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Resumo 
 

As novas tecnologias de informação e comunicação têm alterado de forma ampla o 
comportamento humano, assim como também têm reconfigurado diversos setores da 
economia. Esse fenômeno ocorre especialmente no setor bancário, onde balizas 
históricas têm sido alteradas por novos hábitos dos consumidores, como também por 
novas soluções disponíveis. Nesse cenário, torna-se relevante analisar como as 
dimensões conhecidas do marketing de relacionamento têm sido impactadas por tais 
mudanças. Esta dissertação procura analisar os efeitos exercidos pela introdução do 
aplicativo móvel na satisfação do cliente bancário, baseada em um estudo de caso 
abrangendo clientes usuários do mobile banking de uma grande instituição financeira 
brasileira. Trata-se de uma pesquisa descritiva de cunho quantitativo, tendo adotado 
como ponto de partida o modelo teórico construído em estudo de Lara, Locatelli, 
Ramalho e Silva (2017), baseado na métrica do Net Promoter Score. O modelo foi 
ampliado e aperfeiçoado a partir da revisão teórica e da análise fatorial dos dados 
primários, obtidos por meio de uma survey. O modelo final, delineado pela pesquisa, 
mostrou-se devidamente robusto, com o devido amparo das métricas estatísticas 
utilizadas. Os resultados mostraram que os usuários de mobile banking da instituição 
analisada têm seus atuais padrões de satisfação positivamente influenciados pela 
referida solução tecnológica e negativamente pela percepção de insatisfatório 
atendimento humano, deficiência na estrutura do banco e de produtos e serviços caros 
ou pouco atraentes. Com base em uma análise econométrica e uso da função logit 
multinomial observou-se que para fazer com que um cliente deixe de ser detrator e 
passe para a categoria de neutro será necessário que a instituição financeira melhore 
o portfólio de produtos financeiros e dedique grande atenção ao atendimento 
presencial. Já para levá-lo da condição de detrator para a condição de promotor o 
esforço deverá ser ainda maior, já que este cliente requer boas avaliações de todos 
os construtos do modelo, em especial daqueles que dizem respeito às variáveis 
relativas ao mobile banking e estrutura do banco.  

 
Palavras-chave: Marketing de Relacionamento. Satisfação de clientes. Mobile 
banking. Net Promoter Score. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Abstract 
 
New information and communication technologies have largely altered human 
behavior, as well as reconfigured various sectors of the economy. This phenomenon 
occurs especially in the banking sector, where historical benchmarks have been 
altered by new consumer habits as well as new available solutions. In this scenario, it 
becomes relevant to analyze how the known dimensions of relationship marketing 
have been impacted by such changes. This dissertation seeks to analyze the effects 
exerted by the introduction of the mobile application on bank customer satisfaction, 
based on a case study covering mobile banking users of a large Brazilian financial 
institution. This is a descriptive research of quantitative nature, having as a starting 
point the theoretical model built in a study by Lara, Locatelli, Ramalho e Silva (2017), 
based on the Net Promoter Score metric. The model was expanded and refined from 
the theoretical review and factor analysis of the primary data obtained through a 
survey. The final model, outlined by the research, proved to be adequately robust, with 
due support for the statistical metrics used. The results showed that the mobile banking 
users of the analyzed institution have their current satisfaction standards positively 
influenced by the referred technological solution and negatively by the perception of 
unsatisfactory human service, deficient bank structure and expensive or unattractive 
products and services. Based on an econometric analysis and use of the multinomial 
logit function, it has been noted that in order to make a client shift from detracting to 
neutral, the financial institution will need to improve its financial product portfolio and 
pay close attention to personal assistance. To take it from detractor to promoter, the 
effort should be even greater, as this client requires good evaluations of all model 
constructs, especially those concerning mobile banking variables and the bank 
structure. 
 
Keywords:  Relationship Marketing. Customer Satisfaction. Mobile banking. Net 
Promoter Score.   
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1 Introdução  

 

A popularização do uso de microcomputadores, nos anos 1970 e 1980, e emergência 

do uso comercial da internet na última década do século XX, provocaram grandes 

transformações afetando os padrões comportamentais das pessoas e suas formas de 

se relacionarem. Especialmente, a adoção crescente de equipamentos de tecnologia 

de informação e comunicação (TIC) vêm promovendo profundas alterações no 

cotidiano das pessoas e, notadamente, em seus hábitos e comportamentos relativos 

ao consumo.  

 

Tais transformações têm configurado um novo ambiente, no qual cada vez mais os 

produtos e serviços construídos a partir de inovações e soluções tecnológicas 

reconfiguram a economia e as relações entre os participantes do mercado, que por 

sua vez assume cada vez mais amplitude global, livre de fronteiras nacionais (Borges 

Neto, Barcelos & Costa, 2018). Nesse sentido, a “nova economia” mostra-se orientada 

pelos recursos digitais emergentes, como, por exemplo, a internet, os smartphones e 

os aplicativos para computadores/tablets e celulares. O resultado dessa junção entre 

tecnologia, informação e conectividade está reconfigurando as relações entre 

pessoas, instituições, principalmente pela constante transferência de informação, 

métodos e processos de aprendizagem. 

 

Nesse cenário, surge também um “novo consumidor” que, diferentemente daquele das 

gerações anteriores, usa seu telefone celular não apenas para realizar e receber 

chamadas telefônicas ou ainda mensagens de texto curtas e esparsas.  Mas, também 

para acessar um vasto leque de informações sobre praticamente qualquer área de 

interesse, assim como realizar interações com pessoas e organizações em tempo 

real, sem limitações geográficas significativas. A familiaridade dessas novas gerações 

com o uso do smartphone e com a comunicação instantânea tem caracterizado 

consumidores cada vez mais exigentes, informados e atentos às decisões de compra 

(Kotler, Kartajaya & Setiawam, 2017). Diante de todas essas transformações no modo 

de interação com a tecnologia, apresentou-se um limiar de novas estruturas, de como 

pensar e fazer economia. Dessa forma, as organizações têm, por sua vez, buscado 

harmonizar-se com a nova realidade a partir da revisão de sua atuação.   
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No setor financeiro, os avanços tecnológicos promovem a integração de mercados e 

reforçam o movimento de globalização, com tendência para a concentração em 

segmentos tradicionais do setor, mas possibilita, também, o surgimento de empresas 

mais ágeis e inovadoras que introduzem novos produtos e serviços e exploram novos 

nichos. 

 

Consequentemente, a geografia financeira global tem se alterado mediante um caráter 

cada vez mais móvel do capital entre as diversas regiões do planeta. À medida que 

bancos e outros agentes financeiros passaram a deslocar fundos por meio da rede 

mundial de cabos de fibra óptica, sua capacidade de contornar restrições nacionais 

ao capital aumentou, levando ao aumento crítico na velocidade do capital (Warf, 

2017). Essa nova conjunção de forças, por sua vez, exige administração cada vez 

mais sofisticada, assim como o aprimoramento de competências específicas e 

fundamentais a essas instituições (Lima, 2016).   

 

Nesse contexto, o mercado bancário também se vê, nos últimos anos, no limiar de 

uma transformação que mudará a forma como o percebemos. Tradicionalmente 

calcado em valores como solidez, confiabilidade e tradição, o setor é obrigado a 

redefinir o escopo e forma de atuação haja vista os novos hábitos de consumo 

advindos desta revolução tecnológica. O antigo caráter transacional, baseado na mera 

prestação de serviços, tem sido suplantado, na medida em que diversos dos serviços 

disponibilizados pelas instituições não fazem mais tanto sentido quanto antes. Novas 

gerações de consumidores têm apresentado demandas antes nunca colocadas à 

indústria bancária, assim como têm se mostrado apáticas em relação a boa parte 

daquilo que, historicamente, formou a estrutura de sustentação do relacionamento de 

um banco com seus clientes. Além disso, mudanças regulatórias, entrada de novos 

operadores (não financeiros) e a emergência das fintechs, colocam um panorama 

extremamente desafiador para as organizações tradicionais do segmento (Hekis, 

Vasconcelos, Paulino & Martins, 2014). As novas empresas centradas no uso intenso 

de tecnologia revolucionam os sistemas de distribuição e informação prestando 

serviços financeiros mais eficientes e atrativos aos clientes e com estruturas 

extremamente enxutas. 
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A evolução da tecnologia vem, ao longo dos anos, trazendo soluções às demandas 

surgidas com o crescimento do setor, assim como tem, a partir de si mesma, gerado 

fatos novos na atuação dos participantes do mercado bancário. Desde a utilização de 

grandes computadores para processamento de transações em back-office e caixas 

eletrônicos colocados à disposição dos clientes, nas últimas décadas do século 

passado, até chegar às mais recentes tecnologias baseadas em dispositivos móveis, 

inteligência artificial e tratamento de grandes quantidades de dados, as inovações 

tecnológicas passaram a estar no centro das redesignações que alteram o setor. 

 

Cernev, Diniz e Jayo (2009) afirmam que as fases desse desenvolvimento não se 

mostraram obedientes a uma lógica sequencial estrita, mas considerando haver 

alguma superposição entre elas, defendem o uso da denominação “ondas” para 

caracterizá-la. Defendem, ainda, que vivenciamos a “quinta onda” de inovação no 

setor bancário, conforme será mais bem demonstrado na revisão teórica apresentada 

no capítulo 2 desta dissertação. 

 

1.1 Contextualização  

 

A sociedade como um todo tem sido alterada pelo que se passou a chamar de 

revolução digital que, apesar de nascida e centrada em novos aparatos tecnológicos, 

mostra-se ampla o suficiente para promover a reorganização das relações pessoais e 

de consumo (Teixeira & Jamieson, 2014).  

No Brasil, cada vez mais cresce a popularidade das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC), nomenclatura utilizada para designar equipamentos e sistemas 

de informação e comunicação atuais e que são, conforme citado, berço e base das 

mudanças em curso. Segundo dados da pesquisa TIC Domicílios, o número de 

usuários de internet no Brasil chegou, em 2017, a 120,7 milhões, o que representa 

67% da população com 10 anos ou mais. Desse contingente, 96% acessaram a 

internet pelo telefone celular, sendo que 49% deles utilizaram a rede apenas por meio 

desse dispositivo. Chama a atenção o fato de que, pela primeira vez desde quando a 

pesquisa é realizada, a proporção de pessoas que usaram a internet exclusivamente 

em telefones celulares chegou ao mesmo patamar daqueles que a usaram tanto pelo 

computador quanto pelo celular, na casa dos 47%. Paralelamente, diminuiu o número 
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de usuários que acessam a rede apenas pelo computador (de 24%, em 2014, para 

4%, em 2017). Uma característica interessante desse avanço do uso exclusivo do 

telefone celular como meio de acesso à internet é que ocorreu principalmente entre 

os usuários de classes mais baixas: em 2016, 46% dos usuários de classe C e 76% 

dos de classes DE acessavam a rede apenas pelo celular, proporções que chegaram 

a 53 e 80%, em 2017, respectivamente. Já nas classes A e B, ainda foi majoritária a 

parcela daqueles que acessaram a Internet por mais de um dispositivo (Comitê Gestor 

da Internet no Brasil – CGI, 2018).  

 

Ainda segundo a pesquisa TIC Domicílios, nos últimos anos também ocorreu aumento 

do uso da televisão para acesso à internet. Em 2014, apenas 7% usavam a internet 

por este dispositivo, sendo que em 2017 esse percentual alcançou 22%. Nesse 

recorte preponderam os usuários de internet das classes A (46%) e B (35%), em 

relação àqueles das classes C (19%) e DE (7%). Tais resultados revelam um cenário 

no qual os usuários pertencentes a estratos socioeconômicos mais elevados têm à 

disposição mais variedades de dispositivos para acessar a internet, ao passo que nas 

classes mais baixas predomina o acesso apenas por meio do telefone celular. A 

expansão do uso telefone celular como dispositivo para acesso à internet, aliado a 

duas de suas principais características - mobilidade e prontidão para o uso -, tem 

permitido que o acesso à rede ocorra com mais frequência e nos mais diversos 

lugares. Em 2008, a proporção de indivíduos que acessavam a internet todos os dias 

ou quase todos os dias era de 53%, proporção que chegou a 87% em 2017. Ainda 

que o principal local de acesso à internet continue sendo o domicílio, tanto o próprio 

(94%) quanto a casa de outras pessoas (62%), o acesso feito em momentos de 

deslocamento teve importante expansão: em 2009, apenas 3% dos usuários 

utilizavam a rede dessa maneira, proporção que chegou a 48% em 2017 (CGI, 2018). 

 

Esse quadro mostra claramente a confirmação da tendência demonstrada nos últimos 

anos ao estabelecimento da prevalência de uso de canais digitais nas mais diversas 

atividades, tendo o smartphone como dispositivo protagonista, com maior penetração 

entre o público. Isso naturalmente se reflete também no comportamento do 

consumidor bancário, que no ano de 2017 realizou 35% de suas transações bancárias 

pelo smartphone e outros dispositivos móveis; e outros 22% pelo computador pessoal 
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(Febraban, 2018), cristalizando a prevalência dos meios digitais sobre os físicos, 

vigente desde 2015. Ainda que se reconheça que o número total de transações 

bancárias tem se elevado de forma geral, refletindo tanto a ampliação da base de 

clientes como uma intensificação no uso dos serviços bancários pelos atuais clientes, 

é notório que tal crescimento esteve ligado à ampliação do uso de canais digitais, 

descolados do ambiente tradicional de atendimento: a agência bancária (Tabela 1).  

 

Tabela 1 
Número de transações bancárias por canais de contato 

Canal de Contato 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolução 

no período 
Mobile Banking 0,1 0,5 1,6 4,7 11,2 18,6 25,6 25.500% 
Internet Banking 12,1 13,7 16,5 18 17,7 15,5 15,8 31% 
Agências, ATMs e Contact 
Centers 

13,6 14,3 14,5 16,6 15,8 17,2 16,9 24% 

POS e correspondentes 6,4 7,1 7,7 9,5 11 14,1 13,5 111% 
Total de transações 32,2 35,6 40,3 48,8 55,7 65,4 71,8 123% 

Fonte: adaptado de Federação Brasileira de Bancos - Febraban (2018). Pesquisa Febraban de 
Tecnologia Bancária. Recuperado de: Febraban: https://cmsportal.febraban.org.br/ 
Arquivos/documentos/PDF/febraban _2018_Final.pdf..  
 
 

Segundo a Febraban (2018), no ano de 2017, mais de 76% das transações se deram 

fora do ambiente da agência tradicional, sendo mais de 57% por intermédio de canais 

digitais (mobile banking e internet banking).  Segundo ela, existiam, em 2016, 176 

bancos em operação no país, com uma rede de atendimento presencial de 22.547 

agências e 276.848 correspondentes. Detinham patrimônio líquido de R$ 521,9 

bilhões, totalizavam mais de R$ 7 trilhões em ativos e geraram lucro líquido total de 

R$ 62,3 bilhões (Febraban, 2016). Como referência de magnitude, pode-se perceber 

que esse total de ativos superava em 11,83% o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 

em valores correntes no mesmo ano (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, 2019).   

 

Não restam dúvidas que o país possui um dos sistemas bancários mais avançados 

do mundo (Ramos, Ferreira, Freitas & Rodrigues, 2018), com boa governança e 

higidez, não obstante as suas imperfeições representadas por uma estrutura de 

mercado oligopolista com altos spreads. Contudo, as mudanças recentes da 

tecnologia e do comportamento do consumidor merecem a devida atenção das 

instituições e da autoridade monetária, pois não apenas condicionam a evolução do 
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setor e a perenidade dos atuais atores, mas podem impor elevados riscos para a 

sociedade como um todo. 

 

Segundo Gelenske, Farias & Santos, (2018), parece que as empresas do setor estão 

atentas a esses desenvolvimentos, uma vez que têm aumentado ano a ano seus 

investimentos em tecnologia, buscando otimizar o uso de recursos necessários para 

o relacionamento com sua clientela, o que reflete tanto no ganho de eficiência 

operacional, quanto na comunicação com o público, especialmente em relação à 

acessibilidade.    

 

Corroborando tal assertiva, verifica-se que no ano de 2017 os investimentos e 

despesas da indústria bancária com tecnologia atingiram o montante de 19,5 bilhões 

de reais, representando um crescimento de 5% em relação ao ano anterior, com 

grande destaque para a alocação de recursos em desenvolvimento de softwares 

(Febraban, 2018). Nesse sentido, de acordo com Silveira (2017), torna-se 

fundamental um entendimento mais amplo e atualizado das novas configurações de 

relacionamento entre bancos e clientes, especialmente no tocante à influência da 

transformação digital.   

 

O marketing de relacionamento emerge como campo teórico aderente a tal 

necessidade. Essa vertente, estruturada a partir dos trabalhos do The Industrial 

Marketing and Purchasing Group (IMP) nos anos 1970, foi formalizada apenas na 

década de 1980, com Berry, e estabeleceu de forma mais proficiente o caráter 

contínuo e longitudinal da percepção de valor por parte dos clientes (Churchill Jr. & 

Peter, 2013; Palmer, Lindgreen & Vanhamme, 2005; Saliby, 1997). O próprio termo 

marketing de relacionamento denota a importância desse caráter, representando 

práticas, processos e filosofias gerenciais que visam criar valor compartilhado entre 

organizações e consumidores individuais, com vistas a fomentar relacionamentos 

duradouros e profícuos mutuamente (Gummeson, 2005).  

 

De acordo com Madruga (2018), a origem do marketing de relacionamento está ligada 

à necessidade de clientes e organizações de “modificarem as relações comerciais nos 

canais de contato”. É exatamente essa exigência que se faz presente no panorama 
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atual, no qual a convergência obtida entre computação, comunicação e conteúdo 

revela-se como uma oportunidade competitiva única, assim como fora preconizado 

por Sambamurthy e Zmud (2000). Essa convergência, assim como a dinâmica gerada 

a partir das transformações sociais, econômicas e comerciais advindas das recentes 

evoluções tecnológicas, tem suscitado o interesse de pesquisadores de diversas 

áreas.  

 

Alguns trabalhos mostraram nos últimos anos a pertinência do marketing de 

relacionamento em se posicionar como resposta profícua às necessidades geradas a 

partir da chamada “revolução digital”. Nakagawa e Gouvêa (2006), por exemplo, 

desenvolveram uma pesquisa exploratória que buscou entender os impactos sofridos 

pelo marketing de relacionamento a partir da disseminação do uso da internet. Nela 

foram identificados sinais de que uma estratégia de relacionamento proativa e sem 

negligência do fator humano pode ser benéfica nos canais virtuais.  

