pelo menos modificar o esse 

relacionamento”. 

 

2.2.9 Cooperação 

 

A cooperação possui origem nos esforços em comum e situações práticas que a 

empresa e o cliente trabalham de maneira conjunta no alcance dos objetivos em 

comum. Morgan e Hunt (1994), destacam que o foco da literatura sempre foram as 

questões do conflito e do poder, abordando pouco a cooperação. 

 

Segundo Farina (2009), a cooperação dentro de uma rede promove a competição 

entre as redes e a cooperação promove o sucesso do marketing de relacionamento. 

Cooperação difere de aquiescência por ser pró-ativo. Cooperação é o único 

constructo que recebe influência da confiança e do comprometimento. 

 

2.2.10 Conflito funcional 

 

Sempre haverá pontos conflituosos entre parceiros que, caso não forem 

esclarecidos de forma amigável, podem terminar no rompimento de um 

relacionamento. O autor Williams (1998), afirma que no contexto em que se 

percebam comportamentos que enfatizam a resolução coordenada de problemas, o 

ganha-ganha, a informação compartilhada, flexibilização, comunicação de mão 

dupla e desejo de encontrar soluções alternativas, o conflito se torna útil (conflito 

funcional) e, inclusive, reforça o relacionamento.  

 

Para Morgan e Hunt (1994), se os conflitos forem resolvidos amigavelmente, tais 

desacordos podem ser vistos como conflitos funcionais, na medida em que previnem 

a estagnação, estimulam o interesse e a curiosidade, além de poderem gerar 

soluções para problemas poderem ser encarados como parte integrante do mundo 

de negócios. 
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3. METODOLOGIA 

 

Segundo Martins e Theóphilo (2007, p. 37), apud Farina(2009): “O objetivo da 

metodologia é o aperfeiçoamento dos procedimentos e critérios utilizados na 

pesquisa. Por sua vez, método é o caminho para se chegar a determinado fim ou 

objetivo.” Método é um conjunto de atividades realizadas de forma sistemática que 

permitem obter conhecimentos válidos e verdadeiros e que auxiliam na tomada de 

decisão (Lakatos; Marconi, 2011, p. 40). Uma pesquisa realizada da forma correta é 

importante tanto para quem a utiliza como instrumento de pesquisa, quanto para 

quem utiliza os seus resultados (Selltiz et al, 1974, p. 9). 

 

Este capítulo descreve a metodologia utilizada nesta pesquisa e descreve as fases 

da investigação praticada para atingir os objetivos propostos.   

 

3.1 Natureza da pesquisa 

 

O processo padrão para se operacionalizarem pesquisas em administração pode ser 

resumido nas seguintes fases: a) formulação, b) execução e c) análise. Na 

formulação, desenvolvem-se a teoria, as questões de pesquisa, hipóteses e o plano 

de estudo. Na execução, criam-se os dispositivos e efetua-se a coleta de dados, 

além da codificação e o armazenamento dos mesmos, além da verificação dos 

erros. Na fase da análise, os dados são estudados e são feitas: a inferência, a 

interpretação dos dados e a identificação das limitações (Hair Jr. et al 2005b, p. 76). 

 

O método escolhido para essa pesquisa foi a quantitativo descritivo. Segundo 

Malhotra (2012, p. 155), “a pesquisa quantitativa procura quantificar os dados e 

aplicar alguma forma de análise estatística”. As pesquisas descritivas adotam “como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno” (GIL,1991, p. 46). 

 

A intenção da pesquisa quantitativa elaborada no presente estudo é a identificação 

dos aspectos mais importantes e o grau de envolvimento entre eles, no 

relacionamento entre cliente – cooperativa de crédito. Baseado no modelo proposto 

por Morgan e Hunt (1994), houve a necessidade de uma adaptação, visto que o 
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modelo original possui foco no Marketing de Relacionamento entre organizações, e 

o nosso objetivo seria testar esta ferramenta entre a cooperativa de crédito e o 

consumidor final (clientes). Assim, alguns construtos foram retirados como “Valores 

Compartilhados”, “Aquiescência” e “Incerteza”, e incluído o “Satisfação com o 

Relacionamento”. 

 

3.2 Procedimentos metodológicos 

 

Nesta pesquisa foi utilizado um questionário estruturado (Apêndice 1), aplicado em 

conformidade com a amostragem da pesquisa, para gerar dados que possibilitem 

uma análise estatística. 

 

O questionário foi elaborado tendo como base o modelo apresentado, em conjunto 

com o apresentado Gosling (2001), com algumas adaptações pelo autor. As 

adaptações se fizeram necessárias, visto que o foco neste presente trabalho se dá 

em cooperativas de crédito, e a obra realizada pela autora se deu com foco nos 

bancos. As contribuições de Morgan e Hunt, através do modelo proposto, se 

evidenciam, principalmente na mediação dos constructos “comprometimento” e 

“confiança” de outros que ocorrem no relacionamento entre fornecedor e cliente, 

como “propensão a deixar” e “cooperação”.  

 

A escolha da aplicação dos formulários de pesquisa via web, se deve a diferenciais 

como a possibilidade de se elaborar campos de dados que não permitem aos 

respondentes a seleção de mais de uma resposta; a possibilidade de não existirem 

perguntas sem respostas; além de orientá-los a preencher corretamente todos os 

campos do questionário (Malhotra, 2012). 

 

Assim, foi aplicado o questionário no período de dezembro de 2018 a janeiro de 

2019, através de e-mails, redes sociais e de maneira presencial, com a utilização de 

um tablet. O público escolhido foi o de clientes de uma cooperativa de crédito da 

cidade de Pedro Leopoldo, em um universo de aproximadamente 1000 usuários.  

 

A intenção foi obter uma amostra com o número de respondentes entre 5 a 10 vezes 

o número de parâmetros utilizados na pesquisa, sendo 40 ao todo. Com estes 
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valores, o tamanho ideal da amostra deveria ser de pelo menos 210 questionários 

válidos (Hair et al., 1998). Foi obtido um número de 221 questionários respondidos, 

estando dentro do critério sugerido por Hair, além de atender ao critério de 

dimensionamento da amostra considerando confiança de 95% e margem de erro de 

5%.   
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

O presente capítulo foi estruturado em 4 seções. Inicialmente, foi realizada a 

auditoria dos dados da pesquisa, por meio de MVA – Missing Value Analisys, e em 

especial para identificação de possíveis outliers. Na segunda parte tratamos da 

análise da linearidade dos dados, ou seja, o teste da escala utilizada para análise 

dos construtos do modelo. A suposição da normalidade dos dados será apresentada 

na terceira seção e, finalmente, na quarta seção, será trabalhada a modelagem de 

equações estruturais para identificação da percepção de relação entre os construtos.  

 

4.1 Auditoria dos dados da pesquisa 

 

Para aplicação do questionário, foi considerado como requisito a obrigatoriedade de 

preenchimento de todas as questões. Desta forma, elimina-se possibilidades de 

dados ausentes no conjunto de variáveis. 

