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De tudo ficam três coisas: 
A certeza de que estamos sempre começando, 
A certeza de que é preciso continuar, 
E a certeza de que podemos ser interrompidos 
antes de terminarmos. 
Fazer da interrupção um caminho novo. 
Da queda um passo de dança, 
Do medo uma escada,  
Do sonho uma ponte,  
Da procura um encontro. 
               Fernando Sabino 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Aos meus pais Audinir e Suely, gratidão pela vida. Nada começaria e 

simplesmente não existiria sem vocês.  

Às minhas irmãs, Juliane, Giselle e Priscilla, obrigada pela união, pela força, 

pela paciência, pelo amor e por saber que as tenho ao meu lado. 

Ao meu namorado Rogério, obrigada por ser parte significativa desta etapa da 

minha vida. Teria sido infinitamente mais difícil sem você. 

Aos meus pequenos grandes amores, Henrique, Mariana e Manuela, obrigada 

por existirem, vocês são minha inspiração. 

Ao meu orientador, Professor Alex Ferraresi, muito obrigada pela dedicação 

tão valiosa, pelas considerações, pela paciência e pelo incentivo. Tê-lo como 

professor e orientador foi um privilégio. 

Ao Paulo Nogas, que, mais do que professor, foi um amigo e grande 

incentivador que contribuiu enormemente em diversos momentos no decorrer desta 

caminhada.  

Ao corpo docente do programa de mestrado pelo conhecimento e vivências 

transmitidos. Em especial ao professor Vilmar Moreira, pela contribuição durante a 

elaboração deste trabalho.   

Aos colegas de mestrado, pelos bons momentos compartilhados. 

À secretária Suellen Alcântara, pela ajuda e educação sempre presente. 

A todos os amigos da COOPESF, em especial ao Presidente do Conselho, Jair 

Capristo pela confiança e aos Conselheiros Pedro Steiner, pelas contribuições e 

incentivo e Milton Alves pela participação. Aos Diretores Altemir Gugelmin e Eloir 

Trovão, pela credibilidade e apoio irrestrito. A todos os funcionários, em especial a 

Nelsi Pischke, pela paciência e apoio técnico. Agradeço imensamente a todos vocês 

pela confiança em mim depositada.  

Aos funcionários do SICREDI, SICOOB e SESCOOP que me ajudaram na 

busca pelos entrevistados. 

A todos os meus queridos amigos e amigas, em especial a Patricia Ribas pelo 

apoio, cumplicidade, respeito e carinho nestas mais de três décadas de amizade. 

A todos os 946 anônimos que responderam a minha pesquisa, agradeço pelo 

seu tempo e pelas respostas, sem as quais este trabalho não seria possível. 

A Deus, por ter me apresentado a todas essas pessoas!  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À minha família, que me acompanhou e apoiou 
em mais esta conquista: com vocês aprendi a 
importância do conhecimento. 
Ao meu pai, pela confiança, apoio, 
determinação, força e coragem que sempre 
demonstrou e que tenho como exemplo. 
A minha mãe, pela delicadeza, cuidado, amor, 
carinho e fé com os quais me encorajou a 
buscar meus sonhos. 
Às minhas irmãs, que são minhas amigas, 
companheiras, confidentes e meu porto seguro. 
Às minhas sobrinhas amadas, por criarem tanto 
valor em minha vida. 
Em vocês encontro forças para começar e 
recomeçar sempre. 



 

 

RESUMO 

 