 

Outra contribuição de grande relevância para o desenvolvimento do marketing de 

relacionamento, a partir de alguns de seus atributos, foi fornecida por Reichheld 

(2003) e sua métrica do Net Promoter Score®. Esta busca mensurar o grau de 

satisfação e fidelização dos clientes com base no nível de recomendação da empresa 

por seus clientes atuais, numa escala graduada de zero a 10. A partir da nota 

atribuída, os clientes são classificados em promotores (notas nove e 10), neutros 

(notas sete e oito) e detratores (nota seis ou inferior). Em seguida, é gerado um índice 

a partir da diferença entre o percentual de promotores e o percentual de detratores. É 

este índice o Net Promoter Score®.  
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Figura 1  
Representação gráfica do Net Promoter Score® 
Fonte: adaptado de Reichheld, F. F. (2018). A pergunta definitiva 2.0: como as empresas que 
implementam o net promoter score prosperam em seus negócios (rev. atual., p. 05). Rio de Janeiro: 
Altabooks. 
 

A métrica do Net Promoter Score® tem também como base de sua popularidade a 

afirmação de que o boca a boca positivo, em oposição à mera apuração de satisfação 

ou retenção do cliente, resulta em vendas adicionais, impulsionando o crescimento 

como resultado (Koelemeijer, 2013). Este posicionamento tem sido objeto de 

controvérsia no ambiente acadêmico (Koladycz, Fernandez, Gray & Marriot, 2018). 

Independentemente da forma que se usa essa métrica, a metodologia vem sendo 

largamente utilizada no mercado, e continua sendo objeto de pesquisas acadêmicas 

ao redor do mundo. E de acordo com levantamento recente da revista de negócios 

americana Fortune, mais de dois terços das empresas, de uma lista com as mil 

maiores empresas norte-americanas, classificadas por receita, empregam a métrica 

NPS®. E entre elas estão Allianz, American Express, Procter & Gamble, Amazon, 

Apple, Logitech, General Eletric, etc. (Dash, 2018).  

 

O fato do Net Promoter Score® despertar grande interesse e ser uma metodologia 

recente e muito simples, quando comparada à outras métricas disponíveis  sobre o 

tema, tais como o  American Consumer Satisfaction Index (ACSI) e sua variante 
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europeia, o European Consumer Satisfaction Index (ECSI), propicia novos e 

importantes desdobramentos (Korneta, 2018). 

 

Reichheld e associados continuam desenvolvendo os conceitos e implicações 

referentes ao NPS®, inclusive em conjunto com muitas das empresas que o adotaram. 

Desde então, passaram a considerar o índice como um componente de um sistema 

de gestão, por eles denominado Net Promoter System, que engloba também práticas 

gerenciais que visam essencialmente converter detratores em promotores (Reichheld, 

2018). 

 

À parte quaisquer dissonâncias, sua capacidade de aglutinação de diversos conceitos, 

atributos e ferramentas do marketing de relacionamento, numa construção simples e 

focada, aliados a uma visão menos absoluta em relação ao seu uso exclusivo, ainda 

que tal questão seja defendida pelo seu criador, conferem relevância a essa métrica, 

o que pode ajudar a explicar seu sucesso e sua utilização  (Dash, 2018; Koelemeijer, 

2013; Korneta, 2018). Também é razoável perceber a aderência das características 

já citadas dessa métrica, em especial sua simplicidade e facilidade de aplicação, ao 

atual contexto de desenvolvimento tecnológico e de padrões comportamentais das 

novas gerações. Em virtude de tais considerações, essa métrica foi escolhida para 

servir de base ao desenvolvimento/refinamento de modelo teórico-analítico utilizado 

para as investigações promovidas na presente pesquisa. 

 

Com base nesta contextualização, a presente pesquisa se propõe responder a 

seguinte pergunta norteadora: Como explicar a dinâmica que caracteriza a satisfação 

do cliente bancário, usuário de aplicativos mobile banking?  

 

Para obtenção de respostas consoante à pergunta apresentada, foram estabelecidos 

os seguintes objetivos. 
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1.2 Objetivos de estudo 

 

Para responder à pergunta de partida foram elaborados um objetivo geral, que norteou 

as ações do trabalho, além de alguns objetivos específicos. 

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Desenvolver e validar um modelo que explique a dinâmica que caracteriza a 

satisfação do cliente bancário, no contexto das novas tecnologias. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

  

a) Identificar construtos/fatores capazes de aglutinar variáveis que tratam da 

percepção dos clientes em relação à infraestrutura, o atendimento humano e 

às plataformas digitais disponíveis de uma instituição financeira. 

b) Analisar a influência desses fatores na satisfação do cliente e em sua 

propensão a recomendar a instituição a um amigo. 

d) Analisar a probabilidade de um cliente da instituição financeira passar da 

condição de detrator para neutro e de detrator para promotor da organização. 

e) Determinar os indicadores do NPS 

 

1.3 Justificativa 

 

A pesquisa sobre marketing de relacionamento continua sendo tema que desperta 

grande interesse na academia. Os trabalhos de Almeida (2011), Souza, Gosling e 

Gonçalves (2013) e Rezende (2016) aprofundaram a discussão relativa ao marketing 

de relacionamento, concentrando-se no mercado bancário. A relevância do tema para 

o setor financeiro é corroborada pelo estudo recente de Demo, Fogaça, Ponte, 

Fernandes e Cardoso (2015) que, ao traçar um panorama da produção acadêmica de 

2001 a 2013, nos periódicos mais reputados do país, revelou que 11% da produção é 

voltada para o referido setor. A pesquisa identificou que a categoria “tecnologia e 

serviços de informação” foi uma das áreas menos estudadas do marketing de 

relacionamento. A conjunção entre o destaque do setor bancário na referida produção 
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e o caráter rarefeito do tema “tecnologia e serviços de informação” comprova a 

relevante lacuna a ser explorada nesta pesquisa.  

 

Desde o surgimento dos smartphones no fim da década de 2000, muitos 

pesquisadores se dedicaram ao objetivo de entender os fatores influentes na decisão 

de utilização de solução de autoatendimento e aplicativos móveis bancários. Com 

esse objetivo, podem ser citados os trabalhos de Santos, Veiga e Souza (2011), 

Domingos (2012), Abbade e Noro (2012), Zhou (2012), Ferreira e Prearo (2017), 

Lopes, Caracciolo e Herrero (2018) e Ramos et al. (2018). 

 

Percebe-se, assim, a franca predominância no interesse dos pesquisadores citados, 

pelos antecedentes do uso do mobile banking. Tal situação é compreensível, frente 

ao caráter recente do fenômeno, momento em que é esperado que se busque 

conhecer melhor os antecedentes. No entanto, dada a já citada solidificação do mobile 

banking como canal de contato e potencialmente, também como canal de 

relacionamento, descortina-se a oportunidade de ampliar o conhecimento também 

sobre os efeitos de seu uso, já com abordagem a posteriori. Nas pesquisas 

bibliográficas realizadas nos principais indexadores nacionais (Scientific Periodicals 

Electronic Library - SPELL; Scientific Electronic Library Online - SCIELO; 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES Café, 

Google Acadêmico), não foram encontrados estudos que alcançassem tal abordagem, 

o que expõe de forma clara a lacuna teórica a que se pretende preencher este estudo. 

 

Do ponto de vista do uso do Net Promoter Score, uma lacuna dos estudos é no 

estabelecimento de relações de causalidade entre essa métrica e fatores que 

poderiam resultar em clientes detratores e promotores da instituição, sendo uma das 

exceções o estudo de Lara, Locatelli, Ramalho e Silva (2017). Contudo, esses autores 

não incorporam em seu modelo a dimensão do mobile banking. 

 

Avaliar o papel desempenhado por diferentes variáveis que retratam a influência dos 

fatores tradicionalmente estabelecidos como o da infraestrutura, os serviços e os 

produtos financeiros, a capilaridade e o atendimento presencial, no contexto de uma 
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nova tecnologia representada pelo aplicativo móvel – mobile banking é, pois, lacuna 

a ser preenchida por esta dissertação. 

 

Identificar na percepção de um cliente como as novas tecnologias afetam aspectos 

tão orgânicos e intrínsecos do setor financeiro é de extremo valor competitivo para as 

organizações, com especial impacto na sua reprogramação estratégica a partir da 

revolução digital em curso. Dessa forma, fica claramente delineada a importância do 

presente estudo e suas pretensões para o setor bancário. 

 

Já em relação à empresa que será a unidade de análise da pesquisa - uma grande 

instituição financeira brasileira, a importância desta pesquisa se relaciona diretamente 

aos atuais padrões de evolução estratégica das organizações do setor, totalmente 

baseados na evolução da tecnologia. Assim, a percepção dos efeitos do uso do mobile 

banking na satisfação dos clientes poderá subsidiar o estabelecimento de diferenciais 

competitivos pela organização. 

 

Sob a ótica da instituição de ensino que a abriga, a pesquisa se adere à linha de 

pesquisa Estratégias Corporativas e especialmente à ênfase Marketing e Estratégias, 

que “investiga a capacidade das organizações em formular estratégias adequadas ao 

dinâmico e competitivo ambiente empresarial” (Fundação Pedro Leopoldo, 2019).  

 

Isto posto, a dissertação está organizada em quatro capítulos, além desta breve 

introdução. No capítulo 2 é apresentado o referencial teórico, no qual é revisitado o 

marketing de relacionamento e explicitados os relacionamentos na era digital e o uso 

do mobile banking. Discutem-se aspectos vinculados à métrica do Net Promoter 

Score, e apresenta-se o modelo de análise que será utilizado como ponto de partida 

da pesquisa. 

 

O capítulo 3 é dedicado à metodologia, consistindo na caracterização da pesquisa e 

no detalhamento dos procedimentos metodológicos. No capítulo 4 são analisados os 

resultados obtidos. E, finalmente, no capítulo 5 são tecidas as considerações finais. 
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2 Revisão da Literatura 

 

A fundamentação teórica utilizada nesta pesquisa está baseada na definição dos 

conceitos de marketing de relacionamento e suas principais dimensões, além de 

questões específicas relacionadas ao setor bancário, com foco no relacionamento, 

tanto em uma abordagem tradicional, quanto em função das principais transformações 

geradas a partir da era digital.  

 

2.1 Marketing de relacionamento  

 

As transformações decorrentes dos novos paradigmas tecnológicos atingiram em 

cheio o setor bancário. A existência das empresas e sua penetração no mercado 

baseadas na imagem, solidez e tradição da marca já não exercem o mesmo efeito 

diante do atual cenário, marcado por mudanças rápidas, fluidez de clientes e 

consequentes alterações no panorama competitivo. Nesse contexto, o marketing de 

relacionamento emerge como campo teórico aderente a tais necessidades. Mishra & 

Mishra (2009) corroboram esse entendimento de que o marketing de relacionamento 

ajuda as empresas a gerenciarem de maneira efetiva as interações com os 

consumidores para manter a competitividade em um ambiente turbulento. Já 

Palmatier, Dant, Grewal e Evans (2006) afirmam que as atividades de marketing de 

relacionamento são úteis para se estabelecer, desenvolver e manter relacionamentos 

de troca bem-sucedidos.  

 

Empresas e pesquisadores têm verificado que manter clientes é economicamente 

mais vantajoso do que adquirir novos clientes. Sendo assim, formar, construir e 

manter relacionamentos de longo prazo têm sido o foco do estudo e prática de 

marketing (Eyuboglu & Buja, 2013). De forma ainda mais específica, as relações entre 

compradores e vendedores podem ser vistas, na verdade, como o âmago dos estudos 

mercadológicos (Rocha & Luce, 2006). 

 

As primeiras contribuições acerca da importância do relacionamento no marketing 

foram dadas ainda nos anos 1970, em discussões do The Industrial Marketing and 

Purchasing Group (IMP) (Palmer et al., 2005). No entanto, o termo marketing de 
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relacionamento foi formalizado apenas na década de 1980, com Berry (1983) (como 

citado em Barakat, Lara & Gosling, 2011). 

 

A partir de então, diversos autores contribuíram para o desenvolvimento dessa escola 

de pensamento. Morgan & Hunt (1994) defendem que o marketing de relacionamento 

refere-se às atividades dirigidas com o intuito de construir trocas relacionais bem-

sucedidas, e que seu próprio sucesso é sustentado basicamente pelos conceitos de 

compromisso e confiança. Enquanto o primeiro fornece a base para as trocas que 

formam a relação entre parceiros, o segundo traz a tais trocas caráter de integridade 

e segurança.  

 

Ainda sob uma abordagem funcional, o marketing de relacionamento tem como papel 

identificar, estabelecer, manter e realçar relacionamentos com consumidores e outros 

stakeholders, para que os objetivos de todas as partes sejam atingidos (Grönroos, 

1994).  Esse foco no relacionamento, em detrimento à abordagem anterior na baseia-

se no entendimento de que os consumidores possuem uma percepção de valor 

contínuo superior àquela individual e discreta das transações. Além disso, a era pós-

industrial tem exigido a mudança de foco do marketing, antes repousado na gestão 

da demanda, de preços ou no desenvolvimento de novos e diferentes produtos; de 

forma a superar a perspectiva microeconômica – assim chamada pela interação entre 

a oferta e a demanda, rumo à novos paradigmas baseados no relacionamento (Palmer 

et al., 2005). 

 

Essa evolução é reforçada por Demo et al. (2015, p. 130) ao afirmarem que “o 

marketing de relacionamento representa uma mudança de paradigma dos conceitos 

de marketing, defendendo uma mudança na orientação do marketing para a conquista 

de clientes para o foco na retenção ou lealdade de clientes”. 

 

 A partir dessa percepção, o marketing de relacionamento procura oferecer mais valor 

para os clientes e, em consequência disso, desenvolver relacionamentos duradouros 

(Churchill Jr & Peter, 2013). Tal constatação já era percebida por Saliby (1997, p. 7), 

ao opinar que “irão prosperar no novo ambiente empresarial as empresas que forem 

capazes de satisfazer seus clientes e conquistar a fidelidade destes”. Mais 
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recentemente, Costa, Claro e Bortoluzzo (2017, p. 211) dá mais ênfase ainda a essa 

linha de entendimento ao assegurarem que “a implantação bem-sucedida de um 

modelo de relacionamento melhora, entre outros fatores, o nível de lealdade dos 

clientes e amplia a retenção genuína, baseada em relacionamento sólido e constante”. 

 

Todo esse alcance tem dado importante popularidade ao marketing de 

relacionamento, materializada em programas institucionais largamente promovidos 

pelas mais diversas empresas. Isso pode ser em parte explicado pelas crescentes 

constatações de que construir relacionamentos com clientes proporciona retornos 

positivos em satisfação, lealdade e recomendação. Além disso, cria barreiras 

competitivas em relação à concorrência e possibilita atingir vantagem competitiva 

sustentável, o que por sua vez conduz a resultados financeiros superiores (Rocha & 

Luce, 2006). 

 

O impacto da construção de relacionamentos na rentabilização presente e potencial 

é, também, tratada por Ferguson & Hlavinka (2007), para quem o marketing de 

relacionamento auxilia na construção de relacionamentos rentáveis e de longo prazo 

com clientes, promovendo crescimento orgânico de clientes e lucros. 

 

É importante observar, ainda, a aderência da natureza do marketing de 

relacionamento às atuais demandas da sociedade pós-industrial. Segundo Palmer et 

al. (2005), o marketing tem sido por muitos anos baseado em ações de estímulo à 

demanda. Os autores referem que essa perspectiva microeconômica convencional, 

assim chamada por conta da interação entre oferta e demanda, não é mais adequada 

na era pós-industrial. Neste aspecto nota-se a crescente integração do marketing de 

relacionamento com novas formas de comunicação, especialmente diante do fato de 

que, cada vez mais, as interações B2B são baseadas em ambientes virtuais (Monteiro 

& Zeringota, 2017). Assim, o estabelecimento de relações de longo prazo já 

construídas a partir dos novos paradigmas estabelecidos com a evolução da 

tecnologia constitui-se em uma nova forma de perceber e gerir a relação com os 

clientes (Mishra & Mishra, 2009).  
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É inegável que as transformações sociais geradas pela tecnologia têm alterado tanto 

a forma como as pessoas valorizam as coisas como também seus padrões de 

relacionamento interpessoal, o que traz como consequência natural o impacto direto 

sobre o sobre o marketing (Nakagawa & Gouvêa, 2006). Gummesson (2005) 

preleciona que o marketing de relacionamento reconhece a mudança necessária na 

gestão do sistema de serviço como parte de uma rede de relações comerciais 

apoiadas por uma variedade de novas tecnologias.  

 

No tocante ao setor bancário, especialmente em relação aos chamados bancos 

tradicionais do mercado brasileiro, o relacionamento tem sido tema cada vez mais 

desafiador (Silveira, 2017). A adoção do marketing de relacionamento como estratégia 

permite o surgimento de um diferencial competitivo, agregando mais valor e 

significado aos serviços (Rezende, 2016). Isso ganha ainda mais robustez à medida 

que se percebe a distinção entre a natureza dos serviços em relação à dos produtos 

tangíveis. A singularidade dos serviços está relacionada exatamente à sua natureza 

intangível e heterogênea (Eskandari, Aali & Heris, 2017). O marketing de 

relacionamento se insere como um elemento aglutinador, que vem a oferecer a 

possibilidade de gestão, acompanhamento e direcionamento para resultados 

tangíveis.   

 

Dada a relativa similaridade entre os produtos e serviços oferecidos pelas empresas 

(Chieira, 2013), é constante a busca por elementos de diferenciação que possam 

desenvolver a lealdade de clientes e, consequentemente, diminuir a pressão sobre a 

rentabilidade que ações de retenção costumam gerar. Segundo Zacharias, Figueiredo 

e Almeida (2008), clientes leais são menos sensíveis a mudar em função do preço 

praticado e fazem mais compras do que clientes não leais, de perfil similar.  

 

Nos estudos sobre marketing de relacionamento não há uniformidade em relação à 

sua composição, uma vez que diversas pesquisas medem a sua influência em 

dimensões diferentes (Rezende, 2016). Entre os diversos construtos que delinearam 

o marketing de relacionamento, destacam-se a satisfação, a lealdade e a 

recomendação. Tais elementos foram escolhidos para mais detalhamento quanto à 

revisão teórica, tendo em vista sua aderência aos objetivos do estudo. 
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2.1.1 Satisfação 

 

De maneira muito contributiva, o tema satisfação já foi amplamente abordado ao longo 

dos anos na área de comportamento do consumidor (Larán & Espinoza, 2004). Ainda 

assim, o tema segue atraindo a atenção de pesquisadores, especialmente por suas 

relações com outros elementos que influenciam o comportamento do consumidor 

(Nisar & Prabhakar, 2017).  

 

De forma geral, satisfação pode ser entendida como o resultado do julgamento 

realizado durante ou depois do uso ou consumo de um produto ou serviço (Larán & 

Espinoza, 2004). A satisfação do cliente pode ser avaliada como a combinação de 

diversos determinantes relacionados à prestação do serviço, sendo os mais utilizados 

a qualidade do serviço, a confirmação de expectativas e o desempenho em 

transações individuais (Levesque & McDougall, 1996). De forma ainda mais ampla, é 

possível entender a satisfação como uma avaliação global baseada nas experiências 

de consumo de um bem/serviço ao longo do tempo (Chieira, 2013). Para Hoffman, 

Bateson, Ikeda e Campomar (2010), a definição mais corrente para satisfação e 

insatisfação é que ela é uma comparação entre as expectativas do cliente e sua 

percepção geral da experiência real de consumo. 