 

De forma a identificar possíveis outliers univariados na escala, foi aplicado o método 

de padronização dos indicadores e comparação do valor absoluto das variáveis 

padronizadas (Z) com o limite estabelecido de Z crítico igual a 3,29. A técnica de 

padronização dos indicadores consiste em expressá-los em termos de unidades de 

desvio padrão subtraindo cada variável da sua média e dividindo o resultado pelo 

desvio padrão, gerando uma nova variável Z com média igual a zero e variância 

igual a um. 

 

Na Equação 1, é representada a fórmula da padronização de variáveis, ou 

indicadores. 

Equação 1 – Fórmula para a padronização dos indicadores 

 

 

 

A medida D² de Mahalanobis é comumente utilizada para identificação de outliers 

multivariados. Ela possibilita obter a posição de cada observação comparada com o 

centro de todos os dados, em um conjunto de variáveis. O teste de qui-quadrado é 
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realizado para identificar combinações atípicas no conjunto das variáveis 

observáveis. Ou seja, no espaço multidimensional, os valores muito elevados para o 

D² representam observações mais afastadas da distribuição. Conforme Hair et al. 

(2009), são considerados outliers multivariados os valores amostrais que 

apresentam uma significância do teste de qui-quadrado inferior a 0,001. 

 

Nos testes aplicados nessa pesquisa foram detectados 86 outliers univariados. A 

tabela 1 apresenta uma amostragem dos mesmos. 

 

Outlier
s 

Variável                 

Respo
ndent
e 

Zrelaci
oname
nto_co
nfio 

Zrelaci
oname
nto_ad
miro 

Zrelacio
nament
o_aprec
io 

Zrelacion
amento_a
tendiment
o 

Zrelaci
oname
nto_tari
fas 

Zrelaci
onam
ento_
pos 

Zcomuni
cacao_a
tualizac
ao 

Zcomu
nicaca
o_cont
ato 

Zcompo
rtament
o_distor
ce 

149 -4,1832                 

149   -3,2999               

39     -5,4858             

55     -4,8265             

149     -4,1673             

149       -4,83581           

100       -3,28358           

4       -3,28358           

149         -3,927         

100           -3,544       

98           -3,544       

180           -3,544       

15           -3,544       

160             -4,0571     

3             -3,5324     

149             -3,5324     

160               -3,458   

16               -3,458   

15               -3,458   

6               -3,458   

8                 -4,7023 

108                 -4,7023 

171                 -4,1848 

156                 -3,6672 

Tabela 1 - Amostragem Outliers univariados 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Foram observados também 29 outliers multivariados, conforme a tabela 2. 

 

Respondentes MH Prob_MH 

109 132,1273 1,64E-11 

16 132,0691 1,67E-11 

39 121,9627 0 

23 121,7006 0 

9 115,1166 0 

62 108,4097 0 

96 107,5614 0 

63 106,16 0 

149 100,8435 0 

61 98,80508 0 

30 96,86333 0 

111 96,43823 0 

6 95,62362 0 

113 95,31154 0 

59 90,70623 0,00001 

180 89,67682 0,00002 

156 88,39212 0,00003 

146 88,22445 0,00003 

171 85,47222 0,00006 

110 84,12481 0,00008 

29 83,48658 0,0001 

52 82,42486 0,00013 

49 81,59123 0,00017 

100 80,84408 0,0002 

56 80,21421 0,00024 

167 79,86484 0,00027 

147 77,73029 0,00047 

14 76,35353 0,00066 

33 75,70171 0,00079 

Tabela 2 - Outliers multivariados 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verifica-se que, embora casos atípicos tenham ocorrido, os mesmos foram 

respondidos pelos entrevistados de maneira válida. Sendo assim, optamos pela não 

exclusão destes casos. A eliminação destes pode limitar a generalidade da análise 

multivariada, apesar de possivelmente melhorar os seus resultados (Hair et al., 

2009). 
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4.2 Linearidade dos dados 

 

Diferentes técnicas multivariadas têm por base as medidas correlacionais de 

associação (Hair et al., 2009), dentre elas, a modelagem de equações estruturais 

aplicada nessa pesquisa. Assim, é de suma relevância averiguar se a relação entre 

os dados em questão é linear.  Por essa razão, realiza-se o cálculo das correlações 

e testa-se sua significância. 

 

Em um primeiro momento utilizou-se o Teste de Bartlett de significância geral de 

todas as correlações (Hair et al., 2009). Esse teste tem por objetivo examinar as 

correlações entre as variáveis de cada construto e verificar a existência ou não de 

inter-correlação significante. Caso o resultado do teste seja significativo, indica que 

há a linearidade nos dados.  

 

A figura 4 aponta que existe significância estatística das correlações entre as 

variáveis (Sig. = 0,000), transparecendo a existência de linearidade dos dados. 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,918 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 8721,254 

Df 861 

Sig. ,000 

Figura 4- Teste de Bartlett 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Outra análise revelou que mais de 95% das correlações existentes entre os pares de 

indicadores, mostraram-se significativas ao nível de 5% de significância, suportando 

a suposição de relação linear entre as variáveis. 
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4.3 Normalidade dos dados 

 

Os testes que se referem a parâmetros, são baseados na suposição de normalidade 

dos dados, ou seja, acreditando que as variáveis possuam a distribuição normal. 

 

Porém, a utilização da escala implica em obtenção de dados de natureza discreta, 

no presente estudo nas questões relativas ao modelo uma variável discreta com 

valores entre 0 e 10.  A hipótese de que os dados seguem distribuição normal, 

frequentemente não é verificada. Os denominados “desvios de normalidade” 

referem-se aos dados que não seguem uma distribuição normal e, portanto, não 

podem ser utilizados em técnicas que utilizam este tipo de distribuição de 

probabilidade. Nessa dissertação, o teste K-S de Kolmogorov-Smirnov constatou 

que as variáveis observáveis, ou indicadores, não seguem a Distribuição Normal, 

sendo que para a aplicação do modelo estrutural foi aplicado o método PLS – 

PartialLeast Square estimation, por meio do programa SmartPLS, que não requer a 

normalidade dos dados. 

 

 

4.4 Modelagem de equações estruturais 

 

Para testar a escala utilizada na pesquisa e encontrar as relações entre os 

construtos do modelo proposto em relação aos construtos foi utilizada a modelagem 

de equações estruturais. O modelo proposto na pesquisa está representado na 

figura 5. 
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Figura 5 – Modelo de equações estruturais 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No início da análise, o primeiro passo consiste em testar a escala utilizada na 

pesquisa avaliando a confiabilidade dos indicadores, a confiabilidade de consistência 

interna, a validade convergente e a validade discriminante. Os critérios para os 

testes da escala e critérios para avaliar a confiabilidade dos indicadores, bem como 

a confiabilidade interna, estão expostos na tabela 3, sendo que a tabela 4 demonstra 

os Critérios para avaliar a validade convergente e a validade discriminante. 