Considerando que há uma nova forma do usuário de serviços financeiros se relacionar 
com o dinheiro, as instituições financeiras não poderão mais manter modelos antigos, 
é necessário repensar a forma como se relacionarão com o seu cliente. Orientação 
para o cliente é a capacidade que as empresas demonstram em conhecer o 
consumidor trazendo-o como estratégia competitiva da empresa. Conhecer as 
expectativas do cliente promove uma conexão emocional intangível. Segundo 
Zeithaml et al. (2001), o valor é a base do relacionamento do cliente com a empresa. 
Os consumidores têm diferentes percepções de valor. O presente trabalho tem como 
objetivo realizar uma análise comparativa entre o valor percebido pelo cliente de 
bancos de varejo e cooperativas de crédito, considerando proposta de valor como a 
equalização entre qualidade percebida e sacrifício monetário e não monetário 
percebido. Para tanto foi utilizado um modelo proposto por Roig et al. (2006) para 
serviços bancários e validado por Duarte (2016) para cooperativas de crédito, que 
propõe seis dimensões como avaliação do valor percebido: instalações, 
profissionalismo, qualidade dos serviços, preço, valor emocional e valor social. Além 
destas dimensões foram propostos três novos constructos como segurança e solidez, 
comunicação e tecnologia. Foi utilizada uma amostra não probabilística de 596 casos. 
Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa caracteriza-se como 
exploratória descritiva com abordagem quantitativa constituindo-se em uma survey 
mediante aplicação de questionários online utilizando a escala Likert. Os dados foram 
analisados em duas etapas por meio de técnicas e softwares estatísticos, sendo 
analisadas primeiro as dimensões já validadas anteriormente e em seguida as novas 
dimensões propostas neste trabalho. Com base na estatística descritiva e análise 
fatorial seguida da aplicação do teste t de Wilcoxon, concluiu-se que, das nove 
dimensões iniciais, quatro tinham possibilidade de comparação por manterem as 
mesmas variáveis: preço, valor emocional, segurança e confiabilidade e tecnologia 
digital. O resultado obtido comparando os valores percebidos por clientes de bancos 
e associados de cooperativas de crédito demonstrou que há evidencias de diferenças 
nestas quatro dimensões. As demais dimensões se agruparam com variáveis 
diferentes não sendo possível de comparação. Pode-se intuir portanto, que aplicando 
o questionário de Roig et al. (2006) no cenário brasileiro houveram mudanças 
significativas no reordenamento das variáveis além da verificação que clientes de 
bancos e cooperativas de crédito devem ser percebidos como diferentes para ações 
e campanhas de relacionamento.  
 
 

Palavras-chave: cooperativas de crédito, bancos de varejo, valor percebido, 
qualidade de serviço, serviços financeiros, marketing de serviços  
  



 

 

ABSTRACT 
 

Considering that there is a new way for the financial services user to relate to money, 
financial institutions can no longer maintain old models, it is necessary to rethink how 
they will relate to their client. Customer orientation is the ability that companies 
demonstrate in knowing the consumer by bringing it as a competitive strategy for the 
company. According to Zeithaml et al. (2001), value is the basis of the customer's 
relationship with the company. Consumers have different perceptions of value.The aim 
of this study is to perform a comparative analysis between the perceived value of retail 
banks and credit unions, considering value proposition as the equalization between 
perceived quality and perceived monetary and non-monetary sacrifice. For this 
purpose we used a model proposed by Roig et al. (2006) for banking services and 
validated by Duarte (2016) for credit unions, compound of six dimensions as an 
evaluation for perceived value: facilities, professionalism, quality of services, price, 
emotional value and social value. In addition to these dimensions, three new constructs 
such as safety and soundness, communication and technology were proposed. A non-
probabilistic sample of 596 cases was used. As for the methodological procedures, the 
research is characterized as descriptive exploratory with quantitative approach 
constituting a survey through the application of online questionnaires using the Likert 
scale. The data were analyzed in two stages using statistical techniques and software, 
analyzing the dimensions previously validated and then the new dimensions proposed 
in this work. Based on descriptive statistics and factorial analysis followed by the 
application of the Malcoxon t-test it was concluded that, from the nine initial 
dimensions, four had a possibility of comparison because they maintained the same 
variables: price, emotional value, safety and reliability and technology. The result 
obtained comparing the values perceived by customers of banks and credit union 
members showed that there is evidence of differences in these four dimensions. The 
other dimensions were grouped with different variables and no comparison was 
possible. It can be inferred, therefore, that by applying Roig et al.'s (2006) 
questionnaire in the Brazilian scenario there were significant changes in the reordering 
of the variables besides the verification that bank and credit cooperative clients should 
be perceived as different for actions and relationship campaigns. 
 