 

Esse entendimento surgiu a partir dos estudos de Oliver (1980) e de sua teoria de 

desconfirmação de expectativas segundo a qual as expectativas criam padrões de 

referência para julgamento do consumidor. E no caso de serem observados resultados 

diferentes de tais padrões ocorre a desconfirmação: positiva, se os resultados são 

melhores do que os padrões, quadro que gerará satisfação; e negativa, caso sejam 

piores, quadro que gerará insatisfação. Posteriormente, foram adicionados ao modelo 

os paradigmas afetivos, positivos e negativos (Oliver, 1993) e de realização de 

desejos do consumidor (Spreng, MacKenzie & Olshavsk, 1996). O modelo de 

desconfirmaçao de expectativas é tido como a teoria dominante na avaliação global 

da satisfação dos clientes (Tinoco & Ribeiro, 2014). 
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Já Almeida e Pelissari (2019) consideram de forma segregada as vertentes de 

entendimento da satisfação. Enquanto na abordagem cognitiva a satisfação é tratada 

como uma resposta racional dada pelo consumidor, resultado de um julgamento 

baseado na avaliação positiva entre a expectativa e o desempenho do produto ou 

serviço, a abordagem que considera a satisfação uma reação emocional agradável é 

originada de um acontecimento que tenha alcançado ou superado as expectativas de 

consumo. 

 

Para as organizações do setor bancário, elevados níveis de satisfação levam à 

redução de custos operacionais, uma vez que diminuem a necessidade de novos 

procedimentos de abertura e fechamento de contas, avaliações de crédito, entre 

outras que serão necessárias para habilitar plenamente um cliente novo. Manter bons 

clientes por um longo período permite à empresa mais conhecimento de suas 

preferências e necessidades de produtos bancários, fornecendo-lhes atendimento 

direcionado e eficiente. Além disso, clientes habituados aos serviços da empresa 

estarão mais propensos à aquisição de novos produtos ou serviços que sejam 

oferecidos (Levesque & McDougall, 1996). 

 

Uma das conexões mais perceptíveis da satisfação, sob a ótica do senso comum, é 

com a lealdade. Larán e Espinoza (2004) conduziram uma pesquisa que comprovou 

a relação positiva entre os construtos. Ainda que esta possua outros antecedentes, os 

autores verificaram a ampla predominância da satisfação como antecedente da 

lealdade.  

 

Em ambientes digitais de negócios, o tema recebeu relevantes contribuições a partir 

das pesquisas de Veludo-de-Oliveira e Huertas (2017), cujas evidências empíricas 

confirmaram o efeito moderador da experiência na relação satisfação/confiança, 

afirmando que, quanto melhor a experiência do consumidor, mais forte é o efeito da 

satisfação na confiança. Também contribuiu o estudo de Nisar & Prabhakar (2017), 

que confirmou a relação direta entre qualidade do serviço, satisfação e lealdade em 

termos do gasto online dos consumidores. 
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2.1.2 Lealdade 

 

A lealdade está intimamente relacionada à satisfação, no entanto, diferentemente 

desta, requer uma ação (Korneta, 2018). Também de amplo uso pelo senso comum, 

a lealdade pode ser percebida como a disposição de alguém de fazer um investimento 

ou sacrifício pessoal para fortalecer um relacionamento (Reichheld, 2003). Para um 

cliente, isso pode significar ficar com um fornecedor que o trata bem e lhe dá um bom 

valor a longo prazo, mesmo se o fornecedor não oferecer o melhor preço em uma 

transação específica. 

 

O conceito tem na literatura de marketing aplicações e entendimentos bastante 

particulares. Uma das principais contribuições à caracterização do tema foi dada por 

Oliver (1999, p. 34), segundo quem “lealdade é um profundo comprometimento em 

recomprar ou favorecer um produto/serviço no futuro”.  O autor ainda mostra que, em 

casos mais extremos, consumidores leais podem ignorar probabilidades e custos, em 

busca de atender a um desejo fervoroso de consumo de determinado produto ou 

serviço, em detrimento de qualquer alternativa. 

 

Ainda que de forma menos enfática, o mesmo ponto de vista é defendido por Melewar, 

Foroudi, Gupta, Kitchen & Foroudi (2017) ao definirem lealdade como o compromisso 

consistente de recompra de um produto ou serviço preferido no futuro, apesar de 

influências situacionais que busquem levar a um comportamento de comutação. Tal 

aderência do consumidor pode ser ligada ao fato de que a lealdade está relacionada 

ao atendimento de suas necessidades explícitas e implícitas, por meio do conjunto de 

características ou atributos do serviço prestado (Albuquerque, Oliveira, Vieira & Faria, 

2018). 

 

Já sob uma abordagem temporal, o processo que leva à formação do estado de 

lealdade possui quatro fases, sob o ponto de vista de Oliver (1999). Tais fases e seus 

detalhamentos estão descritos na Tabela 2. Nota-se que, a partir da fase cognitiva, a 

intensidade da lealdade como comportamento manifesto se acentua até atingir seu 

nível máximo na fase ação. 
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Tabela 02 
Fases do processo de formação da lealdade 

Fase Detalhamentos 
Cognitiva 

 
Lealdade transacional. Consumidor liga os atributos da marca a informações 
prévias ou a suas experiências recentes. Natureza superficial. 

Afetiva 

 

 

Lealdade construída pelo afeto. Consumidor compra “porque gosta”. É 
sustentada pela satisfação, envolvimento, preferência e consistência 
cognitiva. Relação já estabelecida através do acúmulo de experiências 
positivas de consumo. Natureza relacional. 

Conativa 

 

 

Lealdade consciente e intencional. Há um compromisso do cliente com a 
marca, que induz à recompra. No entanto, nesta fase o comportamento do 
consumidor ainda é mais vinculado à motivação do que a ação. Natureza 
potencial. 

Ação 

 

Lealdade materializada em atos concretos. Nesta fase, o consumidor não 
apenas supera a mera motivação, como busca transpor possíveis obstáculos 
que o impeçam. Natureza concreta. 

Fonte: Oliver, R. L. (1999). Whence customer loyalty? Journal of Marketing, 43, 35-36. 
  

2.1.3 Recomendação 

 

Toda literatura de marketing de relacionamento indica que a implantação bem-

sucedida de um modelo de relacionamento pode gerar como resultado a 

recomendação da empresa para outros clientes em potencial, chamado em alguns 

casos de boca a boca (word of mouth) (Palmatier et al., 2006). 

 

Por conta de sua própria natureza, o ser humano tem nas relações interpessoais uma 

de suas expressões mais instintivas. Isso abre caminho para as trocas de 

experiências, em que estão naturalmente inseridas as experiências de consumo 

(Costa et al., 2017). Esse fenômeno da influência interpessoal passou a ser notado 

pelas empresas como oportunidade, de forma mais evidente a partir dos anos 1950 

(Pereira, 2012). Desde então, os estudos relativos ao tema foram se ampliando e 

ganhando cada vez mais espaço, tendo em vista que, historicamente, os 

consumidores confiam nas referências e aprendizados oriundos de observações de 

outros consumidores ao tomarem uma decisão de compra (Berger & Schwartz, 2011). 

 

Pode-se afirmar que o conceito de recomendação é percebido no ato de um atual 

cliente da empresa influenciar positivamente na decisão de compra de um potencial 

novo cliente, revelando compromisso e dimensões comportamentais e atitudinais da 

lealdade (Costa et al., 2017). Já Gonçalves (2015) reporta que a recomendação pode 



 

 

 

33

assumir essência positiva ou negativa a partir das conotações dadas pelos clientes 

recomendadores, ajudando a construir ou arruinar a reputação das marcas. Reichheld 

(2003) classifica os clientes que fazem recomendações com essência positiva como 

promotores e os que fazem recomendações com essência negativa como detratores.   

 

Ainda nessa direção, resultados revelam que a recomendação pode ser um preciso 

indicador de intensidade da lealdade do cliente. Assim, a tendência dos clientes fiéis 

à determinada marca ou à empresa em atrair novos clientes – sem custo para ela - é 

algo claramente benéfico e potencialmente válido na redução de custos relacionados 

ao marketing (Reichheld, 2003). 

 

Ainda em relação a aspectos relativos aos ganhos financeiros da recomendação, 

Reichheld (2018) faz distinção entre o que chama de lucros bons e lucros ruins, a 

partir da recomendação positiva feita por promotores da empresa. Segundo o autor, 

somente uma empresa com dominância de promotores em relação aos detratores 

pode garantir lucros sustentáveis - ou lucros bons - e a consequente perenidade da 

atuação da empresa. Por outro lado, empresas que constroem resultados financeiros 

positivos não calcados na recomendação positiva dos seus atuais clientes geram 

apenas lucros ruins. 

 

Nos anos recentes, o estabelecimento de novos hábitos de consumo impactados 

principalmente pelo comércio eletrônico e pelo advento das redes sociais deu ainda 

novos contornos à recomendação. Nessa nova realidade ganham grande importância 

as avaliações de usuários, reviews, postagens e comentários em redes sociais, o que 

em maior ou menor grau podem ser entendidos como formas contextualizadas de 

recomendação (Kotler et al., 2017). 

    

2.2 Relacionamentos na abordagem tradicional 

 

A partir das contribuições consignadas na primeira parte desta revisão teórica, serão 

acrescentados elementos que visam caracterizar os relacionamentos entre bancos e 

seus clientes, partindo de uma abordagem que pode ser caracterizada como 

tradicional, formados ao longo da história e desenvolvimento da indústria bancária.   
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O início da atividade bancária é registrado ainda no século XIV, por pessoas que 

passavam a perceber a moeda como produto/mercadoria, e não apenas como 

instrumento facilitador de trocas. Os primeiros banqueiros surgiram entre artesãos e 

comerciantes, que a partir de um processo de acumulação de capital passaram a 

emprestar regularmente seus excedentes em troca de uma remuneração, que passou 

a ser conhecida como juros (Ratto, 2008). Ao longo dos séculos seguintes, a atividade 

foi sendo desenvolvida de tal maneira que hoje se configura como uma das principais 

indústrias da economia mundial.  

 

No Brasil, essa relevância também é observada. Segundo dados da Febraban (2016), 

publicados em seu documento Painel Econômico e Financeiro, o Brasil possuía 176 

instituições financeiras entre bancos múltiplos, comerciais, de desenvolvimento de 

câmbio e a Caixa Econômica Federal. Entre estas, apenas três respondiam por 

57,41% dos ativos totais, enquanto as 10 maiores instituições chegavam ao patamar 

de 90,37%, o que revela claramente uma situação de elevada concentração.  

 

Um dado a ser destacado do referido relatório é o referente à quantidade de agências 

bancárias em funcionamento no país. As informações apresentadas na Figura 2 

sugerem que pode estar ocorrendo a reversão de um movimento de expansão das 

redes de atendimento, sendo 2014 o ano de inflexão da tendência. 
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Figura 2  
Número de agências bancárias no Brasil. 
Fonte: adaptado de Federação Brasileira de Bancos - Febraban. (2016). Painel econômico e financeiro 
2016. Recuperado de: https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/ PDF/-
L06_painel_port.pdf. (p. 96). 
 

Rezende (2016), mesmo diante de tal quadro, acredita que os meios físicos 

permanecem relevantes, especialmente diante da preferência dos brasileiros por 

utilizá-los em transações mais complexas e vultosas. Abbade e Noro (2012) explicam 

essa preferência a partir da identificação de fatores que geram resistência por parte 

dos usuários em relação ao uso de tecnologias relacionadas ao autoatendimento, com 

especial destaque para o conhecimento e a segurança. 

 

2.2.1 Relevância da força da marca no mercado bancário 

 

Os resultados da pesquisa conduzida por Zacharias et al. (2008) revelam a 

importância de fatores relacionados tanto a dimensões técnicas (como 

produtos/serviços do banco e canais de autoatendimento) como a dimensões 

funcionais ou relacionais (forma como o banco resolve os problemas e o 

relacionamento com o gerente) na determinação da satisfação global do cliente de 

bancos de varejo. Segundo o autor, a marca assume papel de destaque na relação 

cliente e instituição bancária.   
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Conforme definição da American Marketing Association (2018), marca é um “nome, 

termo, design, símbolo ou qualquer outro recurso que identifique o produto ou serviço 

de um vendedor como distinto dos de outros vendedores”. A capacidade de distinção 

entre vendedores de itens similares apresentada por esse conceito pode ser 

materializada em elementos qualificadores que caracterizam uma marca. São estes 

que definirão o seu valor (equity) para o consumidor (Gonçalves, 2015).   

 

Para que consumidor denote a uma marca os elementos qualificadores anteriormente 

referenciados é preciso que ele seja capaz de decodificar e processar as informações 

transmitidas, intencionalmente ou não, pela própria marca. A imagem da marca 

apresenta traços mais específicos em relação ao conceito geral de marca: é o que as 

pessoas acreditam sobre uma marca - seus pensamentos, sentimentos e 

expectativas. (American Marketing Association, 2018)  

 

Na medida em que são os bancos são naturais repositórios e fiadores das economias 

familiares, empresariais e estatais, torna-se necessário que a comunicação de valor 

expresse a confiança e reputação adquiridas ao longo do tempo. A literatura 

especializada referencia benefícios diversos gerados por uma boa imagem, tendo em 

vista que esta melhora a avaliação global da organização (monetária e simbólica), 

incentiva o desenvolvimento de uma postura de apoio mútuo entre os stakeholders, 

melhora o relacionamento com a comunidade e com o governo, facilita o 

desenvolvimento de vantagens competitivas, além de ser considerado determinante 

da lealdade (Hekis et al., 2014). 

 

Zammer, Nisar, Alireza & Almir (2015 como citado em Rezende, 2016) mostram que 

a imagem corporativa afeta o valor percebido pelos clientes, principalmente por meio 

de fatores como a qualidade do serviço e a satisfação. 

 

2.2.2 Relevância da interação humana 

 

No setor bancário, assim como nos demais setores relacionados a serviços, 

características como a intangibilidade, simultaneidade, heterogeneidade e 

perecibilidade dão ao momento do contato entre o cliente e o funcionário da empresa 
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importância fundamental (Fiebig & Freitas, 2011). Ainda que se releve que a escolha 

por um dos canais de atendimento atualmente disponíveis seja afetada por diversos 

fatores de natureza cultural, comportamental, social e econômica (Renuci, 2016), a 

interação humana permanece como caminho natural de relacionamento entre clientes 

e organizações. 

 

Alguns conceitos têm colaborado para o aprofundamento do conhecimento a respeito 

de tais interações, frente aos novos tempos. Sob o ponto de vista da antropologia, e 

de acordo com Miller e Horst (2015), o digital, como parte da cultura material, não se 

opõe, mas constitui-se como parte do que nos faz humanos. O atual estágio de 

desenvolvimento tecnológico vem, segundo os autores, descortinar ainda mais nossa 

humanidade, em vez de suplantá-la. Também neste tema, porém sob a ótica de seu 

próprio campo do conhecimento, Kotler et al. (2017) reforçam a ideia de que as marcas 

vêm buscando assumir características e atitudes típicas dos seres humanos como 

forma de responder às necessidades de reconhecimento e identificação que temos. 

Tudo isso parece revelar, ainda que de forma indireta, a força que as características 

humanas mais essenciais permanecerão tendo no novo ambiente gerado pelos 

aprimoramentos tecnológicos. Assim, permanece como relevante entender como a 

interação humana segue impactando a percepção das pessoas frente à existência de 

novas formas de interação (Renuci, 2016). 

 

Um dos fatores primordiais para esse entendimento é a ideia de empatia. De acordo 

com Trigo (2017), o conceito de empatia foi teorizado inicialmente por Theodor Lipps, 

que relatou como crítico o papel da imitação interna das ações do outro na geração 

de empatia. O autor ainda mostra que “o desenvolvimento e prática de habilidades 

empáticas se mostram úteis à ação gerencial [...] sugerindo influência eficaz na 

qualidade do relacionamento e no comprometimento” (Trigo, 2017, p. 105). A empatia 

é identificada por Faria (2017) como fator com correlação positiva com a satisfação 

do cliente. A autora afirma ainda que há um esgotamento da capacidade do produto 

e suas características impactarem a satisfação dos clientes, o que exige que o 

atendimento humano se encarregue de continuar o trabalho. Nesse sentido, Fiebig e 

Freitas (2011) identificaram a empatia e a responsividade do atendimento pessoal 

como dimensões mais impactantes na satisfação geral dos clientes, assim como 
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concluíram que o próprio atendimento pessoal era, naquele momento, o canal mais 

determinante para satisfação dos clientes e lucratividade. Assim, é possível perceber 

que a forma como a organização interage com os clientes em seus canais de contato 

humano delineia-se como fator crítico para a satisfação destes (Borges Neto, 2018; 

Mickisey & Co., 2017; Zacharias et al., 2008). 

 

No mercado bancário, a interação humana permanece sendo relevante na experiência 

do consumidor. Reis Neto, Barcelos e Costa (2018) mostram que as transações 

menos utilizadas em aplicativos mobile são exatamente aquelas marcadas por mais 

complexidade, seja contratual ou técnica, tais como a contratação de produtos, 

serviços, linhas de crédito, aplicações financeiras, consultoria em investimentos, entre 

outros. Tal constatação reforça a posição do atendimento humano como relevante 

para o sucesso da experiência do cliente, ainda que de uma nova forma a partir do 

advento das tecnologias recentes.  

 

2.3 Relacionamentos na Era Digital 

 

A disseminação do uso da internet e sua solidificação como esfera de comunicação 

entre pessoas e entre estas e as organizações alterou não apenas os processos 

comunicativos e suas consequências diretas, mas também todas as demais áreas que 

compõem os relacionamentos. As mudanças que ocorreram tanto em relação aos 

consumidores como a comportamento empresarial têm os efeitos e impactos 

comparados aos da Revolução Industrial (Nisar & Prabhakar, 2017).  Um dos eventos 

mais proeminentes nessa transformação é o sensível aumento na utilização de meios 

eletrônicos como canais de contato, antes por intermédio do ambiente web e de forma 

cada vez mais prevalente em equipamentos móveis (Ferreira & Prearo, 2017). Tal 

constatação é corroborada, no contexto norte-americano, pela pesquisa Global Mobile 

Consumer Survey: US Edition, que demonstra o fato de que, mesmo diante de 

evoluções e transformações, como o crescimento de alguns dispositivos vestíveis e a 

resiliência dos desktops e notebooks, o smartphone permanece como o centro do 

universo móvel nos Estados Unidos, conseguindo, inclusive, aumentar sua 

penetração no mercado (Delloite, 2018).   
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Tabela 3 
Uso de TICs nos EUA e crescimento entre 2017 e 2018 

Dispositivo Penetração Crescimento (2017-2018) 
Smartphone 85% + 3% 
Notebook 77% - 1% 
Tablet 57% - 5% 
Desktop 57% - 4% 
Fitness band 21% - 2% 
Leitores digitais (e-readers) 20% - 4% 
Consoles portáteis para jogos 18% -3% 
Smartwatch 14% + 1% 
Telefones celulares standard 13% -3% 
Óculos de realidade virtual 8% - 2% 

Fonte: Delloite. (2018). 2018 Global Mobile Consumer Survey: US Edition. A new era in mobile 
continues. Estados Unidos. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/ 
Documents/technology-media-telecommunications/us-tmt-global-mobile-consumer-survey-exec-
summary-2018.pdf (p. 2). 
 