 

Critério Indicador Valor Desejado Referências 
Confiabilidade 
Interna 

Alfa de        
Cronbach 

Acima de 0.70 Nunnally (1978) 
Nunnally and Bernstein (1994) 
Hair, Black, Babin, Anderson, and 
Tatham (2010) 
Urbach and Ahlemann (2010) 
 

  Acima de 0.60 Lyberg et al. (1997) 
 

Confiabilidade 
do Indicador 

Carga do 
indicador 
(individual) 

Acima de 0.70 Kock (2014) 
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  Acima de 0.50 Nunnally (1978) 
Hair et al. (2010) 
 

  Acima de 0.40 Gorsuch (1974) 
 

  Abaixo de 0.40 
(eliminar do 
modelo) 
 

Homburg (1995) 
Krasnova, Hildebrand, Günther, 
Kovrigin, and Nowobilska (2008) 

Tabela 3 - Critérios de avaliação confiabilidade 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Critério Indicador Valor Desejado Referências 

Validade 
Convergente 

Carga do indicador 
padronizada sobre 
seu fator 

Acima de 0.50 Nunnally (1978) 

Critério Indicador Valor Desejado Hair et al. (2010) 

  Carga com sig. p-
valor 

P<.05 Gefen and Straub (2005) 

Hair et al. (2010) 

  Confiabilidade 
Composta (CR) 

Acima de 0.80 Peter (1979) 

    Acima de 0.70 Fornell and Larcker (1981) 
Nunnally and Bernstein 
(1994) 

  
  

 Variância media 
extraída (AVE) 

Acima de 0.70 
Acima de 0.50 

Hair et al. (2010) 

Barclay, Thompson, and 
Higgins (1995) 

Hair et al. (2010) 

Urbach and Ahlemann 
(2010) 
 

  
  

Variância media 
extraída (AVE) 
  

Acima de 0.50 
Abaixo de 0.50 
(deve ser eliminado 
do modelo) 

 Bagozzi (1988) 
 
 
 
 
 
Bagozzi (1988) 
Fornell and Larcker (1981) 
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Fornell and Larcker (1981) 
Bagozzi (1988) 

 
 
Bagozzi (1988) 
Hair et al. (2010) 

  
  

  
  

AVE > 0.5, mas  Hair et al. (2010) 
Hair et al. (2010) 

CR < 0.6, a validade 
convergente do 
constructo ainda é 
adequada 

  

  
  

  
  

Abaixo de 0.40  
 
Kock and Lynn (2012) (deve ser eliminado 

do modelo) 

  
Validade 
Discriminante 

  
Raiz quadrada da 
AVE 

Maior que as 
correlações entre as 
variáveis latentes 

 
 
 
   

Maior que as 
correlações entre as 
variáveis latentes 
< 10 

Validade 
Discriminante 

Raiz quadrada da 
AVE 
Fator de inflação da 
variância (VIF) 

 
< 5 
< 3.3 (ideal) 

 
 
 

Tabela 4 - Critérios de avaliação validade convergente e discriminante  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Adotando o critério de Hair et al., (2010) a escala acima apresentada, foi testada. A 

figura 6 exibe cada constructo da escala, com seus respectivos indicadores. 
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Figura 6– Relações estruturais presentes no modelo conceitual 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para avaliar a escala no modelo acima formulado testa-se inicialmente a 

confiabilidade dos indicadores.  A figura 7 apresenta os valores das cargas dos 

indicadores. 
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Benefícios_

Relaciona

mento Comportamento Comprometimento Comunicação Confiança Conflito Cooperação

Custo_

Termin

o

Propensâo_

deixar

Satisfação_

Relacionam

ento

    comportamento_distorce                          0,919                                                                                                            

       comportamento_falha                          0,838                                                                                                            

     comportamento_insiste                          0,806                                                                                                            

     comportamento_promete                          0,937                                                                                                            

      comunicacao_acionado                                                      0,923                                                                                  

   comunicacao_atualizacao                                                      0,914                                                                                  

       comunicacao_contato                                                      0,94                                                                                  

          confianca_ajudar                                                                 0,902                                                                         

     confianca_proximidade                                                                 0,881                                                                         

  confianca_relacionamento                                                                 0,9                                                                         

       confianca_seguranca                                                                 0,867                                                                         

       conflito_desacordos                                                                          0,646                                                                 

       conflito_diferencas                                                                          0,685                                                                 

   conflito_relacionamento                                                                          0,381                                                                 

       cooperacao_preocupa                                                                                  0,85                                                       

     cooperacao_propaganda                                                                                  0,885                                                       

          cooperacao_zelar                                                                                  0,887                                                       

     relacionamento_admiro 0,719                                                                                                                         

    relacionamento_aprecio 0,743                                                                                                                         

relacionamento_atendiment

o 0,834                                                                                                                         

     relacionamento_confio 0,763                                                                                                                         

    relacionamento_esforco                                       0,855                                                                                             

  relacionamento_essencial                                       0,864                                                                                             

        relacionamento_pos 0,698                                                                                                                         

   relacionamento_preocupa                                       0,812                                                                                             

   relacionamento_preservo                                       0,835                                                                                             

    relacionamento_tarifas 0,714                                                                                                                         

    satisfacao_atendimento                                                                                                                         0,802

     satisfacao_beneficios                                                                                                                         0,825

     satisfacao_facilidade                                                                                                                         0,823

    satisfacao_instalacoes                                                                                                                         0,778

        satisfacao_retorno                                                                                                                         0,802

     satisfacao_satisfeito                                                                                                                         0,866

             termino_01ano                                                                                                         0,959                          

            termino_02anos                                                                                                         0,961                          

            termino_custos                                                                                            0,924                                          

       termino_dificuldade                                                                                            0,945                                          

          termino_encerrar                                                                                                         0,597                          

          termino_financas                                                                                            0,904                                          

     termino_imediatamente                                                                  
Figura 7– Outer Loadings 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com Hair et al., (2010) devem ser eliminados os indicadores com carga 

inferior a 0,50. Desta forma o indicador “conflito_relacionamento” foi excluído. 

 

Após a devida eliminação, o novo modelo foi recalculado, estando representado pela 

figura 8. 
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Figura 8 – Modelo final 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Resolvendo o modelo da figura 8 com os dados da pesquisa empírica, e por meio do 

PLS – Partial Least Square estimation, obtém-se os resultados apresentados na 

figura 9. 



 

 

46

 

Figura 9– Relações Estruturais – Modelo final 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

A tabela 10 exibe as cargas dos indicadores concernentes às relações estruturais da 

Figura 8. 