 
Keywords: credit unions, retail banks, perceived value, quality of service, financial 
services, service marketing 
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1 INTRODUÇÃO 

Vivemos num mundo novo, não se trata de uma era de mudanças, mas de uma 

mudança de eras. Assim como ocorreu na Revolução Industrial, estamos 

remodelando nossos costumes por meio do comportamento das novas gerações, da 

entrada de novas tecnologias e das formas como as organizações estão se 

relacionando com os seus clientes. Assim como o Netflix1 inovou na indústria do 

entretenimento, o AirBnB2 na experiência de viagem, o Spotify3 na música e o UBER4 

no transporte, as fintechs5 já estão forçando setores tradicionais, como as instituições 

financeiras, a inovar e a se reinventar em suas organizações, cultura e processos.  

Para o escritor Clay Shirky “a verdadeira revolução não acontece quando a 

sociedade adota novas ferramentas e sim quando adota novos comportamentos.” 

Portanto, não é mais questão de utilizar de ferramentas digitais, e sim de possuir uma 

alma digital. O digital está em tudo, apesar de tudo não estar no digital. 

Bancos tradicionais como o Bradesco, Santander e o Itaú lançaram Bancos 

Digitais que adotam uma linguagem voltada para atrair o público jovem e descomplicar 

o gerenciamento de dinheiro. Observa-se uma tendência dos grandes bancos a 

investir mais em tecnologia, em detrimento das agências físicas, e com isso surge um 

futuro diferente para as instituições financeiras tradicionais. 

                                                
1 Netflix: serviço de streaming (transmissão instantânea) que possui um catálogo de milhares de filmes 
e séries de TV que podem ser acessados através de diversas plataformas como notebooks, tablets, 
smartphones, videogames e pela TV. 
2 AirBnB: plataforma de hospedagem onde o proprietário oferece acomodação em seu apartamento, 
casa ou mesmo um quarto. 
3 Spotify: serviço de música comercial em streaming (transmissão instantânea) que fornece conteúdo 
provido de restrição de direitos autorais.  
4 UBER: empresa multinacional americana de transporte privado urbano que utiliza aplicativo para 
comunicação entre o passageiro e o motorista particular associado. 
5 Fintech: a palavra vem da junção de Finanças com Tecnologia. São startups de serviços financeiros 
que estão criando uma nova forma de se lidar com os produtos e serviços financeiros. Com uso 
intensivo de tecnologia, estes novos produtos e serviços são geralmente mais fáceis de se usar, mais 
simples, intuitivos e estão disponíveis 24/7, na maior parte das vezes através de aplicativos mobile. 
6 Por cooperativa de crédito, considerar também banco cooperativo. 
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O Banco Central do Brasil classifica como instituições financeiras, além dos 

bancos comerciais, as cooperativas de crédito6. Neste ambiente financeiro, as 

cooperativas de crédito vêm comemorando um crescimento acima da média do 

mercado7, mesmo em períodos de crise econômica, por terem forte atuação local e 

regional e estarem próximas de seus associados. 

Com a entrada de novos concorrentes como as fintechs, a inovação tanto para 

bancos como para as cooperativas de crédito não é mais opcional, tornou-se uma 

necessidade fundamental para que instituições financeiras consigam manter clientes 

e conquistar novos clientes. 

O marketing de relacionamento é uma ferramenta fundamental para isso, 

através da qual organizações poderão surpreender e conquistar clientes. Entendendo 

as reais necessidades do cliente, as empresas criam vantagem competitiva 

sustentável quando reconhecem a importância do relacionamento tanto com o cliente 

quanto para os demais stakeholders, como fornecedores, funcionários, parceiros e 

distribuidores (MC KENNA, 1994).  

 Segundo Madruga (2010) assim como o marketing de massa foi a solução no 

século passado para levar o maior número possível de produtos para o maior número 

imaginável de clientes, o marketing de relacionamento na atualidade privilegia a 

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

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

relacionamento com a empresa.   