No Brasil, os dados disponibilizados pela pesquisa TIC Domicílios não têm a mesma 

variedade de dispositivos da pesquisa americana, mostrando apenas o percentual de 

usuários de internet que a acessam por computador, telefones celulares ou ambos. 

Ainda assim percebe-se o forte crescimento do uso de dispositivos móveis entre os 

anos de 2014 e 2017, demonstrando a solidez da tendência do uso de tais 

equipamentos e sua inserção no cotidiano do brasileiro (Cernev, 2010; Reis Neto et 

al., 2018).   
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Figura 3 
Percentual de usuários de internet no Brasil, por dispositivo utilizado. 
Fonte: adaptado de “Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos 
domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2017” de CGI - Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2018, p. 122 
 

Tal realidade traz diversas oportunidades, entre as quais se destaca a possibilidade 

das empresas de aprimorar sua comunicação com os clientes, reduzir custos, 

melhorar a conveniência e, especialmente, aprender sobre as necessidades dos 

clientes (Abbade & Noro, 2012).  

 

Se antes construtos típicos do marketing de relacionamento eram afetados a partir de 

um modelo baseado em contatos presenciais e contatos remotos com respostas 

lentas, as novas configurações caracterizadas pela tecnologia são potencialmente 

capazes de também reconfigurar as percepções acerca da satisfação, lealdade, 

recomendação, entre outros (Rezende, 2016). Neste contexto, Madruga (2018) afirma 

que as mudanças estruturais que estão ocorrendo mostram a necessidade de superar 

a forma tradicional de perceber as relações.  

 

No que diz respeito ao setor bancário, é possível identificar, também, que o 

relacionamento entre clientes e empresas tem sofrido direto impacto da tecnologia. 

Em razão disso, nota-se um grande alinhamento estratégico entre as funções 

bancárias e tecnológicas no setor, tendo em vista que os serviços prestados não 
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podem mais ser dissociados da tecnologia que empregam. Cernev et al. (2009) 

afirmam que a evolução tecnológica ocorrida no setor não pode ser sequenciada em 

fases delimitadas cronologicamente, mas sim ondas, tendo em vista a sobreposição 

existente entre algumas delas. A Tabela 4 exibe essas ondas, as principais 

tecnologias empregadas em cada uma delas, as demandas de mercado que 

delineavam o cenário de cada uma e a regulamentação que lhes servia de guia 

normativo. 

 

Tabela 4 
Ondas da inovação bancária 

Tipos Tecnologias Demandas do mercado Regulamentação 
1ª onda 
 
 

Mainframe 
 
 

Aumento do número de clientes leva 
ao aumento de transações 

processadas em back-office 

Incentivos à concentração 
bancária e automação dos 

registros contábeis 

2ª onda 

 

Minicomputadores 

 

Necessidade de processamento no 
nível da agência; implantação de 

sistemas on-line 

Restrição às importações e 
investimento na indústria 

nacional 

3ª onda 

 

Microcomputadores 

 

Demanda por autoatendimento, no 
ambiente da agência e em caixas 

eletrônicos 

Controle inflacionário 

 

4ª onda 

 

Home e Office 
Banking; Internet 

 

Mais interatividade e comodidade 
para clientes que já dispõem de 

computadores 

Legislação de provedores e 
responsabilidades na web 

 

5ª onda 

 

 

Mobilidade e 
convergência digital 

 

Mais capilaridade e ubiquidade para 
a expansão da rede de clientes 

 

Sistema financeiro inclusivo 
e telecomunicações no 

mercado financeiro 

Fonte: Cernev, A. K., Diniz, E., & Jayo, M. (2009). Emergência da quinta onda de inovação bancária. 
AMCIS 2009 Proceedings. 4 (p. 3). 
 

O relevante trabalho publicado por Cernev et al. (2009) analisa os determinantes que 

compõem a atual onda de inovações no setor bancário, especialmente focados no 

desenvolvimento de correspondentes e no uso do smartphone como canal bancário. 

Como conclusão, os autores reconhecem de forma preditiva a tendência à utilização 

de tais equipamentos como canais bancários de relacionamento, tendência que, 

conforme os dados e informações até aqui referidos, vem se confirmando ao longo 

dos anos mais recentes. Também nessa temática, Lima (2016), por meio de uma 

análise de conteúdo feita a partir de dados e informações coletadas de entrevistas 

semiestruturadas realizadas com executivos, ex-executivos e especialistas no setor 

bancário, concluiu que existia, já no período da pesquisa, uma tendência à maturação 
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do home banking, grande crescimento do mobile banking. Também destaca o telefone 

celular não apenas como canal de operacionalização de serviços, mas também como 

meio de relacionamento. 

 

2.3.1 O mobile banking 

 

A partir da disseminação do uso dos smartphones, os bancos cada vez mais têm 

transferido seu locus de relacionamento para o que se passou a denominar mobile 

banking (Ramos et al., 2018). Se antes era o prédio da agência bancária a sede das 

interações entre cliente e banco, seja com a finalidade de efetuar transações ou 

construir e aprimorar relacionamentos, atualmente observa-se a migração dessas 

interações para o ambiente virtual. 

 

Segundo as definições de Ramos et al. (2018), o mobile banking pode ser visto como 

um conjunto de serviços bancários disponibilizados a partir de uma plataforma móvel 

conectada a uma rede de internet móvel ou plano de dados, operados sem a 

participação de funcionários. A partir de tais condições de autosserviço, para que um 

cliente seja considerado usuário do mobile banking, ele deve cadastrar seu 

smartphone ou tablet, instalar nele o aplicativo disponibilizado pelo banco, assim como 

obter as credenciais de acesso, tais como senhas e códigos (Ferreira & Prearo, 2017). 

 

Já de acordo com Santos et al. (2011), o mobile banking é um novo serviço que 

possibilita ao cliente o acesso a diversas transações, antes disponíveis apenas nas 

agências, terminais de autoatendimento e internet banking. Sua principal diferença em 

relação a este reside no dispositivo que serve de meio. Enquanto o internet banking é 

operado ora de forma estática, por meio de um computador pessoal ligado à internet, 

ora de forma portátil, com um notebook ligado a uma rede com ou sem fio, o mobile 

banking se vale dos smartphones e tablets, que têm a mobilidade plena como parte 

de sua natureza. É exatamente essa possibilidade de satisfazer necessidades dos 

clientes em qualquer hora e lugar, que Rahman (2014) defende como sendo o grande 

fator de diferenciação das tecnologias móveis. A inexistência de restrições de espaço 

e tempo é a principal característica desse canal de contato, e suas consequências o 

principal ponto de desenvolvimento a ser explorado (Reis, 2017). Além disso, também 
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é notável o fato de que sem tais restrições a fidelização é frontalmente prejudicada. 

Contas, que são o ponto mais essencial da ligação banco-cliente, podem ser abertas, 

nesse novo cenário, em qualquer hora e local, criando o subsídio básico para um novo 

relacionamento que complemente ou substitua algum já existente (Reis Neto et al., 

2018). 

 

Desde que os primeiros estudos, como o de Cernev et al. (2009), indicaram o 

estabelecimento do mobile banking como emergente canal de contato entre bancos e 

clientes, várias pesquisas buscaram entender os antecedentes que se relacionariam 

com sua adoção ou rejeição. Almeida (2011) buscou mensurar os efeitos percebidos 

das ações de marketing de relacionamento nas intenções de utilização do mobile 

banking, apurando a existência de vantagem na utilização de tais ações como 

ferramenta impulsionadora da utilização da plataforma mobile. Já Zhou (2012) 

demonstra que o fator confiança interfere na experiência de fluxo do aplicativo, os dois 

afetam a intenção de uso que, por sua vez, determina a utilização efetiva. Outra 

pesquisa bastante completa é a empreendida por Ramos et al. (2018), que revelou o 

modo como fatores como familiaridade, utilidade percebida, facilidade de uso, 

segurança e privacidade impactam positivamente na confiança dos usuários e esta 

também tem efeito positivo na intenção de uso do mobile banking.  

 

No cenário atual, a utilização do mobile banking está estabelecida. Após ter rompido 

as barreiras iniciais, sua utilização inseriu-se no cotidiano das pessoas e ganhou 

escala de forma muito rápida. Entre 2016 e 2017, as transações com movimentação 

financeira no mobile banking cresceram 70% no Brasil, e o número de heavy users,   

usuários que concentram mais de 80% neste canal, chegou a 15,6 milhões de pessoas 

(Febraban, 2018). Mesmo diante dessa expansão, ainda existe vasto espaço para a 

ampliação do uso dos aplicativos bancários, especialmente ao relevar-se a grande 

penetração do uso de smartphones no Brasil (CGI, 2018). O mobile banking ganha, 

então, comissionamento para, inclusive, promover a bancarização - estabelecimento 

de relação negocial entre uma pessoa e um banco - e a inclusão financeira de 

pessoas, que hoje aguardam melhores condições para se inserirem tanto na rede 

bancária, quanto no  mundo digital (Ferreira & Prearo, 2017).  
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Uma fronteira ainda importante em relação à consolidação do mobile banking como 

canal de contato é a sua utilização para a realização de transações financeiras e 

negociais. No ano de 2017, as transações financeiras realizadas no mobile banking 

da ordem de 1,6 milhão correspondem a apenas 6,6% do total de transações do canal 

(Febraban, 2018). Corrobora essa realidade a pesquisa conduzida por Ferreira e 

Prearo (2017), segundo a qual do total da amostra composta por clientes de uma 

instituição financeira pública federal, 50% dos indivíduos utilizavam o mobile banking. 

No entanto, apenas 37,1% utilizavam desse canal para fazerem transferências, 35,8% 

para pagamentos, 13,2% para aplicações financeiras, 5,9% para contratarem 

empréstimos pessoais, 2,4% para financiamentos de veículos e 2,1 para 

financiamentos imobiliários. 

 

Gelenske et al. (2018) explicitam que, entre as dimensões componentes do construto 

risco percebido no uso de mobile banking, os que geram mais preocupação aos 

clientes são as perdas financeiras e privacidade. Também relacionam esse risco 

percebido à efetiva utilização dos dispositivos móveis para transações financeiras. No 

entanto, é natural esperar que os novos smartphones e tablets possam colaborar para 

a redução dos riscos percebidos no uso de mobile banking, especialmente em virtude 

das novas soluções que agregam, tais como identificação biométrica, reconhecimento 

facial, de íris, entre outros (Gelenske et al., 2018).  

 

2.4 O Net Promoter Score 

 

O Net Promoter Score (NPS) foi desenvolvido a partir dos estudos de Reichheld 

(2003). Seus dados primários são obtidos por meio de uma única pergunta feita ao 

cliente: “numa escala de zero a 10, qual a probabilidade de recomendar esta empresa/ 

produto/serviço a um amigo?” Os clientes que informam notas de zero a seis são 

considerados detratores, que indicam que a experiência na empresa piorou suas 

vidas. As notas sete e oito referem-se aos clientes considerados neutros, aqueles que 

se relacionam com a organização por uma necessidade, sem denotarem lealdade ou 

entusiasmo. Já as notas nove e 10, correspondentes aos clientes classificados como 

promotores, estão relacionadas àqueles que consideram ter tido sua vida 

positivamente impactada pela experiência que tiveram na organização. São leais, 
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oferecem feedbacks e sentem-se pessoalmente motivados em fazer com que outras 

pessoas concordem com sua impressão (Reichheld, 2018). 

 

Pode-se estabelecer um índice e a partir dele acompanhar a evolução dos negócios 

da organização com base no feedback do cliente, de sua propensão para indicar 

outros. A fórmula utilizada para a obtenção desse índice é a seguinte: 

 

NPS = Percentual de clientes promotores – Percentual de clientes detratores     (1) 

 

Além da pergunta fundamental recomenda-se a agregação de uma inquirição, tal 

como: “qual a principal razão para você ter atribuído a nota acima”? Essa questão 

complementar visa agregar uma apuração qualitativa da informação anteriormente 

obtida. Følstad & Kvale (2018) alertam que essa apuração complementar é importante 

para a completude da metodologia. Mostram também que, em particular, os relatórios 

detalhados de clientes com baixa pontuação (detratores), podem fornecer o insight 

mais valioso, pois entregam uma nova perspectiva sobre o processo do serviço e uma 

compreensão reforçada dos pontos problemáticos e passíveis de melhoria. 

 

2.4.1 Desenvolvimento e aplicações do Net Promoter Score 

 

Nos anos que se seguiram à sua divulgação, o Net Promoter Score® obteve 

significativa aceitação no mercado. Diversas das principais empresas do mundo, tais 

como Allianz, American Express, Procter & Gamble, Amazon, Apple, Logitech, 

General Eletric, Philips, entre outras, passaram a adotar a métrica. Keiningham, 

Aksoy, Cooil, Andreassen & Williams  (2008) explicam tal fenômeno, esclarecendo 

que pela primeira vez conceitos tão multidimensionais e difíceis de mensurar, como a 

lealdade e a recomendação, eram tratados de forma quantitativa, e tal caráter teria 

atraído a atenção dos executivos.  

 

Além disso, a satisfação, mesmo já anteriormente tratada por outras métricas, 

ganhava com o Net Promoter Score® tratamento simples, baseado em uma 

metodologia de fácil aplicação. Também colaborou para a rápida popularidade da 

métrica o entendimento proclamado por Reichheld (2003) de que o boca a boca 
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positivo, diferentemente da mera apuração de satisfação ou retenção do cliente, 

resulta em vendas adicionais, impulsionando o crescimento dos resultados financeiros 

(Koladycz et al., 2018). 

 

Desde a divulgação inicial da métrica, vários aprimoramentos foram remodelando 

suas definições. Como resultado disso, Reichheld caracterizou o segundo estágio de 

suas ideias como um sistema, o Net Promoter System®, que ao agregar à métrica 

diversas práticas gerenciais objetiva converter detratores em promotores. Esse 

sistema ainda mantém a métrica do Net Promoter Score® como índice único para 

medir o estado do relacionamento da organização com os clientes e pressupõe que, 

ao obter feedbacks dos clientes, as organizações promovam alterações em seus 

sistemas operacionais, buscando alinhar-se a tais expectativas, o que pode tanto 

aumentar o potencial desse indivíduo em tornar-se ou manter-se como promotor, 

quanto alimentar as inovações que geram mais promotores (Reichheld, 2018). Nesse 

sentido, o Net Promoter System® também pode ser visto como um sistema de 

aprendizagem, que pode, inclusive, ser usado pela organização para melhorar 

processos, pessoas, produtos e precificação a longo prazo (Satmetrix, 2019). 

 

A partir da disseminação do uso da métrica, tornou-se importante também para as 

organizações que a adotaram situar-se em relação aos seus pares quanto aos índices 

obtidos. Para esse propósito, os dados do NPS são particularmente interessantes, já 

que sua pontuação quantitativa se presta claramente à comparação, dando a esse 

processo mais facilidade e intuitividade (Følstad & Kvale, 2018). 

 

Visando apresentar um ranking de marcas no mercado americano, a Satmetrix® - 

consultoria especializada em implantações de modelos baseados no Net Promoter 

Score® e cocriadora da métrica – realizou, recentemente, ampla pesquisa 

abrangendo 188 marcas de 23 indústrias. A pesquisa quantificou, também, o NPS 

médio de cada indústria, com a finalidade de oferecer um referencial para futuras 

comparações.  

 

Especificamente, na indústria bancária a empresa que obteve o maior NPS foi a United 

Services Automobile Association (USAA), com um índice de 75. Nota-se que, nesta 



 

 

 

47

indústria, foi observada a maior diferença entre o NPS da empresa líder e o NPS 

médio das empresas. 

 

Tabela 5 
Benchmarks de NPS no mercado norte-americano 

Indústrias 
NPS 

médio 
NPS do 

líder 
Marca líder 

Diferença NPS 
Líder - NPS 

Médio 

Bancos 35 75 USAA 40 

Hotéis 41 78 Ritz Carlton 37 

Seguradoras de veículos 43 76 USAA 33 

Seguradoras de imóveis 40 73 USAA 33 

Supermercados 37 66 Publix 29 

Companhias aéreas 38 62 Virgin America 24 

Smartphones 36 60 Apple 24 

Desenvolvedoras de softwares 31 55 Turbo Tax 24 

Operadoras de TV a cabo 3 27 Verizon 24 

Fabricantes de laptops 39 62 Apple 23 

Lojas de departamento 60 79 Costco 19 

Provedores de acesso à Internet 2 21 Fios (submarca da Verizon) 19 

Sites de reservas e viagens 22 41 TripAdvisor 19 

Bandeiras de cartão de crédito 37 55 American Express 18 

Comércio Eletrônico 56 73 Amazon 17 

Operadoras de Telefonia 35 52 Cricket 17 

Entretenimento online 46 62 Youtube e Netflix 16 

Planos de Saúde (seguro-saúde) 12 28 Kaiser 16 

Seguradoras de vida 34 48 State Farm 14 

Fabricantes de tablets 53 66 Amazon 13 

Corretoras de Investimentos 50 60 Vanguard 10 

Farmácias 29 33 Walgreens 4 

Serviços Postais 39 40 USPS 1 

Fonte: Satmetrix. (Apr. 2018). U.S. Consumer 2017 Net Promoter Benchmarks. San Mateo, Califórnia, 
Estados Unidos. (p. 1). Retrieved from: http://info.nice.com/rs/338-EJP-431/images/satmetrix-
infographic-2017-b2c-nps-benchmarks-glance-061217.pdf. 
  

O Brasil segue a tendência observada em outros países, de tal maneira que diversas 

empresas têm utilizado o NPS para mensurar a lealdade e satisfação dos clientes. De 

acordo com a empresa de consultoria sediada em Belo Horizonte e certificada para 

aplicação de modelos de NPS no país, dentre essas organizações figuram Electrolux, 

Fiat, Brastemp, Lojas Americanas e Casas Bahia.   
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Em relação ao setor financeiro do país, não foram identificados levantamentos 

recentes, sendo encontrada referência a uma pesquisa realizada pela Bain & 

Company em 2007 (Spielmann, Batista, Leme & Modolo, 2007).  A pesquisa abrangeu 

bancos de alta renda, bancos de varejo, seguradoras e emissoras de cartões com 

dados obtidos em uma pesquisa feita com 1.499 clientes dessas instituições. 

  

De acordo com a pesquisa, empresas seguradoras tinham, à época, o maior NPS 

médio, seguidas por bancos de alta renda e cartões (Tabela 6). Os bancos de varejo 

apresentavam, por sua vez, NPS negativo; ou seja, mais clientes detratores que 

promotores (Spielmann, Batista, Leme & Modolo, 2007). 