 



 

 

47

 

                         

Benefícios_

Relaciona

mento Comportamento Comprometimento Comunicação Confiança Conflito Cooperação

Custo_

Termin

o

Propensâo_

deixar

Satisfação_

Relacionam

ento

    comportamento_distorce                          0,9193                                                                                                            

       comportamento_falha                          0,8374                                                                                                            

     comportamento_insiste                          0,8059                                                                                                            

     comportamento_promete                          0,9371                                                                                                            

      comunicacao_acionado                                                      0,9233                                                                                  

   comunicacao_atualizacao                                                      0,9138                                                                                  

       comunicacao_contato                                                      0,9397                                                                                  

          confianca_ajudar                                                                 0,9027                                                                         

     confianca_proximidade                                                                 0,8817                                                                         

  confianca_relacionamento                                                                 0,8987                                                                         

       confianca_seguranca                                                                 0,8672                                                                         

       conflito_desacordos                                                                          0,9744                                                                 

       conflito_diferencas                                                                          0,9819                                                                 

       cooperacao_preocupa                                                                                  0,8498                                                       

     cooperacao_propaganda                                                                                  0,8851                                                       

          cooperacao_zelar                                                                                  0,8866                                                       

     relacionamento_admiro 0,7191                                                                                                                         

    relacionamento_aprecio 0,7435                                                                                                                         

relacionamento_atendiment

o 0,8336                                                                                                                         

     relacionamento_confio 0,7627                                                                                                                         

    relacionamento_esforco                                       0,8548                                                                                             

  relacionamento_essencial                                       0,8638                                                                                             

        relacionamento_pos 0,6982                                                                                                                         

   relacionamento_preocupa                                       0,8116                                                                                             

   relacionamento_preservo                                       0,8352                                                                                             

    relacionamento_tarifas 0,7136                                                                                                                         

    satisfacao_atendimento                                                                                                                         0,8019

     satisfacao_beneficios                                                                                                                         0,8246

     satisfacao_facilidade                                                                                                                         0,8228

    satisfacao_instalacoes                                                                                                                         0,7781

        satisfacao_retorno                                                                                                                         0,8023

     satisfacao_satisfeito                                                                                                                         0,8655

             termino_01ano                                                                                                         0,959                          

            termino_02anos                                                                                                         0,9608                          

            termino_custos                                                                                            0,9238                                          

       termino_dificuldade                                                                                            0,9454                                          

          termino_encerrar                                                                                                         0,5966                          

          termino_financas                                                                                            0,9044                                          

     termino_imediatamente                                                                  
Figura 10– Outer Loadings - Modelo Final  
Fonte: Dados da pesquisa 
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Observa-se que as cargas fatoriais de todos indicadores satisfazem ao critério 

estabelecido por Hair et al., (2010), superando o limite de 0,50. 

 

A tabela 5 apresenta o teste da confiabilidade interna da escala, segundo os critérios 

de Hair et al. (2010) descritos nas tabelas 4 e 5, que requer coeficiente Alfa de 

Cronbach (1951) acima de 0,70. Como pode ser observado pela tabela 5, os valores 

de Alfa de Cronbach para escala são superiores a 0,70 demonstrando a 

confiabilidade interna da escala, após os ajustes requeridos para explicar os 

construtos. 

 

Tabela 5 - Teste confiabilidade interna da escala 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 6 apresenta ainda os índices para o teste da validade convergente dos 

construtos. A validade convergente pode ser constatada por meio da confiabilidade 

composta (CR) acima de 0,80 em um dos construtos e acima de 0,90 para os 

demais. Em relação a AVE – Variância média extraída, todos os índices foram acima 

de 0,50, índice recomendado por Hair et al., (2010) para a validade convergente do 

construto.  Atendendo também o critério de Bagozzi (1988), exposto na tabela 5, 

todos os índices apresentaram AVE superior a 0,40.  

 

A tabela 6 visa avaliar a validade discriminante da escala utilizada nesta pesquisa. 

Para isto são apresentadas as correlações entre as variáveis latentes. 

 

                          AVE 
Composite 
Reliability 

R 
Square 

Cronbachs 
Alpha Communality Redundancy 

Benefícios_Relacionamento 0,5572 0,8827  0,84 0,5572  

            Comportamento 0,7685 0,9297  0,902 0,7685  

          Comprometimento 0,7083 0,9066 0,719 0,8628 0,7083 0,085 

              Comunicação 0,8568 0,9472  0,9182 0,8568  

                Confiança 0,788 0,937 0,2663 0,9103 0,788 0,0322 

                 Conflito 0,9569 0,978 0,0506 0,9552 0,9569 0,0477 

               Cooperação 0,7639 0,9066 0,6506 0,8454 0,7639 0,4102 

            Custo_Termino 0,855 0,9465  0,916 0,855  

         Propensâo_deixar 0,7719 0,9292 0,2971 0,8903 0,7719 0,2291 

Satisfação_Relacionamento 0,6663 0,9229  0,8998 0,6663  
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                         RAIZ(AVE)

Benefícios_Relacio

namento Comportamento

Comprometim

ento

Comunicaç

ão

Confianç

a Conflito

Cooper

ação

Custo_Term

ino

Propensâo

_deixar

Satisfaçã

o_Relaci

onament

o

Benefícios_Relacionamento 0,7464583 1                                                                                                                         

            Comportamento 0,87664132 0,2881 1                                                                                                            

          Comprometimento 0,84160561 0,6922 0,314 1                                                                                             

              Comunicação 0,92563492 0,5994 0,502 0,5236 1                                                                                  

                Confiança 0,88769364 0,7171 0,3129 0,8261 0,512 1                                                                         

                 Conflito 0,97821266 0,1834 -0,3984 0,1894 -0,2518 0,2249 1                                                                 

               Cooperação 0,87401373 0,641 0,1743 0,7846 0,4073 0,7535 0,2799 1                                                       

            Custo_Termino 0,9246621 0,323 -0,2167 0,3302 -0,0164 0,3585 0,6121 0,4066 1                                          

         Propensâo_deixar 0,8785784 0,454 0,2834 0,5451 0,2564 0,5635 0,0923 0,3709 0,0903 1                          

Satisfação_Relacionamento 0,81627201 0,7984 0,4307 0,7884 0,5946 0,8338 0,1684 0,7543 0,3156 0,4979 1  
Tabela 6 - Correlação das Variáveis Latentes  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como a raiz de AVE é superior as correlações entre as variáveis latentes significam 

que a escala satisfaz ao critério estabelecido por Hair et al., (2010) para demonstrar 

a validade discriminante. Outra forma de comprovar a validade discriminante utiliza a 

correlação das variáveis manifestas com os construtos do modelo. Neste caso as 

correlações dos indicadores com os construtos que refletem devem superar as 

correlações com os demais construtos, descritos na tabela 7. 