Neste novo formato do usuário de serviços financeiros se relacionar com o 

dinheiro, as instituições financeiras não poderão mais manter modelos antigos, é 

necessário repensar como se relacionarão com o seu cliente. Este trabalho tem por 

objetivo, a partir de uma pesquisa, analisar o valor percebido pelos usuários de 

serviços financeiros em bancos e em cooperativas de crédito e verificar se há uma 

correlação entre eles para subsidiar estratégias mais eficazes na gestão de 

relacionamento com o cliente. 

                                                
 
 
7 A exemplo do que também ocorreu em outros países, as cooperativas financeiras brasileiras 
apresentaram crescimento em 2016 mesmo em um cenário de retração econômica e crise política. Os 
depósitos administrados pelas cerca de 1.000 instituições financeiras cooperativas existentes no 
país (somadas ainda as centrais e os bancos cooperativos) cresceram 26% e as operações de crédito 
9%. Disponível em: <http://cooperativismodecrédito.coop.br/2017/05/cooperativismo-financeiro-
manteve-crescimento-em-2016>. 

http://cooperativismodecredito.coop.br/2017/05/cooperativismo-financeiro-manteve-crescimento-em-2016
http://cooperativismodecredito.coop.br/2017/05/cooperativismo-financeiro-manteve-crescimento-em-2016
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1.1 O PROBLEMA DE PESQUISA 

Até chegar à forma como o conhecemos hoje, o dinheiro passou por muitas 

modificações, desde o escambo até a moeda virtual (bitcoins)8, e ainda continua em 

evolução. Num mundo analógico, nós lidávamos com os objetos físicos, e o dinheiro 

se movia na velocidade humana. Nas últimas décadas, começamos a usar o dinheiro 

digital. Neste mundo, o dinheiro pode ir muito mais longe e muito mais rápido, rápido 

como num piscar de olhos.  

Neste ritmo de evolução, chegaremos a um ponto em que todas as transações 

financeiras serão virtuais? O que acontecerá quando mudar a maneira como 

compramos, vendemos ou pagamos, a moeda física deixará de existir? As agências 

bancárias serão necessárias?   

No Fórum Econômico Mundial, realizado em janeiro de 2016 em Davos, 

banqueiros e profissionais do mercado financeiro debateram o futuro das transações 

financeiras. Fintechs, moeda virtual e novas regulações mostram que o setor está em 

transformação. Christine Lagarde9, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional 

(FMI), ressaltou que, entre os mais jovens, muitos não têm relação alguma com os 

bancos tradicionais.  

O FMI divulgou um documento no qual faz seus primeiros estudos em relação 

a essas mudanças, destacando que existe uma urgência para que reguladores e 

instituições federais enxerguem esse movimento. O chairman e CEO do Morgan 

                                                
8 Bitcoin: é uma criptomoeda que não depende de um emissor centralizado ou uma instituição 
financeira. Utiliza-se um banco de dados para registrar as transações e pode ser salva em 
computadores, nuvens ou pen drives na forma de "arquivos de carteira" ou como "serviços de carteira 
online" providos por terceiros; e podem ser enviadas pela internet para qualquer lugar do mundo ou 
para qualquer pessoa que tenha um "endereço bitcoin". É possível transacionar diretamente uns com 
os outros, usando criptografia de chave pública, sem intermédio de uma instituição financeira. O 
Tesouro dos Estados Unidos a classificou como a primeira moeda digital descentralizada no mundo. 
Em setembro de 2016 o valor de 1 BTC (bitcoin) chegou a cotação de US$ 4.989,00, sendo que a 
primeira cotação, em junho de 2009, 1 BTC (Bitcoin) equivalia a US$ 0,0001.  
 
9 Christine Lagarde é advogada e política francesa filiada ao partido dos Republicanos e atual Diretora-
Gerente, o cargo mais alto do FMI (Fundo Monetário Internacional), o qual ela é a primeira mulher a 
ocupar. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Criptografia_de_chave_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Advogado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Republicanos_(Fran%C3%A7a)
https://pt.wikipedia.org/wiki/FMI
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Stanley10, James Gorman, não acredita que a mudança – principalmente no que se 

refere à moeda virtual – será imediata. 