 

Tabela 6 
Net Promoter Score no setor financeiro brasileiro 

Segmentos NPS Médio NPS do Líder 
Bancos de alta renda 21 44 
Bancos de varejo -14 12 
Seguradoras 29 44 
Emissoras de cartões de crédito 6 30 
Médias 10,5 32,5 

Fonte: Spielmann, R., Batista, L., Leme, A., & Modolo, F. (2007). Net Promoter Score em serviços 
financeiros no Brasil. Recuperado de: http://www.bain.com/ offices/saopaulo/pt/Images/ 
NPS_em_servicos_financeiros_no_Brasil.pdf. 
 

Conforme discutido, o NPS têm sido utilizado como instrumento de apoio à gestão e 

na definição de estratégias corporativas. Com este propósito, a Tracksale (2018) 

apresenta uma classificação de empresas por zonas, de acordo com os NPS obtidos 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7 
Zonas de classificação do NPS 

 
NPS 

 
Zonas de Classificação do NPS 

Entre 76 e 100 Zona de excelência 
Entre 51 e 75 Zona de qualidade 
Entre 1 e 50 Zona de aperfeiçoamento 

Entre -100 e 0 Zona crítica 

Fonte: Tracksale. (2019). Zonas de NPS: Belo Horizonte. Recuperado de: https://aprendizado. 
tracksale.co/pt-BR/articles/849335-zonas-de-nps. 
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A zona crítica retrata uma situação em que a empresa possui mais clientes detratores 

do que promotores, de tal forma que o NPS encontra-se entre -100 e 0.  Nessa 

situação, há uma tendência da empresa decrescer ao longo dos anos caso não adote 

alguma ação para melhorar a experiência de seus clientes.  

 

A zona de aperfeiçoamento, que agrupa resultados do NPS entre 01 e 50, mostra 

casos de empresas que possuem números de promotores e detratores bem 

parecidos, o que revela potencial de melhora do índice a partir de um trabalho focado 

nos fatores críticos, notadamente aqueles que contribuíram negativamente para a 

pontuação obtida. Caso isso seja realizado com sucesso, a empresa terá grande 

possibilidade de ver aumentada a sua nota. Pode-se dizer, então, que essa é a zona 

em que se pode mais facilmente aumentar o NPS (Reichheld, 2018; Tracksale, 2019).  

 

A zona cujo NPS se encontra entre 51 e 75 é considerada zona de qualidade. O 

número de promotores é significativamente superior ao de detratores das empresas 

que estão nessa faixa, evidenciando o sucesso destas em oferecer uma experiência 

positiva aos seus clientes.  

 

Por fim, a zona de excelência, quando o NPS situa-se entre 76 e 100, congrega as 

melhores empresas em relação à experiência do cliente. O desafio para essas 

empresas é o de antecipar as mudanças da economia para continuar satisfazendo o 

cliente e atender as demandas dos demais stakeholders. 

 

Muito embora a métrica do NPS angarie apoios importantes no mundo corporativo, a 

literatura especializada sugere que a confiança crescente em métrica baseada em 

uma pergunta única é uma tendência muito arriscada e que as empresas devem 

adotar abordagem multidimensional para prever o comportamento do cliente de forma 

mais precisa (Zaki, Kandeil, Neely & MxColl-Kennedy, 2016). Esse entendimento 

encontra amparo no argumento de que uma questão de item único é muito mais volátil 

e menos confiável do que um índice composto. Assim, o uso de vários indicadores em 

vez de um modelo de único preditor é, segundo alguns autores, significativamente 

melhor na previsão de recomendações e retenção de clientes (Dash, 2018). 
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Há discordância, também, em relação à autoproclamada propriedade do NPS em 

prever os resultados financeiros de uma empresa. O estudo de Keiningham et al. 

(2008), por exemplo, em pesquisa realizada com 21 empresas nos Estados Unidos, 

do setor bancário, energia (postos de combustíveis com lojas de conveniência), 

varejista (móveis), sistemas de segurança e de transporte, não revelou correlação 

significativa entre as taxas de crescimento das empresas e as métricas de Net 

Promoter Score® ou de satisfação/lealdade. Já o estudo de Korneta (2018) entre 

empresas polonesas do setor de transporte rejeitou a correlação entre o NPS e 

crescimento. No entanto, confirmou uma relação positiva e estatisticamente 

significativa entre NPS e lucratividade. 

 

2.5 O modelo de análise 

 

Não obstante as críticas e considerando suas delineações e apontamentos, é possível 

optar pelo Net Promoter Score (NPS) como um indicador de síntese para a avaliação 

do grau de satisfação dos clientes.  Registra-se, contudo, que apesar da capacidade 

do NPS de quantificar a satisfação e a propensão do cliente em recomendar uma 

empresa aos seus grupos de referência, a métrica se revela limitada quanto à 

capacidade de compreender os aspectos responsáveis por tal posicionamento (Lara, 

Locatelli, Ramalho & Silva, 2017). Em virtude disso, neste estudo, apenas a ideia de 

uma questão simples para quantificar a satisfação do cliente é absorvida do NPS, 

sendo complementada por um modelo causal adequado ao exame das motivações 

que formaram o índice.  

 

Neste trabalho, para a construção do modelo teórico, foi utilizada como base o estudo 

desenvolvido por Lara et al. (2017), que procura explicar a satisfação do cliente de 

uma instituição financeira (refletida pelo NPS) a partir de dois construtos, a saber: 

avaliação da imagem do banco e do atendimento humano. O primeiro engloba 

aspectos como segurança, solidez, baixo risco operacional, custos envolvidos, 

transparência e ética no relacionamento com os clientes. O segundo retrata os 

comportamentos, habilidades e atitudes dos profissionais envolvido no atendimento 

das demandas e solicitações de produtos e serviços pelos clientes.  
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Os autores apresentam um modelo econométrico associando a propensão a indicar a 

um novo cliente (variável dependente - NPS) à duas variáveis explicativas (construto 

imagem do banco e construto atendimento humano). Os construtos agrupam, 

mediante a aplicação de análise fatorial, as variáveis representativas desses 

construtos (Figura 4). 

 

 

 
Figura 4 
Modelo de análise. 
Fonte: Lara, J. E., Locatelli, R. L., Ramalho, W., & Silva, S. A. (2017). Institutional image and the role 
of the managers of a major Brazilian Financial Institution: Analysis of perceptions of high income 
customers. Revista Brasileira de Marketing, 16(4), 430. 
 
 

Nesta dissertação, o referido modelo de análise será aperfeiçoado e ampliado com a 

inclusão de um terceiro construto: o uso do aplicativo mobile banking. Ademais, há 

diferenças nas variáveis incluídas no questionário para avaliar a satisfação do cliente, 

de tal forma que optou-se por aplicar nova análise fatorial nos dados levantados com 

o objetivo de definir o número recomendável de fatores/ construtos, que serão, 

também, utilizados como variáveis preditoras. 
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3 Metodologia 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia, contemplando a caracterização da 

pesquisa, uma breve referência à unidade de análise, a amostra utilizada e a técnica 

de levantamento dos dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

O delineamento de uma pesquisa é fator fundamental para seu sucesso e visa dar 

foco e identidade ao trabalho. Há relativo consenso de que a pesquisa consiste em 

um processo de investigação, sistematizado e metódico e é capaz de aumentar o 

conhecimento (Collis & Hussey, 2005). Quanto a esta última questão, Gil (2002) 

esclarece de forma ainda mais específica que a pesquisa se faz necessária quando 

não estão disponíveis todas as informações necessárias para solucionar um 

problema. 

 

A pesquisa em questão foi realizada com clientes de uma instituição financeira de 

grande porte no Brasil, com fulcro na avaliação de sua satisfação com a organização 

de acordo com a métrica do Net Promoter Score. Assim, pode ser claramente 

percebida na visão filosófico-conceitual pós-positivista. Essa filosofia pressupõe que 

o mundo pode ser compreendido a partir de uma realidade objetiva, que pode ser 

mensurada e quantificada de alguma maneira (Seers & Critelton, 2001). Tal 

concepção filosófica defende uma visão determinística, na qual as causas 

provavelmente irão determinar os efeitos ou resultados. Sendo assim, revela-se como 

berço adequado para estudos de abordagem quantitativa (Creswell, 2010).  

 

Na medida em que visa identificar construtos de variáveis que abordam aspectos 

estruturais, atendimento humano e aplicativo móvel da instituição, bem como 

estabelecer relação de causalidade entre construtos e a propensão do cliente em 

indicar a instituição a um amigo/colega, a pesquisa terá caráter descritivo. Esse 

aspecto da caracterização é ainda mais reforçado a partir de uma clara aderência ao 

delineamento dado por Gil (2002, p. 42) ao afirmar que a pesquisa descritiva “tem 

como uma das suas características mais significativas a utilização de técnicas 
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padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática”. Quanto ao seu objetivo, é possível afirmar ainda que a pesquisa 

descritiva busca descrever o comportamento de fenômenos, identificar e obter dados 

sobre o problema apresentado (Collis & Hussey, 2005). 

 

Já em relação ao método, será adotada a abordagem quantitativa. Creswell (2010, p. 

21) assevera que “os métodos quantitativos envolvem o processo de coleta, análise, 

interpretação e redação dos resultados do estudo”. Também pode ser visto como um 

processo de coleta e análise de dados numéricos, tratados em bases estatísticas 

(Collis & Hussey, 2005).  

 

Quanto aos meios, trata-se de um estudo de caso. Na medida em que a pesquisa 

estará debruçada apenas sobre uma instituição, alinha-se com a descrição de Collis 

e Hussey (2005) de que “um estudo de caso é um exame extensivo de um único 

exemplo de fenômeno de interesse”. É também relevante seu valor para a 

investigação de um fenômeno, em seu contexto real (Gil, 2002). Destaca-se, ainda, 

sua compatibilidade com a abordagem quantitativa e suas evidências, conforme 

defendido por Yin (2001, p. 33). 

 

Foram utilizados dados primários coletados pelo próprio pesquisador tendo em vista 

os objetivos da investigação (Ferreira, 2015). Tais dados foram obtidos mediante a 

aplicação de um questionário estruturado. 

 

3.2 Unidade de análise e amostra 

 

Para a realização da pesquisa, foi formatado um projeto de levantamento de dados, 

buscando apresentar “uma descrição quantitativa ou numérica de tendências ou 

opiniões de uma população, estudando-se uma amostra dessa população” (Creswell, 

2010, p. 36). Tal escolha se justifica diante do processo rápido de coleta de dados que 

esse tipo de projeto permite, além de sua natural parcimônia. É também inegável a 

vantagem da identificação de atributos de uma grande população a partir de um 

reduzido grupo de indivíduos (Creswell, 2010). Gil (2012) acrescenta que as principais 

vantagens de pesquisas baseadas em levantamento de dados primários estão no 
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conhecimento direto da realidade, na economia, rapidez e quantificação. O 

levantamento será de corte transversal (cross section), com os dados coletados em 

um momento do tempo, e não ao longo dele (time series). 

 

Conforme relatado, trata-se de um estudo de caso tendo como unidade de análise 

uma instituição financeira brasileira de grande porte, caracterizado como um banco 

de varejo e com grande capilaridade de agências e atuação em todo o território 

nacional. A instituição se destaca no mercado de crédito, produtos de seguridade, 

cartões, previdência complementar, comércio exterior, meios de pagamento, entre 

outros.  Será analisado o segmento de pessoas físicas, abrangendo clientes com 

acesso ao aplicativo móvel (mobile banking) da instituição.  

  

A amostra se deu de forma não probabilística, selecionada de forma aleatória, e 

contou com respondentes de todas as regiões do país, resultando no levantamento 

de informações baseadas em 332 clientes da instituição financeira. O número de 

questionário respondido é suficientemente representativo para se aplicar a análise 

fatorial. Entretanto, conforme será detalhado no perfil da amostra, houve concentração 

de clientes da região Sudeste. 

 

3.3 Levantamento dos dados e modelos analíticos utilizados 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de uma pesquisa survey, operada por meio 

da aplicação de um questionário estruturado, autoadministrado e distribuído entre 

clientes da instituição financeira alvo do estudo, pela ferramenta Forms, do Google. 

Tal escolha se deu diante da facilidade de distribuição do questionário, especialmente 

diante da necessidade de se alcançar regiões distantes de onde está baseado o 

pesquisador, o que gerou uma economia de tempo e de recursos, além de facilitar o 

monitoramento da evolução das respostas. Também foi relevado o fato de que a 

referida ferramenta oferece capacidade de conversão dos dados para exportação e 

posterior tratamento no Statistical Package for Social Sciences (SPSS) e Excel, de 

forma rápida e simples.  
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A construção do questionário se deu a partir daquele utilizado por Lara et al. (2017), 

com alterações advindas da revisão teórica do presente trabalho. Destaca-se, 

ademais, a adição das questões referentes ao construto mobile banking, formuladas 

integralmente para este estudo e que foram construídas também a partir do referencial 

teórico.  

 

O questionário abordou questões referentes a três construtos – estrutura do banco, 

atendimento humano e aplicativo móvel (mobile banking) (Tabela 8). Foram, também, 

levantadas informações sobre o perfil da amostra. O questionário completo aplicado 

está detalhado no Apêndice desta dissertação. 
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Tabela 8 
Construção das questões a partir dos construtos 

Construto Número Questão Código 

Estrutura do 
Banco 

01 O banco é sólido, capaz de proteger os recursos aplicados de 
seus clientes. 

SolBan 
 

02 A infraestrutura das agências atende às necessidades dos 
clientes. 

InfrAg 

 

03 A capilaridade (presença do banco em diferentes localidades) 
é um ponto forte da instituição. 

Capil 

 

04 Os serviços prestados pelo banco são adequadamente 
diversificados 

DivSer 

 

05 A prestação de serviços do banco é ágil AgBan 

06 O banco oferece uma gama de produtos financeiros 
adequadamente diversificada 

DivPFin 

07 Os rendimentos de aplicações são mais atraentes que os dos 
concorrentes 

RenApl 

08 As linhas de empréstimos do banco atendem às necessidades 
dos seus clientes 

LinEmp 

09 Os custos cobrados pelo banco (taxas de juros, tarifas de 
serviços) são mais atraentes do que os de seus concorrentes 

CustBan 

Atendimento 
Humano 

10 Os gerentes estão sempre disponíveis. DispGer 

11 O gerente demonstra ter conhecimento a respeito do cliente RelGerC 

12 O gerente demonstra ter conhecimento dos produtos e serviços 
ofertados 

ConGerP 
 

13 O gerente inspira credibilidade. CredGer 

14 O gerente é eficiente na solução de problemas EficGer 

15 O gerente apresenta soluções criativas e inovadoras para o 
cliente 

CriatGer 
 

16 O gerente demonstra competência para indicar novas 
oportunidades de investimentos/negócios 

GerNvOp 
 

Mobile 
Banking 

17 O aplicativo móvel do banco funciona de forma adequada FuncApp 

18 Seus comandos e menus são fáceis de utilizar e devidamente 
intuitivos. 

FacMApp 

19 As ferramentas e soluções de segurança disponíveis no uso do 
aplicativo são suficientes 

SegApp 

20 O aplicativo mobile do banco preserva e respeita a minha 
privacidade 

PrivApp 

21 O uso do aplicativo soluciona problemas antes existentes no 
meu relacionamento com o banco 

SolPApp 

22 Utilizo frequentemente o aplicativo móvel para transações 
financeiras 

FreqApp 

23 Aplicativo móvel do banco atende às minhas necessidades em 
relação à movimentações financeiras 

MovApp 

24 Aplicativo móvel do banco atende às minhas necessidades em 
relação ao relacionamento com a instituição 

RelApp 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
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Foi solicitado que o cliente conferisse notas de acordo com sua satisfação em 

uma escala Likert de 11 pontos. A resposta zero expressa total discordância com a 

formulação apresentada na questão e 10, expressão de total concordância. 

 

Para capturar o NPS da instituição financeira, conforme avaliação dos clientes 

da amostra, foi introduzida uma pergunta geral, a saber: “A partir de sua experiência 

com o banco, você o recomendaria a um amigo(a)?”. Solicitou-se que o respondente 

utilizasse a mesma escala Likert de 11 pontos (vide Apêndice).   

 

O instrumento foi elaborado especificamente para este estudo e, em virtude 

disso, passou por testes de validação com um público equivalente a aproximadamente 

10% da amostra (Creswell, 2010). 

 

Após o pré-teste, o questionário foi distribuído por meio de redes sociais e 

aplicativos de mensagens instantâneas, tendo sido obtidas respostas de 332 

indivíduos, clientes da instituição pesquisada. O levantamento dos dados ocorreu ao 

longo dos meses de maio e junho de 2019.  

 

Nesta dissertação, além da análise descritiva das questões/variáveis levantadas 

pelo questionário e da obtenção do índice de Net Promoter Score, foi empregada a 

análise multivariada, compreendendo a análise fatorial e a regressão logística. 
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4 Análise dos Resultados 

 

Este capítulo é dedicado à análise dos resultados e está estruturado em três seções. 

Inicialmente, apresentam-se as informações sobre o perfil da amostra e, em seguida, 

a métrica do Net Promoter Score alcançada pela instituição objeto da análise, bem 

como as estatísticas descritivas referentes às variáveis que fundamentam a avaliação 

dos clientes. Na seção 3 são discutidos os resultados da análise fatorial, cujo principal 

objetivo foi examinar se o número de dimensões/ construtos estabelecidos no 

referencial teórico (estrutura do banco, atendimento humano e mobile banking) é 

referendado pelo conjunto de dados levantados. Procurou-se agrupar o número de 

variáveis de acordo com suas similaridades objetivando-se mais parcimônia, conforme 

os preceitos científicos, procedimento que facilita a compreensão do fenômeno e a 

tomada de decisões.  

 

Estabelecidas as dimensões/construtos, foi desenvolvida uma análise econométrica 

multivariada, procurando-se verificar os efeitos que as dimensões/construtos exercem 

na formação de imagem do banco pelo cliente e em sua propensão a indicar o banco 

a um amigo/colega. Nessa parte foram utilizados dois métodos: estimativas baseadas 

na regressão logística ordinal e estimativas empregando-se a regressão logística 

multinomial. 

 

4.1 O perfil da amostra 

 

Em relação ao gênero declarado, a amostra teve leve predominância do gênero 

masculino, com representação mínima de outras identidades de gênero declaradas 

(Figura 5). 
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Figura 5 
Distribuição da amostra, por gênero. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Já em relação à região de residência dos respondentes, foi observada ampla 

predominância de respondentes da região Sudeste (Figura 6). Esse 

desbalanceamento da amostra revela que novas pesquisas deveriam ser realizadas 

com amostras balanceadas de acordo com a representatividade regional dos clientes, 

para que os resultados forneçam um quadro mais apurado da imagem do banco. 