 



 

 

50

 

                         

Benefícios_

Relaciona

mento Comportamento

Comprometime

nto Comunicação Confiança Conflito Cooperação

Custo_

Termin

o

Propensâo_

deixar

Satisfação_

Relacionam

ento

    comportamento_distorce 0,281 0,9193 0,3362 0,4178 0,3641 -0,2841 0,2035 -0,162 0,3171 0,4215

       comportamento_falha 0,2441 0,8374 0,2542 0,4805 0,1908 -0,4443 0,1217 -0,2372 0,1393 0,3877

     comportamento_insiste 0,1978 0,8059 0,193 0,4591 0,2075 -0,4523 0,1159 -0,2374 0,2207 0,3005

     comportamento_promete 0,2724 0,9371 0,2828 0,4455 0,2753 -0,3063 0,1414 -0,1663 0,2644 0,3862

      comunicacao_acionado 0,4861 0,4657 0,4144 0,9233 0,399 -0,2905 0,3132 -0,0261 0,1748 0,5093

   comunicacao_atualizacao 0,6285 0,4163 0,5566 0,9138 0,5653 -0,1441 0,4435 0,0172 0,3144 0,6038

       comunicacao_contato 0,5183 0,5267 0,4525 0,9397 0,42 -0,2974 0,3465 -0,0484 0,192 0,515

          confianca_ajudar 0,6848 0,3426 0,7822 0,5582 0,9027 0,1054 0,6864 0,277 0,4646 0,7888

     confianca_proximidade 0,6026 0,1957 0,7544 0,3283 0,8817 0,308 0,7005 0,4011 0,5625 0,7201

  confianca_relacionamento 0,6536 0,4015 0,7189 0,5391 0,8987 0,1359 0,6467 0,2449 0,4979 0,7953

       confianca_seguranca 0,6009 0,1587 0,6721 0,3812 0,8672 0,2602 0,6403 0,3564 0,4777 0,6483

       conflito_desacordos 0,1883 -0,4167 0,1827 -0,2373 0,1997 0,9744 0,2629 0,6113 0,1137 0,1537

       conflito_diferencas 0,1721 -0,3672 0,1876 -0,2541 0,2372 0,9819 0,2831 0,5885 0,0707 0,1742

       cooperacao_preocupa 0,5938 0,3645 0,7304 0,5844 0,6856 0,0721 0,8498 0,2863 0,2918 0,7294

     cooperacao_propaganda 0,5899 0,0268 0,6726 0,2317 0,6652 0,368 0,8851 0,405 0,3985 0,658

          cooperacao_zelar 0,4896 0,0463 0,6475 0,2297 0,6192 0,3071 0,8866 0,3794 0,2811 0,5799

     relacionamento_admiro 0,7191 0,0594 0,466 0,2777 0,4905 0,3367 0,4841 0,3211 0,3241 0,5622

    relacionamento_aprecio 0,7435 0,2651 0,4828 0,4704 0,4881 -0,015 0,4341 0,1973 0,2861 0,579

relacionamento_atendimento 0,8336 0,1569 0,5708 0,462 0,5836 0,2376 0,5695 0,2919 0,3416 0,6695

     relacionamento_confio 0,7627 0,2338 0,508 0,3737 0,577 0,1268 0,5083 0,1643 0,4679 0,5753

    relacionamento_esforco 0,6564 0,2824 0,8548 0,4601 0,6826 0,1572 0,6671 0,3167 0,3434 0,671

  relacionamento_essencial 0,5782 0,2365 0,8638 0,4451 0,6562 0,1104 0,6671 0,1836 0,4381 0,671

        relacionamento_pos 0,6982 0,421 0,5376 0,7465 0,5288 -0,1339 0,3603 -0,0184 0,304 0,6167

   relacionamento_preocupa 0,5564 0,3351 0,8116 0,5546 0,6947 0,063 0,5846 0,2251 0,4283 0,637

   relacionamento_preservo 0,544 0,213 0,8352 0,323 0,7408 0,2865 0,7122 0,3722 0,6027 0,6725

    relacionamento_tarifas 0,7136 0,1413 0,522 0,3263 0,5331 0,2781 0,5085 0,4972 0,3092 0,5613

    satisfacao_atendimento 0,6756 0,2925 0,6492 0,4714 0,6905 0,1835 0,6533 0,2118 0,3888 0,8019

     satisfacao_beneficios 0,6431 0,3184 0,6926 0,4924 0,7431 0,2333 0,6688 0,3747 0,4497 0,8246

     satisfacao_facilidade 0,6577 0,5088 0,6527 0,5817 0,7044 -0,0533 0,5805 0,1398 0,4563 0,8228

    satisfacao_instalacoes 0,6631 0,1767 0,5508 0,3808 0,605 0,2798 0,5774 0,3126 0,3339 0,7781

        satisfacao_retorno 0,6216 0,4813 0,5722 0,5451 0,5799 -0,0526 0,5141 0,0908 0,3888 0,8023

     satisfacao_satisfeito 0,656 0,329 0,7186 0,442 0,7362 0,2208 0,6801 0,3868 0,4096 0,8655

             termino_01ano 0,4285 0,2772 0,5146 0,2286 0,527 0,1084 0,365 0,1081 0,959 0,481

            termino_02anos 0,4477 0,2263 0,5227 0,2172 0,5472 0,1677 0,3754 0,1738 0,9608 0,4923

            termino_custos 0,3174 -0,1639 0,2972 0,0306 0,3526 0,5147 0,3868 0,9238 0,0843 0,3368

       termino_dificuldade 0,3231 -0,2689 0,3544 -0,0696 0,362 0,6742 0,415 0,9454 0,1252 0,2824

          termino_encerrar 0,2735 0,1672 0,344 0,205 0,3445 -0,0349 0,1688 -0,0744 0,5966 0,2752

          termino_financas 0,2438 -0,1476 0,2475 0,0077 0,2653 0,4777 0,3107 0,9044 0,0237 0,2538

     termino_imediatamente 0,4216 0,3099 0,5105 0,2539 0,5333 0,0467 0,3563 0,061 0,9428 0,4663  
Tabela 7- Cross Loadings  
Fonte: Dados da pesquisa 
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Pode-se observar ainda pela tabela 8 que exibe as correlações “Cross Loadings”, ou 

seja correlações cruzadas das variáveis observáveis com os construtos do modelo, 

que tais variáveis guardam maiores correlações com as dimensões que refletem. 

 

Sumarizando os resultados encontrados, para o modelo estabelecido, a escala, após 

alguns ajustes nas variáveis observáveis, que constituem as questões formuladas no 

questionário, apresentou desempenho ainda mais satisfatório para a confiabilidade 

dos indicadores, confiabilidade interna da escala, validade convergente e validade 

discriminante, para relacionar os construtos da figura 9.  

 

Uma vez demonstrado a confiabilidade e validade da escala, passa-se a estudar a 

influência de seus construtos da figura 9. Para isto são examinados os coeficientes 

de caminho no modelo concebido. A tabela 8 apresenta os coeficientes de caminho. 

 

                         

Benefícios_

Relaciona

mento Comportamento

Comprometime

nto Comunicação Confiança Conflito Cooperação

Custo_

Termin

o

Propensâo_

deixar

Satisfação_

Relacionam

ento

Benefícios_Relacionamento                                       0,0927                                                                                             

            Comportamento                                                                 0,0748                                                                         

          Comprometimento                                                                                  0,5107              0,5451                          

              Comunicação                                                                 0,4744                                                                         

                Confiança                                       0,5295                     0,2249 0,3316                                                       

                 Conflito                                                                                                                                                  

               Cooperação                                                                                                                                                  

            Custo_Termino                                       0,027                                                                                             

         Propensâo_deixar                                                                                                                                                  

Satisfação_Relacionamento                                       0,2644                                                                                              
Tabela 8 - Path Coefficients  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se observar que ocorre uma contribuição equilibrada entre os construtos, onde 

alguns apresentaram maior relação. Entretanto, faz-se necessário testar a 

significância estatística das relações observadas. A significância estatística pode ser 

testada pelo método bootstraping, que consiste em simular várias amostras, a partir 

da base de dados da pesquisa. Estas amostras permitem o cálculo da média, do 
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desvio padrão, do erro padrão e da estatística t usada no teste da significância dos 

coeficientes de caminho, expostos na figura 11. 