Entretanto, ressalvada a predominância da região Sudeste, tanto em termos 

populacionais quanto em relação ao desenvolvimento econômico, acredita-se que os 

resultados possam fornecer um quadro bem interessante de satisfação ou não com a 

instituição financeira de uma forte clientela da instituição financeira. 
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Figura 6  
Distribuição da amostra, por região. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

A observação dos dados referentes à distribuição etária dos indivíduos componentes 

da amostra revelou predominância de respondentes nascidos entre 1979 e 1993 (26 

a 40 anos), pertencentes à chamada geração Y, com quase metade do total de 

respondentes. Tais pessoas, além de terem se ambientado com a expansão de 

tecnologias digitais desde a adolescência, o que favorece a reduzida resistência ao 

uso de dispositivos eletrônicos, já se encontram em uma fase madura no mercado de 

trabalho, perfil para o qual a praticidade proporcionada pelo mobile banking é 

fundamental.  

 

O segundo grupamento etário de respondentes, responsável por quase um quarto das 

respostas, foi formado pelos indivíduos nascidos entre 1964 e 1979 (41 a 55 anos), 

pertencentes à geração X e nascidos antes da popularização dos equipamentos de 

informática e das redes de computadores. Ainda que permaneçam, em sua maioria, 

presentes no mercado de trabalho, e conforme exposto anteriormente, sensíveis à 

praticidade proporcionada pelo mobile banking, apresentam mais resistência ao uso 

de equipamentos eletrônicos, especialmente no tocante a informações financeiras e 

movimentação bancária. 
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Na faixa etária de 56 anos ou mais se incluem indivíduos nascidos antes de 1963, os 

chamados baby-boomers, pouco ambientados com o uso de dispositivos eletrônicos, 

altamente resistentes ao uso de tais equipamentos para informações e transações 

financeiras.  E, finalmente, o grupamento referente aos indivíduos nascidos de 1994 

a 2003 (16 a 25 anos), ainda em fase inicial de bancarização ou ainda mais aderentes 

às soluções proporcionadas recentemente pelas fintechs e menos propensos a 

estabelecer relações com bancos tradicionais. Esses dois grupos de clientes 

representaram pouco mais de 10% da amostra. 

 

 
 
Figura 7  
Distribuição da amostra, por faixa etária. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Quanto à escolaridade, optou-se pela segmentação da amostra em três faixas. A 

primeira abarcou os indivíduos com baixo nível de escolaridade, composto de clientes 

com ensino fundamental, completo ou incompleto. A segunda foi composta por 

aqueles com ensino médio completo ou que frequentaram uma ou mais séries desse 

nível escolar. A terceira foi composta de indivíduos que pelo menos deram início a 

uma formação superior (graduação).  

 

Verificou-se que a amostra de clientes utilizada na pesquisa se caracterizou pela larga 

predominância de indivíduos com formação superior completa ou incompleta. Tal 
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participação decorre dos filtros que caracterizaram o recorte adotado (indivíduos 

clientes da instituição financeira pesquisada e usuários do seu mobile banking). Essa 

estratificação não é surpreendente, uma vez que os aplicativos financeiros mais 

modernos ainda não foram incorporados em larga escala por pessoas com baixos 

níveis de escolaridade.    

 

 
 
Figura 8  
Distribuição da amostra, por nível de escolaridade. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Por fim, em relação à renda individual do respondente, a amostra foi composta de 

quatro faixas, conforme pode ser observado na Figura 9. A opção pela utilização da 

renda individual em detrimento à renda familiar - que poderia permitir a designação 

por classes econômicas - se deu em virtude do caráter individual da utilização do 

mobile banking, assim como do próprio relacionamento bancário como um todo. A 

amostra teve poucos respondentes com renda individual inferior a R$ 999,00, sendo 

bastante equilibrada nas outras faixas de renda. 
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Figura 9  
Distribuição da amostra, por faixa de renda.  
Fonte: dados da pesquisa 
 

 

4.2 O Net Promoter Score e as estatísticas descritivas das avaliações dos 

clientes da amostra 

 

A Tabela 9 exibe a classificação os clientes da amostra de acordo com a avaliação de 

cada um sobre sua percepção acerca da instituição financeira pesquisada e a 

propensão a indicar um amigo para tornar-se cliente da empresa, nos moldes 

propostos por Reichheld (2003).  

 

Tabela 9 
Net Promoter Score da instituição financeira 

Escores Classificação de Clientes Número de Clientes Percentagens 

 0 a 6 Detratores da Marca 65 19,6% 

 7 e 8 Neutros 94 28,3% 
 9 e 10 Promotores da Marca 173 52,1% 
Total  332 100% 

Net Promoter Score obtido: 32,5 

Nota: Número de clientes da amostra = 332. 
Fonte: dados da pesquisa, 2019.  
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A partir dos dados obtidos na pesquisa, encontrou-se que o NPS apurado entre os 

clientes pesquisados da instituição financeira foi de 32,5, conforme a métrica 

apresentada no referencial teórico. Tal resultado se iguala ao NPS médio do setor 

financeiro brasileiro verificado por Spielmann et al. (2007), conforme exposto na seção 

2.4.1, mas revelou ser superior a métrica apresentada por esses autores com 

referência aos bancos de varejo (vide Tabela 7).  Há, também, similaridade entre o 

NPS da instituição pesquisada e o indicador médio de bancos e seguradoras de vida 

americanas, conforme relatado por Satmetrix (2018). 

 

Considerando a classificação proposta pela consultoria Tracksale (2019), esse 

resultado se insere na denominada zona de aperfeiçoamento, o que indica o potencial 

para melhoramento. Portanto, reveste-se de interesse identificar que fatores poderiam 

condicionar uma melhoria nesse indicador e conduzir clientes detratores e neutros 

para uma situação de promotores da instituição financeira. 

 

As informações estatísticas presentes na Tabela 10 fornecem as primeiras evidências 

sobre pontos fortes e frágeis do relacionamento da instituição com esse público 

usuário do mobile banking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

65

Tabela 10 
Estatísticas descritivas  

 
 

Média Desvio-Padrão Coeficiente de 
Variação 

1.PrivApp 8,80 1,582 0,180 
2.FuncApp 8,71 1,798 0,206 
3.SolidB 8,61 1,735 0,202 
4.FreqApp 8,59 2,422 0,282 
5.MovApp 8,53 2,131 0,250 
6.Capil 8,51 1,848 0,217 
7.FacMApp 8,50 1,765 0,208 
8.SegApp 8,5 1,697 0,200 
9.SolPApp 8,13 2,201 0,271 
10.RelApp 7,99 2,390 0,299 
11.DivServ 7,96 1,828 0,230 
12.ConGerP 7,80 2,080 0,267 
13.CredGer 7,68 2,207 0,287 
14.DivPFin 7,62 2,132 0,280 
15.InfrAg 7,50 2,158 0,288 
16.EficGer 7,37 2,349 0,319 
17.RelGerC 7,00 2,456 0,351 
18.DispGer 6,94 2,460 0,354 
19.GerNvOp 6,86 2,611 0,381 
20.CriatGer 6,81 2,396 0,352 
21.AgBan 6,78 2,389 0,352 
22.LinEmp 6,62 2,405 0,363 
23.RenApl 5,55 2,657 0,479 
24.CustBan 5,43 2,759 0,508 

Nota: escala adotada de zero a 10. Número de clientes da amostra = 332. 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 

Destaca-se o fato de que entre as 10 variáveis que receberam as melhores avaliações, 

oito referem-se ao construto mobile banking. De forma geral, essas variáveis estão 

entre as que apresentaram as menores taxas de dispersão em relação à média. Este 

resultado revela a posição de protagonismo do mobile banking na construção dos 

atuais níveis de satisfação da clientela pesquisada. Também é relevante destacar que 

os únicos itens entre os 10 mais bem avaliados e que não se referiam ao mobile 

banking (solidez do banco e capilaridade da rede de agências) também apresentaram 

baixo coeficiente de dispersão. Ou seja, mesmo os clientes já ambientados e 

satisfeitos com os meios digitais não dispensam os atributos de solidez e de facilidade 

de acesso a uma ampla rede de agências que fazem parte do rol dos pontos positivos 

da instituição financeira pesquisada. 
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Os itens que receberam as avaliações mais baixas dos clientes pertencem aos 

aspectos referentes ao atendimento humano, infraestrutura das agências, agilidade 

na prestação de serviços e, principalmente, a política de precificação, representada 

pelas (altas) tarifas e taxas de juros, como também pelos rendimentos de aplicações 

financeiras, avaliados como insatisfatórios. 

 

Em face desses resultados, espera-se que a análise fatorial e o uso de modelos 

econométricos possam trazer à tona novos elementos e elucidar aspectos importantes 

da imagem da instituição consoante a percepção do segmento de clientes pesquisado. 

 

4.3 Análise fatorial 

 

A análise fatorial é um instrumento empregado para analisar similaridades nas 

variáveis e identificar construtos que são complexos. Os construtos são obtidos de 

variáveis que retratam diferentes aspectos do fenômeno que se quer explicar, como, 

por exemplo, as razões que levam clientes a demonstrar fidelidade a determinado 

produto ou organização. No presente caso, conforme relatado na metodologia, foram 

levantadas informações de 24 variáveis, abrangendo aspectos estruturais da 

organização, atendimento humano e o aplicativo mobile banking, com base em uma 

amostra de clientes de uma instituição financeira. 

 

A aplicação do método demandou as seguintes etapas: 

 

a) Análise da confiabilidade das escalas; 

b) extração dos fatores iniciais; 

c) rotação dos fatores. 

 

O Alpha de Cronback é uma medida que possibilita verificar se as variáveis 

apresentam consistência interna entre si. Foi calculado o Alpha de Cronback para 

cada um dos três fatores analisados, e os resultados notificaram que a fidedignidade 

da escala atendeu aos padrões requeridos. Os valores encontrados superaram, de 

modo significativo, o coeficiente 0,70, que é considerado o limite mínimo aceitável 
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para se aplicar a análise fatorial em uma amostra com número razoável de 

observações (acima de 200). 

 

Tabela 11 
Análise de confiabilidade: Alpha de Cronback 

Dimensões 
 

Alpha de 
Cronback 

Número de 
Variáveis 

Número de 
Casos Válidos 

1. Estrutura do banco ,883 9 332 

2. Atendimento humano ,958 7 332 

3. Mobile banking ,914 8 332 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 

É importante salientar, contudo, que a confiabilidade interna não assegura que todos 

os indicadores se agrupam no mesmo construto e, para essa finalidade, foi utilizada a 

análise fatorial. Esta análise permite agrupar as variáveis com perfis/padrões 

semelhantes de distribuição em um conjunto de dados em um mesmo fator.  

 

O referencial teórico examinado sugeriu que as variáveis utilizadas podem se agrupar 

em três fatores/componentes: estrutura do banco; atendimento humano; e mobile 

banking. Essa configuração será objeto de análise nas seções seguintes, para ratificar 

ou não a dimensão de análise.   

  

4.3.1 Construtos referentes à estrutura do banco 

 

Inicialmente, foi selecionado o método de rotação a ser usado para a extração dos 

componentes/fatores, que pode ser ortogonal (independência dos fatores extraídos) 

ou oblíquo (fatores correlacionados). A escolha baseou-se na análise da matriz de 

correlação dos componentes, gerada pelo método de componente principal.  

 

Aplicando-se esse método para as variáveis que se reportam à estrutura da instituição 

financeira (questões de um a nove, detalhadas no Apêndice), foram obtidos dois 

fatores/componentes, sendo que a correlação entre o componente 1 e 2 apresentou 

o valor de 0,581. De acordo com as recomendações estatísticas, quando o valor 

absoluto do coeficiente encontrado é inferior ao valor absoluto 0,32, deve-se usar o 

método de rotação ortogonal.  No presente caso, como o coeficiente de correlação 
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entre os componentes/fatores superou o valor de 0,32, que é o balizador para a 

escolha do método de rotação, adotou-se a rotação oblíqua (Tabela 12). 

 

Tabela 12 
Matriz de correlação dos componentes: estrutura da instituição 

Componente 1 2 

Componente 
1 1,000 ,581 

2 ,581 1,000 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

A Tabela 13 contém a matriz de correlação entre as variáveis concernentes à estrutura 

do banco. Observam-se correlações bem elevadas entre as variáveis, o que é uma 

boa indicação para se aplicar a análise fatorial. 

 
Tabela 13 
Matriz de correlação: variáveis referentes a estrutura e produtos 
financeiros do banco 
 

 SolBan InfrAg  Capil DivSer  AgBan DvPFin RenApl LinEmp CustBan 

C
o

rr
e

la
çã

o
 

SolBan 1,000 ,505 ,394 ,559 ,396 ,555 ,296 ,481 ,326 
InfrAg ,505 1,000 ,534 ,595 ,560 ,455 ,364 ,414 ,347 
Capil ,394 ,534 1,000 ,563 ,416 ,349 ,266 ,420 ,266 

DivSer ,559 ,595 ,563 1,000 ,510 ,678 ,438 ,572 ,434 
AgBan ,396 ,560 ,416 ,510 1,000 ,505 ,475 ,387 ,385 
DivPFin ,555 ,455 ,349 ,678 ,505 1,000 ,504 ,540 ,430 
RenApl ,296 ,364 ,266 ,438 ,475 ,504 1,000 ,614 ,669 
LinEmp ,481 ,414 ,420 ,572 ,387 ,540 ,614 1,000 ,689 
CustBan ,326 ,347 ,266 ,434 ,385 ,430 ,669 ,689 1,000 

S
ig

. (
1-

ta
ile

d
) 

SolBan  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
InfrAg ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Capil ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

DivSer ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
AgBan ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
DivPFin ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
RenApl ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
LinEmp ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
CustBan ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

Nota: determinante = ,010. 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 

A Tabela 14 traz os testes de Kayser-Meyer-Olkin (KMO) e de Bartlett e ambos 

fornecem resultados que dão suporte ao uso do modelo fatorial. Recomenda-se KMO 
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acima de 0,70, e no presente caso o coeficiente encontrado foi de 0,87, que é 

considerado muito bom e bem superior ao padrão mínimo aceitável.  

 

O teste de esfericidade de Bartlet testa a hipótese nula de que a matriz de correlação 

é uma matriz identidade. Um teste significativo (p value menor que 0,05) permite 

rejeitar H0, indicando que há algumas relações entre as variáveis que se espera incluir 

na análise. Verifica-se, na Tabela 14, que o teste foi altamente significativo, com nível 

de significância próximo de zero, o que é desejado, e assegurando que a análise 

fatorial foi apropriada. 

 

Tabela 14 
Teste KMO e de Bartlett; estrutura do banco 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,872 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1506,125 

df 36 

Sig. ,000 

Fonte: dados da pesquisa, 2019.   
 

As comunalidades estão apresentadas na Tabela 15 e representam a proporção da 

variância de cada variável que é explicada pelos fatores extraídos. 

 

Tabela 15 
Comunalidades: estrutura do banco 

 Inicial Extração 

SolidB 1,000 ,549 

InfrAg 1,000 ,666 

Capil 1,000 ,578 

DiverServ 1,000 ,729 

AgilBan 1,000 ,516 

DiverProdFin 1,000 ,600 

RendAplic 1,000 ,767 

LinhaEmpr 1,000 ,731 

TarifaCustBanc 1,000 ,799 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 

A Tabela 16 explicita o percentual da variância total explicada por cada fator e pelo 

conjunto dos fatores mantidos na análise.  
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Tabela 16 
Variância total explicada 

Componente
Eigenvalue iniciais 

Somas de extração das cargas 
elevadas ao quadrado 

Somas das 
rotações das 

cargas 
elevadas ao 

quadrado 

Total 
% 

variância 
% 

cumulativa 
Total 

% de  
variância 

Cumulativa 
% 

Total 

 

1 4,779 53,096 53,096 4,779 53,096 53,096 4,200 
2 1,157 12,860 65,956 1,157 12,860 65,956 3,539 
3 ,710 7,885 73,841     
4 ,653 7,254 81,095     
5 ,485 5,388 86,483     
6 ,384 4,262 90,745     
7 ,321 3,567 94,312     
8 ,263 2,923 97,235     
9 ,249 2,765 100,000     

 Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 

O scree plot ilustra o número de fatores a ser extraído e que corresponde ao número 

de fatores à esquerda do ponto de inflexão (Figura 10). Verificou-se que apenas dois 

componentes exibiram autovalor (Eigenvalue) acima de 1,0, sendo que os outros 

potenciais fatores tiveram valores abaixo de um e, assim, não foram mantidos. 

 

 
Figura 10  
Scree plot: estrutura do banco.  
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
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A matriz com os fatores de extração obtidos com a rotação e com a supressão de 

cargas fatoriais (fator loadings) abaixo de 0,35 é apresentada a seguir. Na Tabela 17 

são detalhados os dois fatores mantidos na análise, em torno dos quais as variáveis 

se agrupam. 

 

Tabela 17 
Fatores/dimensões referentes a estrutura e produtos financeiros 

 
Estrutura do banco Produtos financeiros 

Dimensão/construto 1 Dimensão/construto 2 
Infraestrutura das agências (InfrAg) ,864  

Capilaridade do banco (Capil) ,855  

Diversficação dos serviços (DivServ) ,771  

Solidez do banco (SolidB) ,740  

Agilidade do banco (AgilBan) ,609  

Diversificação prod, financeiros (DivPFin) ,533  

Tarifas e custos (CustBan)  ,962 

Rendimento das aplicações (RenApli)  ,915 

Linhas de empréstimos (LinEmp)  ,744 

Nota: método de extração - análise de componente principal.  Método de rotação: Promax with Kaiser 
Normalization. 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 

À guisa de síntese, a análise fatorial permitiu concluir que, em vez da utilização de 

apenas uma dimensão de análise, inicialmente sinalizada pela incursão no referencial 

teórico, é mais adequado adotar duas dimensões. Esse procedimento conferiu mais 

poder explicativo aos aspectos estruturais da instituição financeira. Tais 

dimensões/construtos foram denominadas “estrutura do banco” e “produtos 

financeiros”. A primeira agrupou as variáveis infraestrutura das agências, capilaridade 

do banco, diversificação dos serviços, solidez, agilidade do banco e diversificação dos 

produtos financeiros; e a segunda, as variáveis tarifas e custo financeiros, 

rentabilidade das aplicações e linhas de empréstimos. 

 

Procedimentos metodológicos semelhantes foram utilizados com os dados referentes 

ao atendimento humano (indicadores 10 a 16 do questionário aplicado, presente no 

Apêndice A), bem como ao uso e adequação do aplicativo móvel (indicadores 17 a 

24).  
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4.3.2 Construto atendimento humano 

 

As Tabelas de matriz de correlação, testes KMO e de Bartlett, comunalidades, 

variância total explicada, scree plot e a de extração de fator em relação aos 

indicadores de atendimento humano estão descritas a seguir: 

 

Tabela 18 
Matriz de correlação: indicadores referentes ao atendimento humano 

 DispGer RelGerC ConGerP CredGer EficGer 
CriatGe

r 
GerNvOp 

Correlation DispGer 1,000 ,809 ,709 ,771 ,811 ,690 ,681 

RelGerC ,809 1,000 ,750 ,816 ,811 ,759 ,733 

ConGerP ,709 ,750 1,000 ,821 ,797 ,699 ,695 

CredGer ,771 ,816 ,821 1,000 ,856 ,747 ,772 

EficGer ,811 ,811 ,797 ,856 1,000 ,798 ,785 

CriatGer ,690 ,759 ,699 ,747 ,798 1,000 ,858 
GerNvOp ,681 ,733 ,695 ,772 ,785 ,858 1,000 

Sig. (1-tailed) DispGer  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RelGerC ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

ConGerP ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

CredGer ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

EficGer ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

CriatGer ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
GerNvOp ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

a. Determinante = ,000 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 

 

Tabela 19 
Teste KMO e de Bartlett: atendimento humano 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,922 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2541.931 

df 21 

Sig. ,000 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
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Tabela 20 
Comunalidades: atendimento humano 

 Inicial Extração 

DispGer 1,000 ,760 

RelGerC 1,000 ,820 

ConGerP 1,000 ,760 

CredGer 1,000 ,852 

EficGer 1,000 ,874 

CriatGer 1,000 ,782 

GerNvOp 1,000 ,774 

Nota:  Método de extração: análise de componente principal. 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 

Tabela 21 
Variância total explicada: atendimento humano 

Componente
 Eigenvalue iniciais 

Somas de extração das cargas 
elevadas ao quadrado 

Total % Variância % Cumulativa Total 
% de 

Variância 
Cumulativa % 

 

1 5,623 80,332 80,332 5,623 80,332 80,332 

2 ,436 6,229 86,561    
3 ,314 4,490 91,051    
4 ,192 2,741 93,792    
5 ,173 2,469 96,261    
6 ,149 2,129 98,391    
7 ,113 1,609 100,000    

Nota:  Método de extração - Análise de Componente Principal. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 
Figura 11  
Scree plot: atendimento humano. 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
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Tabela 22 
Fatores/dimensões referentes ao construto atendimento humano 

 Atendimento Humano 
EficGer ,935 
CredGer ,923 
RelGerC ,906 
CriatGer ,884 
GerNvOp ,880 
ConGerP ,872 
DispGer ,872 
Nota:  método de extração - análise de componente principal. 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 
 

As informações apresentadas nas Tabelas 18 a 22 permitem afirmar que variáveis 

referentes ao relacionamento gerente-cliente e o papel desempenhado pelos gerentes 

se agruparam em apenas um fator e, assim, para essa dimensão, foi mantida a 

denominação “atendimento humano”. 

 

4.3.3 Construto mobile banking  

 

Similarmente, a análise fatorial aplicada às variáveis referentes ao uso, funcionalidade 

e adequação do aplicativo móvel (questões 17 a 24) revelou que as variáveis se 

agruparam em um único fator. Assim, manteve-se, também, o título original do 

construto “mobile banking”. 
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Tabela 23 
Matriz de correlação: indicadores referentes ao mobile banking 

 FuncApp FacMApp SegApp PrivApp SolPAppFreqApp MovAppRelApp 

Correlação 

FuncApp 1,000 ,717 ,659 ,637 ,576 ,550 ,643 ,619 
FacMApp ,717 1,000 ,681 ,650 ,484 ,453 ,558 ,544 
SegApp ,659 ,681 1,000 ,738 ,458 ,430 ,546 ,553 
PrivApp ,637 ,650 ,738 1,000 ,515 ,455 ,558 ,502 
SolPApp ,576 ,484 ,458 ,515 1,000 ,509 ,622 ,700 
FreqApp ,550 ,453 ,430 ,455 ,509 1,000 ,781 ,589 
MovApp ,643 ,558 ,546 ,558 ,622 ,781 1,000 ,666 
RelApp ,619 ,544 ,553 ,502 ,700 ,589 ,666 1,000 

Sig.  
(1-tailed) 

FuncApp  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
FacMApp ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
SegApp ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
PrivApp ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
SolPApp ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
FreqApp ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
MovApp ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
RelApp ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

Nota. Determinante = ,004. 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 

 

Tabela 24 
Teste KMO e de  Bartlett: mobile banking 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,888 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1506,125 

df 36 

Sig. ,000 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
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Tabela 25 
Comunalidades: mobile banking 

 Inicial Extração 
FuncApp 1,000 ,721 

FacilManApp 1,000 ,637 

SegApp 1,000 ,631 

PrivApp 1,000 ,627 

SolProbApp 1,000 ,575 

FreqUsApp 1,000 ,552 

MovFinApp 1,000 ,709 

RelInstApp 1,000 ,656 

Nota:  método de extração - análise de componente principal. 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 26 
Variância total explicada: mobile banking 

Componente 
 Eigenvalues iniciais 

Somas de extração das cargas elevadas 
ao quadrado 

Total 
%  

Variância 
%  

Cumulativa 
Total 

% de 
Variância 

Cumulativa % 

 

1 5,108 63,847 63,847 5,108 63,847 63,847 

2 ,915 11,442 75,289    

3 ,563 7,037 82,326    

4 ,406 5,078 87,405    

5 ,326 4,081 91,486    

6 ,266 3,323 94,808    

7 ,222 2,780 97,588    

Nota:  método de extração - análise de componente principal. 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
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Figura 12  
Scree plot: mobile banking. 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 
 
 

Tabela 27 
Fatores/dimensões referentes ao construto mobile banking 

 Atendimento humano 

FuncApp ,849 

MovFinApp ,842 

RelInstApp ,810 

FacilManApp ,798 

SegApp ,794 

PrivApp ,792 

SolProbApp ,758 

FreqUsApp ,743 
Nota:  método de extração - análise de componente principal. 01 componente extraído. 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 

 

4.4 A satisfação do cliente e sua propensão a recomendar a instituição a um 

amigo 

 

Conforme discutido, o conjunto de dados utilizados nesta pesquisa foi levantado de 

uma amostra de clientes que avaliaram a estrutura, os serviços, os produtos e o 

aplicativo móvel do banco e que estão retratados em 24 variáveis que captam a 

imagem da instituição, em consonância com o referencial teórico examinado e a 
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interpretação dos autores. Observando o princípio da parcimônia, foi usada análise 

fatorial, que permitiu extrair o número mínimo de fatores/dimensões capazes de 

explicar o máximo do total da variância existente nos dados originais das variáveis, os 

quais podiam assumir valores de zero a 10.  

 

A aplicação do método de componentes principais com a extração oblíqua mostrou, 

conforme analisado na seção anterior, que quatro fatores agrupam características 

comuns existentes nas diversas variáveis. Assim sendo, o modelo de análise 

apresentado na seção 2.5 do capítulo 2 deve ser modificado, abrangendo a partir de 

então quatro construtos, conforme apresentado na Figura 13. 

 

 

 

Figura 13   
Modelo de análise - propensão a indicar um novo cliente associado ao NPS. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
 

Nesta seção procurou-se analisar a possível influência desses construtos na 

satisfação do cliente e em sua propensão a recomendar a instituição a um amigo. 

Foram estimadas duas regressões, tendo em vista a forma como foi construída a 

variável dependente, ou seja, categoria politômica ordinal e nominal. Na primeira 

estimativa, a variável dependente (questão 25) assumiu valores de zero a 10, 
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consoante a escala de Likert empregada, e o seu valor foi o escore conferido por cada 

cliente em relação à propensão a indicar um novo cliente ao banco. As variáveis 

independentes foram construídas para retratar a avaliação obtida de cada um dos 

quatro construtos derivados da análise fatorial: estrutura do banco (estrutbanco), 

produtos financeiros (prodfinanc), atendimento humano (atendhum) e aplicativo 

mobile banking (app). Foram obtidos os escores para cada um dos construtos, 

utilizando-se a média aritmética das variáveis que dele fizeram parte. Assim, por 

exemplo, o escore do construto estrutura do banco foi dado pela média da avaliação 

de cada um dos clientes para as variáveis infraestrutura das agências, capilaridade 

do banco, diversificação dos serviços, solidez do banco, agilidade do banco e 

diversificação dos produtos financeiros.  

 

A segunda estimativa diferiu da primeira por uso da variável dependente na forma 

politômica nominal. Os clientes foram estratificados em detratores, neutros e 

promotores. O conjunto das variáveis independentes foi o mesmo empregado na 

estimativa anterior. 

 

4.4.1 Estimativas com o uso da função logit ordinal 

 

Como relatado por Lara et al. (2017) e Fávero, Belfiore, Silva e Chan (2009), 

estimativas usando o método de mínimo quadrado ordinário não são apropriadas 

quando as variáveis são do tipo politômica ordinal. Nesses casos, conforme salientam 

Long & Freese (2001), é recomendável ajustar o modelo na forma probabilística 

cumulativa não linear. No presente estudo, optou-se pelo uso do modelo logístico (logit 

model), detalhado a seguir: 

 

                                         𝑃 = 𝐸(𝑌 = 1|𝑋  ) =                                                              (2) 

 

Para facilidade, a equação (1) pode ser escrita como 

                                                  𝑃 =                                                                              (3) 

Sendo 𝑍  = 𝛼 +   𝛽 + 𝛽 … +  𝛽                                                                                                                                      
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                                                        1 −  𝑃  =                                           (4)                                

     
 

 =    =   𝑒                                                         (5) 

                                      ln =  𝑍  =  𝛼 +  𝛽 𝑋 +   𝛽 𝑋 + ⋯ + 𝛽 𝑋                    (6) 

 

Nessa expressão, p indica a probabilidade de ocorrência de determinado evento, X 

representa o vetor de variáveis preditoras e α e β os parâmetros do modelo. O termo 

ln[p/(1-p)] é o logit e o termo [p/(1-p)] representa a razão de chance (odds ratio) de 

ocorrência do evento. 

 

Assim, com o propósito de captar a influência de cada um dos construtos na 

propensão de um cliente a indicar o banco a um amigo, foi empregado esse método 

de regressão múltipla logit ordinal, expresso da seguinte forma: 

 

                                 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 = ln {
 (   | )

(   | ) 
} =  𝛼 +  𝛽𝑥    (j = 1, ..., n; k = 1, ..., k -1)        (7) 

 

Sendo que αk representa o parâmetro de localização para k = 1,..., k – 1 classes da 

variável dependente, β é o vetor dos coeficientes da regressão e Xj é a matriz das 

variáveis independentes. Sendo a função link uma logit, ao considerar a inversa da 

função logit é possível definir a função genérica de probabilidade cumulativa de classe 

k: 

                                 𝐹(𝛼 − 𝛽𝑥  )  = p[y ≤ k] = 
    

(   )
                                     (8) 

 

Como a variável dependente tem 11 classes conforme a escala Likert adotada, o 

modelo tem 10 limiares (tresholds) (αk). Os coeficientes estimados com os 

correspondentes desvios-padrão são usados para inferir a significância das variáveis 

independentes em relação às probabilidades das classes da variável dependente.  

 

Para testar a significância do modelo ajustado, utilizou-se o teste de razão de 

verossimilhança estabelecida entre o modelo nulo (apenas o intercepto) e o modelo 

completo (com todas as variáveis independentes). O modelo se mostrou significativo, 

sendo possível, dessa forma, prever a probabilidade de (estimar) cada classe da 



 

 

 

81

variável dependente decorrente de mudanças nas variáveis independentes do modelo 

(Tabela 28). 

As informações de ajustamento do modelo revelaram que o modelo ajustado final foi 

significativamente melhor que o modelo que continha apenas o intercepto, e que ao 

menos uma das variáveis independentes afetou as probabilidades de ocorrerem as 

classes das variáveis dependentes. O modelo ajustou-se bem aos dados e, de acordo 

com as informações referentes aos testes (Pearson e Deviance), HO não foi rejeitada, 

uma vez que as probabilidades de significância apresentaram valores bem superiores 

a 5%.  

 

Tabela 28 
Ajustamento do modelo logit ordinal 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 1213,150    
Final 878,683 334,467 4 ,000 

Goodness-of-Fit Chi-Square df Sig. 
Pearson 2052,094 3246 1,000 

Deviance 878,683 3246 1,000 

Pseudo-R Square Estimativas 

Cox and Snell 0,635 

Nagelkerke 0,652 

McFadden 0,276 

Nota: função de ligação: logit. 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 

As informações de qualidade de ajuste (peudo-R Square) devem ser interpretadas 

com cautela e não existe uma informação segura sobre como deveriam ser 

entendidas. A medida de Nagelkeke indica que o modelo explica 65% de variação 

total da variação dependente. Ao considerar a medida de McFaden, aceita-se que um 

coeficiente acima de 0,2 é indicativo da adequação do modelo. 

 

A Tabela 29 apresenta as estimativas dos tresholds, os coeficientes associados às 

variáveis independentes e seus erros-padrão, a estatística de Wald e os valores de 

probabilidade de significância. 
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Tabela 29 
Estimativas dos parâmetros: modelo logit ordinal 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 

 Com os coeficientes estimados, a relação pode ser escrita como: 

 

Ln {
 (   )

(   ) 
} =  𝛼 − (0,769𝐸𝐵 + 0,289 𝑃𝐹 + 0,338𝐴𝐻 + 0,393𝐴𝑝𝑝)    (9)   

 

Observou-se relação positiva entre a propensão a indicar um novo cliente e a 

percepção do cliente sobre os aspectos estruturais do banco, os seus produtos 

financeiros, o atendimento humano e o aplicativo móvel. Todas as quatro variáveis 

foram estatisticamente significativas, com p-valor próximo de zero. Esses resultados 

evidenciaram que as variáveis representativas dos construtos (estrutura do banco, 

produtos financeiros, atendimento humano e aplicativo móvel) exercem grandes 

efeitos na satisfação do cliente da instituição financeira.   

 

Descortinou-se como a variável marcante a estrutura do banco, com coeficiente de 

0,769. Este resultado mostra a relevância para o cliente de um banco de varejo de 

fatores como a infraestrutura e capilaridade das agências, a agilidade dos processos 

do banco, bem como a diversificação dos produtos e percepção de solidez da 

instituição. 

 Estimate 
 

Std. Error 
 

Wald 
 

df 
 

Sig. 
 

95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Threshold [NPS = 0] 5,194 ,842 38,023 1 ,000 3,543 6,844 

[NPS = 1] 6,553 ,790 68,866 1 ,000 5,006 8,101 

[NPS = 2] 7,783 ,794 96,184 1 ,000 6,228 9,339 

[NPS = 3] 8,255 ,802 106,082 1 ,000 6,684 9,826 

[NPS = 4] 8,998 ,821 120,140 1 ,000 7,389 10,607 

[NPS = 5] 9,988 ,856 136,284 1 ,000 8,311 11,664 

[NPS = 6] 10,821 ,887 148,758 1 ,000 9,082 12,560 

[NPS = 7] 11,892 ,928 164,276 1 ,000 10,074 13,711 

[NPS = 8] 13,584 ,990 188,351 1 ,000 11,644 15,524 

[NPS = 9] 14,698 1,025 205,596 1 ,000 12,689 16,707 

Location EstrutBanco (EB) ,769 ,116 43,763 1 ,000 ,541 ,997 

ProdFinan (PF) ,289 ,061 22,708 1 ,000 ,170 ,408 

AtendHum (AH) ,338 ,073 21,229 1 ,000 ,194 ,482 

App  ,393 ,082 23,033 1 ,000 ,232 ,553 
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Os coeficientes estimados retratam o logaritmo natural (ln) das razões de chance 

(odds ratio), que no presente caso referem-se à probabilidade de não indicar e indicar 

um novo cliente ao banco. De acordo com as estimativas apresentadas na Tabela 30, 

a imagem favorável da estrutura do banco na percepção do cliente melhorou o seu 

grau de satisfação espelhado em elevação do NPS, de tal forma que o logaritmo da 

probabilidade de observar-se classe de ordem menor (não indicação) relativa à classe 

de ordem maior (indicação) reduziu-se em 0,769. Dado que foi utilizada a função logit, 

pôde-se calcular a razão de chance acumulada empregando-se o antilog (e-0,769). 

Obteve-se o valor de 0,4635, o que indica que a razão de não indicar um novo cliente 

decresceu 53,65%, [(46,35 -1,0) x 100] quando a variável considerada estrutura do 

banco foi bem avaliada. 

 

Quando as variáveis analisadas retrataram os produtos financeiros, cujos indicadores 

constituíram tarifa, custos, rendimento das aplicações e linhas de empréstimo, o 

coeficiente estimado foi de 0,289. O antilog (e-0,289  = 0,749) indica, por sua vez, que a 

razão de não indicar o banco a um amigo decresceu 25,10% [(74,9 – 1,0) x100] 

condicionada à avaliação positiva dos produtos financeiros da instituição. 

 

Para afastar qualquer dúvida em relação ao uso do modelo, deve-se usar o teste das 

linhas paralelas (Tabela 30). 

 

Tabela 30 
Teste das linhas paralelas 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Null Hypothesis 878,683    
General 831,278a 47,405b 36 ,097 

Nota: a hipótese nula afirma que os parâmetros de localização (coeficientes de inclinação) são os 
mesmos nas categorias de resposta. 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 

Como o teste é estatisticamente não significativo (p-valor acima de 5%), aceitou-se a 

hipótese nula confirmando a adequação do modelo e a influência das variáveis 

preditoras na propensão de um cliente de indicar ou não indicar o banco a um amigo. 
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4.4.2 Estimativas com o uso da regressão logit multinomial 

 

Outra forma de tratar a propensão do cliente a indicar um amigo e mais aderente com 

os princípios do Net Promoter Score consiste em empregar a variável dependente em 

uma classificação nominal, isto é, sem qualquer ordenação entre as categorias.  A 

variável dependente foi estratificada em clientes detratores (escores de satisfação de 

zero a seis), neutros (escores de sete e oito) e promotores da instituição financeira 

(escores de nove e 10). As variáveis independentes continuaram sendo os quatro 

construtos com as métricas definidas na seção anterior.  

 

Espera-se com a função logística nominal detalhar a influência dos fatores que levam 

um cliente a passar da condição de detrator para neutro em relação à instituição e de 

detrator para promotor. Assim, a categoria básica de comparação (referência) é a 

categoria classificada como clientes detratores. 

 

Essa abordagem função logística nominal é análoga à realizada na seção 4.3.1 e não 

altera o modelo, mas sim a forma de interpretação dos parâmetros. Descreve o logit 

comparando-se Y = 0 para k  {1, ...,q}, sendo que zero reporta-se à categoria de 

referência. 

 

                                                    𝑍 = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 = 𝑙𝑛[
 ( | )

( | )
}                                          (10) 

 

Ao admitir-se que a categoria de referência (clientes detratores) seja zero, a regressão 

logística multinomial com três categorias na variável dependente (0, 1 e 2) é 

representada por: 

 

                               𝑍 = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 =  ln
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 = 1 𝑥
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 = 0 𝑥

=  𝛼 +  ∑𝛽 𝑥                  (11) 

 

                               𝑍 = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 =  ln
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 = 2 𝑥
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 = 0 𝑥

 =  𝛼 +  ∑𝛽 𝑥                 (12) 
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A Tabela 31 contém o teste de razão de verossimilhança, que compara o modelo 

completo (com todas as variáveis preditoras) com o modelo nulo (apenas o intercepto 

e nenhuma variável preditora). A significância estatística indica que o modelo 

completo apresenta melhoria no ajuste dos dados e, assim, justifica-se o seu uso.  