 

Figura 11- Teste T dos Path Coefficients  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 9 apresenta tais estatísticas e o P-value, que determina a significância dos 

coeficientes de caminho. Os coeficientes são considerados estatisticamente 

significantes se os valores de P-value forem inferiores a 0,05. 
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Original 

Sample (O)

Sample Mean 

(M)

Standard 

Deviation 

(STDEV)

Standard Error 

(STERR)

T Statistics 

(|O/STERR

|) P-Value

Benefícios_Relacionamento 

-> Comprometimento 0,0927 0,1012 0,0746 0,0746 1,2419      0,2157 

                  Comportamento -> 

Confiança 0,0748 0,0792 0,0799 0,0799 0,9356      0,3506 

               Comprometimento -

> Cooperação 0,5107 0,5127 0,0816 0,0816 6,2624      0,0000 

         Comprometimento -> 

Propensâo_deixar 0,5451 0,5572 0,0897 0,0897 6,0738      0,0000 

                    Comunicação -> 

Confiança 0,4744 0,4782 0,0703 0,0703 6,7455      0,0000 

                Confiança -> 

Comprometimento 0,5295 0,5204 0,0837 0,0837 6,3239      0,0000 

                       Confiança -> 

Conflito 0,2249 0,2289 0,0581 0,0581 3,8703      0,0001 

                     Confiança -> 

Cooperação 0,3316 0,3316 0,0832 0,0832 3,9862      0,0001 

            Custo_Termino -> 

Comprometimento 0,027 0,0278 0,0402 0,0402 0,6711      0,5029 

Satisfação_Relacionamento -

> Comprometimento 0,2644 0,2639 0,1099 0,1099 2,4071      0,0170  
Tabela 9 - Teste T Dos Path Coefficients  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Além de haver comprovado os critérios de confiabilidade e validade da escala, seus 

construtos apresentaram influências significativas sobre a dimensão do modelo 

concebido.  

 

A estatística T de Student superior ao valor crítico de 1,96 mostra a existência de 

significância estatística do coeficiente estrutural. Para o modelo estrutural formulado 

na figura 9 e calculado na tabela 10, todos os coeficientes de caminho foram 

testados. Com a exceção da relação “Benefícios_Relacionamento-

Comprometimento”, “Comportamento-Confiança” e “Custo_Termino-

Comprometimento”, todos obtiveram a significância estatística comprovada e, 

portanto, válidas as relações estabelecidas entre construtos. Sendo assim, as 

hipóteses estabelecidas concomitantemente com o modelo conceitual deste estudo 

puderam ser comprovadas, conforme tabela 10. 
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Hipótese Relações de Influência Resultado do Teste T 

H1 Benefícios Relacionamento 

– Comprometimento 
Não confirmada 

H2 Comportamento – Confiança Não confirmada 

H3 Comprometimento- 

Cooperação 
Confirmada 

H4 Comprometimento– 

Propensão a Deixar 
Confirmada 

H5 Comunicação – Confiança Confirmada 

H6 Confiança – 

Comprometimento 
Confirmada 

H7 Confiança – Conflito Confirmada 

H8 Confiança – Cooperação Confirmada 

H9 Custo do Término – 

Comprometimento 
Não confirmada 

H10 Satisfação do 

Relacionamento – 

Comprometimento 

Confirmada 

Figura 12 – Confirmação das hipóteses testadas  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação às hipóteses não confirmadas (H1, H2 e H9), verificamos que os 

construtos “Benefícios do Relacionamento” e “Custo de Término do Relacionamento” 

não impactaram de maneira significativa no construto “Comprometimento com o 

Relacionamento, o que nos leva a interpretar que apenas a “Satisfação com o 

Relacionamento” possui maior influência sobre este, de acordo com os clientes da 

instituição pesquisada. Podemos concluir que os entrevistados não se importam 

tanto com os benefícios que o relacionamento apresenta, como tarifas e pós-venda, 

e muito menos analisam ou destacam o custo de um possível término do 

relacionamento, dando maiores destaques às questões do bom atendimento, 

satisfação com os produtos adquiridos e facilidade de acesso e negociações com os 

gerentes (hipótese H10). Outro ponto a se refletir sobre a não confirmação destas 

hipóteses, pode ser o fato de 28,5% respondentes possuírem contas em outras 

instituições financeiras, conforme figura abaixo extraída dos resultados da pesquisa: 
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Figura 13 – Respostas da pergunta nº 1 do questionário aplicado 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Além de possuírem contas em outros bancos, 27,1% informaram que a cooperativa 

de crédito não era sua principal instituição financeira. 

 

   
Figura 14- Respostas da pergunta nº2 do questionário aplicado 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Sendo assim, estes respondentes podem ter influenciado na “não confirmação” das 

hipóteses citadas, levando a entender que não se importam tanto com as relações 
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“Benefícios Relacionamento – Comprometimento”, “Comportamento – Confiança” e 

“Custo do Término – Comprometimento”, principalmente este último, pois o 

encerramento de um vínculo pode não gerar nenhum custo aos mesmos.  

 

Já em relação às hipóteses confirmadas, destaque para a forte relação entre os 

construtos “Comprometimento-Cooperação” (hipótese H3), “Comprometimento-

Propensão a Deixar” (hipótese H4), “Comunicação-Confiança (hipótese H5)” e 

“Confiança-Comprometimento” (hipótese H6), reforçando e validando o modelo 

proposto, com os construtos “Comprometimento com o Relacionamento” e 

“Confiança” mediadores de grande importância. 

   

Portanto, o modelo estabelecido, fundamentado na escala, logrou êxito em explicar 

a importância dos construtos, bem como confirmar 7 hipóteses formuladas, 

destacando assim a importância do Marketing de Relacionamento. 

 

5. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS  

 

O Marketing de Relacionamento, aliado a uma direção estratégica, pode ser uma 

poderosa forma de fidelização e manutenção de clientes. As limitações das 

estruturas das cooperativas de crédito frente a atuação dos poderosos bancos, e a 

possibilidade de utilizar esta ferramenta como um diferencial acessível e eficiente, 

motivou o presente estudo. 

 

A literatura permitiu a identificação de construtos, que relacionados entre si, 

permitem avaliar o desempenho do Marketing de Relacionamento e podem ser 

utilizados com o objetivo de análise da interação Cooperativa-cliente.  

 

Desta forma, foi elaborado um instrumento de medição para aplicação do modelo na 

pesquisa, no intuito de analisar a importância do relacionamento. Foi proposto um 

modelo de avaliação da influência do relacionamento próximo ao cliente, abordando 

o processo de compra do consumidor, a satisfação deste com os serviços prestados 

pela instituição, o pós-venda e até a dificuldade do encerramento de vínculo. O 

modelo utilizado foi o KMV – Key Mediating Variables (Variáveis Chave Mediadoras), 

elaborados por Morgan e Hunt (1994), com algumas adaptações realizadas para 
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melhor aplicação no presente estudo. A partir do modelo, com ajuda da literatura, 

estabelecemos relações entre os construtos e passamos a constituir hipóteses a 

serem submetidas a testes. 

 

Após formular um método de avaliação, tendo sempre o referencial teórico como 

base, passamos a testar o modelo proposto e avaliar mediante uma pesquisa com 

abordagem quantitativa descritiva, com retorno de 221 questionários respondidos. 

Como modo de identificar possíveis outliers univariados na escala, foi aplicado o 

método de padronização dos indicadores e comparação do valor absoluto das 

variáveis padronizadas (Z), sendo localizados 86 itens. Foram observados também 

20 outliers multivariados. Embora detectados estes outliers, não houve exclusão dos 

casos, visto que os questionários foram respondidos de maneira válida.  

 

Assim, iniciaram-se os testes da escala utilizada na pesquisa avaliando a 

confiabilidade e validade do instrumento de medição. O modelo proposto foi 

resolvido utilizando a técnica PLS – Partial Least Square estimation, utilizando o 

programa SmartPLS. 

 

Demonstrada a confiabilidade e validando a escala do modelo proposto, o foco se 

deu na relação dos construtos presente no modelo e no teste das hipóteses 

formuladas. Para testar a escala utilizada na pesquisa e encontrar as relações entre 

os construtos foi utilizada a modelagem de equações estruturais, apresentando 

então o referido modelo estrutural. Assim, foi realizada a avaliação da confiabilidade 

dos indicadores, a confiabilidade de consistência interna, a validade convergente e a 

validade discriminante. Em relação a confiabilidade dos indicadores, foi eliminado o 

indicador “conflito_relacionamento”, visto apresentar a carga inferior a 0,50 (Tabela 

1), confirmando os demais. Sobre a confiabilidade de consistência interna, esta foi 

comprovada, visto todos os valores da escala serem superiores a 0,70, de acordo 

com o parâmetro do coeficiente Alfa de Cronbach(1951). A validade convergente 

pôde ser constatada por meio da confiabilidade composta (CR), com índices acima 

de 0,80 em um dos construtos (“Benefícios_Relacionamento) e acima de 0,90 para 

os demais e também pela AVE, com índices acima de 0,50 em toda escala. Para a 

validade discriminante da escala, foi apresentada as correlações entre as variáveis 
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latentes, sendo a raiz de AVE superior as todas correlações, demonstrando que a 

escala satisfaz ao critério estabelecido. 

 

Desta forma, demonstrado a confiabilidade e validade da escala, passou-se a 

estudar a influência dos construtos, examinando os coeficientes de caminho, 

observando a ocorrência de uma contribuição equilibrada entre os mesmos. A 

significância estatística dos coeficientes estruturais foi examinada pelo método 

bootstraping, a partir da base de dados da pesquisa. Foram comprovados os 

critérios de confiabilidade e validade da escala, e os construtos apresentaram 

influências sobre a dimensão do modelo concebido. Apenas em relação as 

hipóteses H1, H2 e H9 (figura 12), verificamos que os construtos “Benefícios do 

Relacionamento” e “Custo de Término do Relacionamento” não impactaram de 

maneira significativa no construto “Comprometimento com o Relacionamento, o que 

nos leva a interpretar que apenas a “Satisfação com o Relacionamento” possui 

maior influência sobre este, de acordo com os clientes da instituição pesquisada. 

Sendo assim, podemos chegar a uma conclusão que os entrevistados podem não se 

importarem tanto com os benefícios que o relacionamento apresenta, como tarifas e 

pós-venda, e muito menos analisarem ou destacarem o custo de um possível 

término do relacionamento, dando maiores destaques às questões do bom 

atendimento, satisfação com os produtos adquiridos e facilidade de acesso e 

negociações com os gerentes (hipótese H10). 

 

Em relação ao construto “Confiança”, podemos perceber que as hipóteses H2 e H5, 

foram confirmadas, onde o mesmo pode ser abalado negativamente em caso de 

distorção ou falhas de informações (“Comportamento Oportunista”) ou positivamente 

no caso da instituição estar sempre ao lado de seus clientes, fornecendo de maneira 

clara novidades sobre produtos, melhoras condições de empréstimos ou aplicações, 

etc. (“Comunicação”). Já em relação à hipótese H7, a “Confiança” demonstra exercer 

forte influência positiva sobre o “Conflito Funcional”, sendo de grande importância 

para que qualquer diferença de opiniões, ou pequenos desacordos sejam resolvidos 

de maneira pacífica e construtiva entre as partes. 

 

De outro lado, os construtos “Comprometimento com o Relacionamento” e 

“Confiança”, testados juntamente com o construto “Cooperação” nas hipóteses H3 e 
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H8, demonstram que os pesquisados precisam confiar e sentirem comprometidos 

para cooperarem com a instituição. Assim, para preocuparem com a imagem da 

mesma, e até fazerem propagandas positivas, precisam se sentir acolhidos, 

possuírem uma boa imagem e ter a consciência de que a cooperativa sempre fará o 

necessário para ajudá-los.        

   

Por fim, a hipótese H4, também comprovada, o construto “Comprometimento com o 

Relacionamento” influencia de maneira negativa o “Propensão a deixar”, onde sem o 

comprometimento por parte da empresa pelo cliente, ou vice-versa, poderá levar o 

mesmo a encerrar o relacionamento sem pensar em outros fatores (como podemos 

verificar na H9 por exemplo) em um curto, médio ou longo prazo. 

 

Em relação às hipóteses confirmadas, destaque para a forte relação entre os 

construtos “Comprometimento-Cooperação” (hipótese H3), “Comprometimento-

Propensão a Deixar” (hipótese H4), “Comunicação-Confiança (hipótese H5)” e 

“Confiança-Comprometimento” (hipótese H6), que apresentaram índices elevados 

nos testes, se comparado com os demais, demonstrando que são pontos de atenção 

por parte dos administradores da instituição estudada como fatores de fidelização de 

seus clientes.    

 

O atual estudo possui como limitação a abrangência da pesquisa, visto a aplicação 

em apenas uma cooperativa de crédito. Fica a sugestão para novas pesquisas, o 

estudo com maior número de instituições, visando a avaliação da performance com 

ângulos e consumidores diversificados. Os construtos onde as relações não foram 

comprovadas também podem ser objetos de análises, visando a adaptação e 

melhora do modelo aqui proposto.  

 

 

 



 

 

60

 

REFERÊNCIAS 

 

Armstrong, G., & Kotler, P. (2007). Princípios de Marketing. Rio de Janeiro: 12ª 

Edição. 

 

Baker, M. J., Buttery, E. A., & Richter‐Buttery, E. M. (1998). Relationship marketing in 

three dimensions. Journal of Interactive Marketing, 12(4), 47-62. 