 

Tabela 31 
Informações sobre o ajuste do modelo 

Model 
AIC BIC 

-2 Log 
Likelihood 

Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 678,761 686,371 674,761    
Final 478,964 517,016 458,964 215,797 8 ,000 

Goodness-of-Fit Chi-Square df Sig. 
Pearson 2959,575 642 ,000 
Deviance 458,964 642 1,000 
Pseudo R Square Estimativas 
Cox and Snell ,478 
Nagelkerke ,550 
McFadden ,320 
Nota: Link function: Logit. 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 

Os testes de ajuste do modelo (Pearson e Deviance) são ambíguos. O teste de qui-

quadro Deviance mostrou-se não significativo, o que é desejável, indicando que o 

modelo ajusta bem os dados, enquanto conclusão diversa é obtida pelo teste de 

Pearson. Esse tipo de resultado é bem comum e não impede de aceitar o modelo 

como válido, uma vez que os outros testes revelam a significância do modelo. 

 

As medidas de pseudo-R² revelaram o poder preditivo do modelo, sendo que a medida 

de Nagelkerke, por exemplo, indicou que aproximadamente 55% das variações da 

variável dependente podem ser explicados pela atuação conjunta e simultânea das 

variáveis preditoras. A métrica de McFadden acima de 0,2 indicou, também, bom 

ajuste do modelo. 

 

Os testes de razão de verossimilhança mostraram a contribuição de cada variável 

independente para o modelo e todas revelaram ser significativas, devendo ser 

mantidas na análise. 



 

 

 

86

Tabela 32 
Testes de verossimilhança 

Effect Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
AIC of 

Reduced 
Model 

BIC of 
Reduced 

Model 
-2 Log Likelihood 
of Reduced Model Chi-Square df Sig. 

Intercept 613,870 644,311 597,870 138,906 2 ,000 

EstrutBanco 500,710 531,151 484,710 25,746 2 ,000 

ProdFinan 485,365 515,806 469,365 10,400 2 ,006 

AtendPres 488,649 519,090 472,649 13,685 2 ,001 

App 490,317 520,758 474,317 15,353 2 ,000 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

Os resultados de estimativas dos parâmetros forneceram informações comparando-

se cada grupo de clientes em relação à categoria de referência (clientes detratores da 

instituição financeira). Especificamente, os coeficientes da regressão indicaram que 

as variáveis preditoras discriminaram os clientes neutros (codificados 1) dos clientes 

detratores (codificados 0) e os clientes promotores (codificados 2) dos clientes 

detratores (codificados 0).  

 

Tabela 33 
Estimativas dos parâmetros 

Nota: a categoria de referência é zero (0). 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 

O primeiro conjunto de coeficientes estimados permitiu a comparação entre os clientes 

com NPS classificado como neutro e os clientes detratores, sendo que apenas dois 

coeficientes foram significativos. Os coeficientes referentes aos produtos financeiros 

 
NPS(DNP)a 

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 

95% Confidence Interval for 
Exp(B) 

Lower Bound Upper Bound 
1  Intercept -5,680 1,271 19,977 1 ,000    

EstrutBanco ,254 ,172 2,174 1 ,140 1,289 ,920 1,807 

ProdFinan ,310 ,104 8,844 1 ,003 1,363 1,111 1,672 

AtendPres ,246 ,120 4,221 1 ,040 1,279 1,011 1,617 

App ,174 ,129 1,823 1 ,177 1,190 ,925 1,531 

2 Intercept -16,462 1,911 74,207 1 ,000    
EstrutBanco ,975 ,220 19,576 1 ,000 2,650 1,721 4,081 

ProdFinan ,326 ,112 8,488 1 ,004 1,386 1,113 1,725 

AtendPres ,488 ,136 12,888 1 ,000 1,629 1,248 2,127 

App ,585 ,162 13,029 1 ,000 1,795 1,307 2,467 
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e atendimento humano enfatizaram relação positiva entre esses produtos/serviços e 

a classificação de clientes neutros. Os clientes com escores mais elevados nessas 

variáveis foram menos prováveis de constituírem-se em detratores do banco. As 

variáveis estrutura do banco e aplicativo móvel não foram consideradas importantes 

para os clientes classificados como neutros. 

 

As informações contidas na Tabela 33 permitiram quantificar, também, a razão de 

chance de ser um cliente neutro ou promotor em comparação a um cliente detrator. A 

razão de chance é expressa pelos coeficientes Exp (B). Considerando o conjunto de 

coeficientes que contrapõem os clientes neutros aos detratores (categoria de 

referência), estimou-se coeficiente de 1,363 referente à variável produtos financeiros, 

indicando que para uma unidade de aumento no escore dessa variável aumentou 

36,3% a razão de chance de o cliente se situar na categoria de cliente neutro em 

contraposição à categoria de cliente detrator. Estimou-se, ademais, que uma unidade 

de aumento no escore de atendimento humano elevou 27,9% na razão de chance de 

o cliente se situar na categoria de cliente neutro em referência a um cliente detrator 

do banco. 

 

O segundo conjunto de coeficientes representou os clientes promotores em 

comparação aos clientes detratores da instituição financeira. Todos os coeficientes 

das variáveis preditoras foram positivos e estatisticamente significativos. Esses 

resultados indicaram que aqueles indivíduos que avaliaram muito positivamente a 

estrutura, os produtos financeiros, o atendimento humano e o aplicativo móvel eram 

os mais prováveis de serem promotores e não detratores da instituição financeira. 

Pela ordem de importância na propensão a indicar um novo cliente ao banco figuraram 

as variáveis estrutura do banco (coef. 0,975), aplicativo móvel (coef. 0,585), 

atendimento humano (coef. 0,488) e produtos financeiros (coef. 0,326). 

 

Novamente, os produtos financeiros e atendimento humano mostraram ser variáveis 

importantes na discriminação de clientes. A razão de chance de ser um cliente 

promotor foi multiplicado por um fator de 1,38 para cada aumento de uma unidade no 

escore produtos financeiros e de 1,62 para cada elevação de uma unidade no escore 
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atendimento humano. Entretanto, descortinaram-se como variáveis ainda mais 

relevantes os aspectos estruturais do banco e o aplicativo móvel. 

 

Altos escores atribuídos a essas variáveis tornaram menos provável que clientes 

fossem detratores do banco, sendo que o fator de chance de ser um cliente promotor 

foi multiplicado pelo fator de 2,65 e de 1,79 para cada aumento de uma unidade no 

escore referente à estrutura do banco e ao aplicativo móvel, respectivamente.  

 

Tabela 34 
Capacidade preditora da modelo: classificação dos clientes 

Observed Predicted Percent Correct 
0 1 2 

0 46 9 10 70,8% 
1 11 42 41 44,7% 
2 5 16 152 87,9% 
Overall Percentage 18,7% 20,2% 61,1% 72,3% 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 

Finalmente, pode-se analisar a capacidade do modelo em classificar as categorias de 

clientes (Tabela 34). Dos clientes detratores da instituição financeira, 70,8% (46/65) 

foram previstos corretamente. Na categoria clientes neutros, a proporção declinou 

para 44,7% (42/94) e na categoria de clientes promotores a cifra situou-se em 87,9 

(152/173). Constatou-se, assim, que o modelo foi bastante eficiente na classificação 

da amostra, uma vez que a porcentagem geral das observações corretamente 

previstas foi superior a 70%. 
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5 Considerações finais 

 

Esta dissertação, apoiada em análise fatorial e econométrica, teve por finalidade 

analisar as variáveis determinantes da satisfação do cliente bancário, no contexto da 

evolução tecnológica e do uso de aplicativos móveis neste setor. Ao incluir a dimensão 

tecnológica representada pelos dispositivos móveis e adicionar novas variáveis foi 

possível aperfeiçoar o modelo apresentado por Lara et al., (2017), que foi o ponto de 

partida para a presente pesquisa.  

 

Com base em uma análise fatorial observou-se que quatro construtos (em vez de dois) 

podem agrupar melhor as variáveis que influenciam a satisfação dos clientes. Por sua 

vez, o uso de instrumental econométrico baseado em modelos logit permitiu identificar 

uma relação positiva entre a propensão a indicar um novo cliente e os 

fatores/construtos selecionados. Todas variáveis/construtos (estrutura do banco, 

produtos financeiros, atendimento humano e mobile banking) foram estatisticamente 

significativas e exerceram efeitos positivos na satisfação do cliente da instituição 

financeira, que usa o mobile banking. Ainda assim, vale destacar que os construtos 

com mais relevância na formação da satisfação dos clientes analisados foram 

estrutura do banco e o próprio aplicativo móvel.  

 

Os resultados evidenciaram os elevados níveis de satisfação dos clientes da 

instituição pesquisada com o aplicativo de mobile banking. Isso se apreende no fato 

de que oito dentre as dez variáveis com melhores avaliações na pesquisa referiram-

se a esse construto de base tecnológica. Por outro lado, os dez itens, de um total de 

vinte e quatro levantados, com piores avaliações reportaram-se às variáveis 

infraestrutura do banco, atendimento humano e produtos financeiros, os últimos 

ligados à política de precificação da instituição financeira.     

 

Outra conclusão e, também, inovadora, diz respeito às condições necessárias para 

alterar a posição do cliente nos agrupamentos do Net Promoter Score. Nesse sentido, 

a regressão logit multinomial evidenciou que para um cliente classificado como 

detrator passar para a condição de neutro, é preciso melhorar sua avaliação relativa 

aos itens dos construtos produtos financeiros e atendimento humano. Já para induzir 
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um cliente de detrator para promotor exige-se maiores esforços da instituição 

financeira, uma vez que todos os construtos revelaram ser muito relevantes para a 

satisfação dos clientes e sua disposição em indicar o banco a um amigo.  

 

Assim, percebe-se que, no atual cenário de transformação digital, a satisfação do 

cliente bancário passou a ser fortemente impactada pela sua experiência com as 

soluções tecnológicas disponíveis. No entanto, detectou-se também que fatores mais 

tradicionais continuam relevantes na formação da imagem de uma instituição 

financeira. Considerando que as variáveis que compõem o construto mobile banking  

foram muito bem avaliadas, constitui tarefa da administração envidar esforços para 

suprir as carências e os pontos fracos elencados pelos clientes em aspectos da 

infraestrutura, atendimento presencial e atratividade dos produtos financeiros 

ofertados. 

 

Estas constatações reforçam o alinhamento do modelo e dos resultados obtidos na 

presente pesquisa com a atual tendência de valorização da multicanalidade, onde 

ocorre o oferecimento de um número cada vez maior de canais de contato entre 

clientes e a organização. Omnichannel é uma tendência do varejo que se baseia na 

convergência de todos os canais utilizados por uma empresa e preconiza a ideia de 

que a experiência do cliente tem caráter transversal em relação aos canais de contato. 

Assim, um processo de interação iniciado em um canal, pode ser concluído em outro, 

integrando lojas físicas,  lojas virtuais e clientes (Kotler, et al, 2017; Okada & Porto, 

2018). 

 

Na medida em que os resultados da pesquisa mostraram a necessidade de padrões 

elevados de satisfação em todos os construtos para que o cliente seja considerado 

promotor, é possível denotar que o próprio trabalho a ser feito pela instituição 

financeira tem características baseadas no marketing omnichanel. É necessário que 

todas as esferas de influência aqui analisadas apresentem melhorias, e para isso é 

natural depreender que a experiência do cliente ocorra de forma integrada e 

harmônica entre os diferentes canais disponíveis.  
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A pesquisa contribui para a academia na medida em que reforça o entendimento 

acerca das implicações do uso do mobile banking sobre a satisfação do cliente, em 

complemento à predominância de estudos relativos aos antecedentes de uso de tais 

soluções, conforme relatado na literatura contemporânea, presente nas referências 

desta dissertação. Além disso, a inserção do construto mobile banking possibilita 

ofertar novos elementos à discussão de temas relacionados às novas tecnologias, no 

âmbito da produção relativa ao marketing de relacionamento, conforme lacuna 

identificada por Demo et al. (2015). Por fim, em relação às discussões sobre o Net 

Promoter Score, a pesquisa contribui na medida em que oferece novos elementos 

para o entendimento dos fatores contributivos na formação do índice, no tocante à 

clientes bancários usuários de novas tecnologias. 

 

Como uma dissertação de um curso de mestrado profissional, cuja proposta é formar 

profissionais para resolver problemas das organizações, esta pesquisa mostra-se 

relevante para a empresa objeto da análise, principalmente em relação às reflexões 

que oferece acerca das atuais mudanças provocadas pelo advento de novas 

tecnologias e as consequentes mudanças no comportamento dos clientes. O 

oferecimento de uma análise quantitativa com relativo grau de sofisticação estatística 

pode constituir elemento importante para subsidiar futuras tomadas de decisão por 

parte da alta gerência em sua busca para aumentar a competitividade da organização. 

 

Dentre as limitações desta pesquisa ressaltam-se a não estratificação da amostra, 

tendo em vista a concentração de clientes da região Sudeste e em faixas superiores 

de renda e de escolaridade. Além disso, é necessário destacar que o recorte da 

amostra entre clientes de uma única instituição também impede a generalização para 

o setor como um todo.  Assim, o maior refinamento da amostra e aplicação do 

presente modelo em outras unidades de análise do setor bancário, ou mesmo em 

organizações de outros ramos, descortinam-se como sugestões para estudos futuros. 
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Apêndices 

 

Apêndice A - Questionário 

 

Seção 01 – Apresentação da pesquisa 

 

 

Prezado(a) Senhor(a),  

 

Estamos realizando uma pesquisa sobre a percepção dos clientes do Banco do Brasil, 

considerando três dimensões: a imagem do banco; a atuação dos gerentes; e a 

adequação de seu mobile banking (aplicativo para celular/smartphone). 

 

Este trabalho é destinado a fins acadêmicos, sendo que as informações serão tratadas 

de forma estritamente sigilosa e de maneira alguma serão divulgadas individualmente. 

Trata-se da pesquisa que servirá de base para a elaboração da minha dissertação de 

mestrado em Administração pela Fundação Pedro Leopoldo, orientada pelo Prof. Dr. 

Ronaldo Lamounier Locatelli. 

 

Todo o questionário pode ser preenchido em cinco minutos e quaisquer dúvidas 

podem ser esclarecidas por meio dos contatos aqui disponíveis. 

 

Agradecemos o seu apoio e participação, que são essenciais para a realização desta 

pesquisa. 

 

Marcelo Costa Alves  

Mestrando pela Fundação Pedro Leopoldo-MG, Administrador e Professor de Ensino 

Superior  

Email: marcadm7@gmail.com. 

Telefone/Whatsapp: (32) xxxxxxx 
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Seção 02 – Caracterização 

 

1 – Qual é o seu gênero? 

(   ) Masculino   (   ) Feminino  (   ) Outros 

 

2 – Em que região do país você mora? 

(   ) Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Tocantins, Roraima) 

(  ) Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio  

Grande do Norte, Sergipe) 

(   ) Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul) 

(   ) Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro) 

(   ) Sul (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul) 

 

3 – Qual é sua faixa etária? 

(   ) Até 16 a 25 anos 

(   ) De 26 a 40 anos 

(   ) De 41 a 55 anos 

(   ) 56 anos ou mais 

 

4 – Qual é o seu nível de escolaridade? 

(   ) Fundamental (completo ou incompleto) 

(   ) Médio (completo ou incompleto) 

(   ) Superior (completo ou incompleto) 

 

5 – Qual é a sua faixa de renda mensal? 

(   ) Até R$ 999,99 

(   ) Entre R$ 1000,00 e R$ 2999,99 

(   ) Entre R$ 3000,00 e R$ 4999,99 

(   ) Entre R$ 5000,00 e R$ 8000,00 

(   ) Acima de R$ 8000,00 
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Seção 03 – Imagem 

 

Nas questões a seguir, assinale o seu grau de concordância com as afirmativas 

apresentadas, de acordo com a escala de zero a 10 (sendo zero a expressão de total 

discordância e 10 de total concordância). 

 

6 – O banco é sólido, capaz de proteger os recursos aplicados de seus clientes. 

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

7 – A infraestrutura das agências atende às necessidades dos clientes. 

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

8 – A capilaridade (presença do banco em diferentes localidades) é um ponto 

forte da instituição. 

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

9 –  Os serviços prestados pelo banco são adequadamente diversificados 

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

10 – A prestação de serviços do banco é ágil. 

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

11 – O banco oferece uma gama de produtos financeiros adequadamente 

diversificada. 

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

12 – Os rendimentos de aplicações são mais atraentes que os dos concorrentes.        

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

13 – As linhas de empréstimos do banco atendem às necessidades dos seus 

clientes. 

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    
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14 – Os custos cobrados pelo banco (taxas de juros, tarifas de serviços) são 

mais atraentes do que a de seus concorrentes 

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

Seção 04 – Atendimento humano 

 

Nas questões a seguir, assinale o seu grau de concordância com as afirmativas 

apresentadas, de acordo com a escala de zero a 10 (sendo zero a expressão de total 

discordância e 10 de total concordância). 

 

6 – Os gerentes estão sempre disponíveis. 

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

7 – O gerente demonstra ter conhecimento a respeito do cliente. 

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

8 – O gerente demonstra ter conhecimento dos produtos e serviços ofertados.  

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

9 –  O gerente inspira credibilidade. 

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

10 – O gerente é eficiente na solução de problemas.   

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

11 – O gerente apresenta soluções criativas e inovadoras para o cliente. 

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

12 – O gerente demonstra competência para indicar novas oportunidades de 

investimentos/negócios.       

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    
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Seção 05 – Mobile banking (aplicativo de celular/smartphone) 

 

Nas questões a seguir, assinale o seu grau de concordância com as afirmativas 

apresentadas, de acordo com a escala de zero a 10 (sendo zero a expressão de total 

discordância e 10 de total concordância). 

 

6 – O aplicativo móvel do banco funciona de forma adequada. 

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

7 – Seus comandos e menus são fáceis de utilizar e devidamente intuitivos. 

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

8 – As ferramentas e soluções de segurança disponíveis no uso do aplicativo 

são suficientes. 

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

9 – O aplicativo mobile do banco preserva e respeita a minha privacidade.  

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

10 – O uso do aplicativo soluciona problemas antes existentes no meu 

relacionamento com o banco. 

 

11 – Utilizo frequentemente o aplicativo móvel para transações financeiras e 

negociais. 

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

12 – Aplicativo móvel do banco atende à minhas necessidades em relação a 

movimentações financeiras. 

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

13 – Aplicativo móvel do banco atende às minhas necessidades em relação ao 

relacionamento com a instituição 

(   ) 1     (   ) 2      (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5     (   ) 6     (   ) 7     (   ) 8      (   ) 9     (   ) 10   
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Seção 06 - Experiência geral 

 

6 – A partir de sua experiência com o banco, você o recomendaria a um 

amigo(a)?   

(   ) 0    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10    

 

 

 

 