 

Benitez, J. R., & Damke, E. J.(2015) Relacionamento com clientes sob a perspectiva 

de Morgan e Hunt: Um estudo no setor do varejo de farmácias. 

 

Berry, L. L., & PARASURAMAN, A. (1992). Serviços de marketing: competindo 

através da qualidade. São Paulo: Maltese-Norma, 15-25. 

 

Bolton, R. N., & Bhattacharya, C. B. (2000). Relationship Marketing in Mass Markets, 

Handbook of Relationship Marketing, Jagdish N. Sheth and Atul Parvatiyar. 

 

Braga, M. J., da Silva, A. J. H., & Dornelas, H. L. (2002). O emprego do 

endomarketing em cooperativas de crédito: estudo de caso da UFV-Credi e da 

Unicred-Viçosa. Semina: Ciências Sociais e Humanas, 23(1), 49-62. 

 

Cobra, M. (1992) Administração de marketing. São Paulo: Atlas. 2ª ed. 

 

Colgate, M., & Alexander, N. (1998). Banks, retailers and their customers: a 

relationship marketing perspective. International Journal of Bank Marketing, 16(4), 

144-152. 

 

Doney, P. M., & Cannon, J. P. (1997). An examination of the nature of trust in buyer–

seller relationships. Journal of marketing, 61(2), 35-51. 

 

Duncan, T., & Moriarty, S. E. (1998). A communication-based marketing model for 

managing relationships. Journal of marketing, 62(2), 1-13. 

 



 

 

61

 

Etgeton, A. A., Silva, C. G. B., Vicente, F. C., Girotto, M. W., & Miranda, I. T. P. 

(2006). Os princípios do cooperativismo e as cooperativas de crédito no 

Brasil. Maringá Management, 2(1). 

 

FARINA, M. C. (2009). O relacionamento entre as farmácias e drogarias e seu 

distribuidor: uma modelagem à luz da teoria do comprometimento-confiança do 

marketing de relacionamento. 2009 (Doctoral dissertation, Tese de Doutorado. 

Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo–USP. São Paulo). 

 

Franco, E.S., & Minciotti,S.A.(2002) Marketing de Relacionamento como alternativa à 

propaganda : um estudo exploratório. Porto Alegre/RS CLADEA. Artigo Acadêmico. 

 

Garbarino, E., & Johnson, M. S. (1999). The different roles of satisfaction, trust, and 

commitment in customer relationships. Journal of marketing, 63(2), 70-87. 

 

Gil, A. C. (1991). Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas.  

 

GORDON, I. (2000). Marketing de relacionamento: Estratégias, técnicas e 

tecnologias para conquistar clientes e mantê-los para sempre. São Paulo. Editora 

Futura. 

 

GOSLING, M. (2001). Estratégias de relacionamento no setor bancário brasileiro: um 

estudo empírico. (Doctoral dissertation, Dissertação (Mestrado em Administração)-

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte). 

 

Gosling, M. (2003). Relacionamento em bancos comerciais: a adaptação de 

escalas. Revista de Administração FACES Journal, 2(1). 

 

Gronroos, C. (1994). From marketing mix to relationship marketing: Towards a 

paradigm shift in marketing. Asia-Australia Marketing Journal, 2(1), 9-29. 

 



 

 

62

 

Priluck Grossman, R. (1998). Developing and managing effective consumer 

relationships. Journal of Product & Brand Management, 7(1), 27-40. 

 

Gummesson, E. (2000). Total Relationship Marketing: Rethinking Marketing 

Management: From 4Ps to 30 Rs. Oxford. Butterworth Heinemann. 

 

Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R., & Tatham, R. (2010). Multivariate data 

analysis. Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall. 

 

Hassay, D. N. (1999) Three dimensions of relationship commitment: Differential 

effects on the development and maintenance of interorganizational exchange 

relations. Tese (Doutorado em Marketing) – Faculdade de Gestão, Universidade de 

Manitoba, Winnipeg, Manitoba. 

 

Kotler, P. (2000). Administração de marketing: A edição do novo milênio. São Paulo: 

Prentice Hall, 25, 110. 

 

LAKATOS, E. M., & MARCONI, M. D. A. (2011). Metodologia científica. rev. e 

ampl. São Paulo: Atlas. 

 

Madruga, R. (2000). Guia de Implementação de Marketing de Relacionamento E 

CRM . São Paulo: Editora Atlas SA. 

 

Malhotra, N. K. (2012). Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Bookman 

Editora. 

 

Mallmann, C. (2015). Marketing de relacionamento na cooperativa de crédito rural 

com interação solidária-CRESOL-Unidade de Três de Maio/RS. Artigo acadêmico. 

 

Medeiros, C. A. F., Albuquerque, L. G. D., Siqueira, M., & Marques, G. M. (2003). 

Comprometimento organizacional: o estado da arte da pesquisa no Brasil. Revista 

de Administração Contemporânea, 7(4), 187-209. 

 



 

 

63

 

Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship 

marketing. Journal of marketing, 58(3), 20-38. 

 

Moussallem, A. H.; Peçanha, P. G.; Gonçalves, J. D. B. (2009). Marketing de 

relacionamento: fidelização do cliente nas concessionárias de automóveis em 

Campos dos Goytacazes (RJ). Niterói-RJ. Anais eletrônicos. V Congresso Nacional 

de Excelência em Gestão. 

 

Neves, M. F. (2007). Planejamento e gestão estratégica de marketing. São Paulo. 

Atlas. 

 

Rezende, G. A. C. (2016). Marketing de relacionamento no setor bancário: uma 

busca da fidelização de clientes após a portabilidade (Master's thesis, Programa de 

Pós-Graduação em Administração). 

 

Rust, R. T., & Zahorik, A. J. (1993). Customer satisfaction, customer retention, and 

market share. Journal of retailing, 69(2), 193-215. 

 

Seal, W. B. (1998). Relationship banking and the management of organisational 

trust. International Journal of Bank Marketing, 16(3), 102-107. 

 

Selltiz, C.; Jahoda, M.; Deutsch, M. (1974). Métodos de Pesquisa nas Relações 

Sociais. São Paulo: EDUSP. 

 

Storbacka, K., Strandvik, T., & Grönroos, C. (1994). Managing customer relationships 

for profit: the dynamics of relationship quality. International journal of service industry 

management, 5(5), 21-38. 

 

Veiga, R. T., Gonçalves, C. A., & Moura, A. I. (2000). Um exame empírico do modelo 

de conseqüências comportamentais da qualidade de serviços. Tese (Doutorado em 

Administração de Empresas) – Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

 



 

 

64

 

Williams, M. R. (1998). The influence of salespersons’ customer orientation on buyer-

seller relationship development. Journal of business & industrial Marketing, 13(3), 

271-287.



 

 

65

 

APÊNDICES E ANEXOS 

 

APÊNDICE A – Questionário aplicado 

 



 

 

66

 

 

 

 



 

 

67

 

 

 

 



 

 

68

 

 



 

 

69

 

 

 

 

 



 

 

70

 

 

 



 

 

71

 

 