De acordo com o antropólogo Bill Maurer11, as moedas digitais 

complementarão as existentes, mas ele não acredita que a moeda física deixará de 

existir. Ainda segundo o antropólogo, a moeda virtual tem algumas restrições, como 

acesso à plataforma (não disponível para todos), ocorrência de problemas 

operacionais (tablets e smartphones12) e de infraestrutura e segurança digital que 

impedirão que o dinheiro físico desapareça. Pois, mesmo presente em todos os 

lugares, a rede virtual não envolve todas as pessoas.  

Em 2008, Pereira comentou que a globalização das economias e dos mercados 

foi um fator que interferiu na atuação do sistema financeiro. As condições para a 

sobrevivência neste mercado, de acordo com esta autora, têm demandado das 

organizações bancárias qualidade na prestação dos serviços e investimentos maciços 

em tecnologia e na qualificação dos seus funcionários. Conclui, portanto, que para ter 

sucesso as instituições financeiras precisam entender como se dá a tomada de 

decisão pelo cliente, sua satisfação após o consumo e consequentemente sua 

fidelização. 

Neste cenário competitivo, esta pesquisa buscou conhecer o valor percebido 

pelos clientes de instituições financeiras, especificamente de bancos e de 

cooperativas de crédito, para subsidiar ações de atualização de seus modelos de 

negócios, estratégias e formas de comunicação em resposta a este mercado em 

constante mudança.  

 

                                                
10 Morgan Stanley é uma empresa global de serviços financeiros sediada em Nova York. O Morgan 
Stanley opera em 42 países e possui mais de 1300 escritórios e 65.000 funcionários. Em 2009, o 
Morgan Stanley fez uma joint-venture com o Citigroup, formando o Morgan Stanley Smith Barney, o 
maior banco de investimentos do mundo, com 18.000 corretores de valores e ativos superiores a 1,7 
trilhão de dólares. 
 

11 Bill Maurer é antropólogo norte-americano, professor de Antropologia, Direito e Criminologia, Direito 
e Sociedade; pró-reitor de Ciências Sociais e diretor fundador do Instituto para Inclusão Financeira, 
Dinheiro e Tecnologia (Institute for Money, Technology and Financial Inclusion – IMTFI) na 
Universidade da Califórnia em Irvine, financiado pela Fundação Bill & Melinda Gates. Conduziu 
pesquisas sobre dinheiro, finanças, economia e direito, moedas alternativas, tecnologias de pagamento 
tradicionais e emergentes, incluindo criptomoedas como o bitcoin. 
 
12 Tablets e Smartphone: tablet é um tipo de computador portátil, de tamanho pequeno, fina espessura 
e com tela sensível ao toque (touchscreen). É um dispositivo prático com uso semelhante a um 
computador portátil convencional, no entanto, é mais destinado para fins de entretenimento que para 
uso profissional. Smartphone é um telefone celular que combina recursos de computador com 
tecnologias avançadas estendidas por meio de aplicativos (apps). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Citigroup
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Mesmo com a tecnologia digital avançando sobre o mercado financeiro, quando 

o assunto é dinheiro, a primeira instituição em que pensamos é o banco. Esta 

afirmação é comprovada pelo dado do Relatório de Estabilidade Financeira divulgado 

pelo Banco Central do Brasil em abril de 2017, que demonstra que 79% do mercado 

de crédito no Brasil está concentrado nos quatro maiores bancos do país: Caixa, 

Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. Estes grandes bancos também responderam no ano 

de 2016 por 79% dos depósitos bancários e por 73% dos ativos do sistema financeiro.  

Segundo Ahmad (2005), o setor bancário fornece serviços financeiros pessoais 

para o mercado de massa, indivíduos ou clientes. A literatura mostra que os bancos 

tradicionais perderam uma parte substancial de seus negócios para a concorrência 

não bancária, como, por exemplo, as cooperativas de crédito. No Brasil, ainda são 

poucas as pessoas que têm vínculo com cooperativa financeira, que, de acordo com 

os dados do Banco Central do Brasil, em dezembro de 2016 ocupava a 6ª posição de 

todo o mercado brasileiro. Esta posição representa um market share de 3,57%13 

considerando o número de ativos totais. 

No período de 2000 a 2015, a receita total de serviços financeiros no mundo 

registrou um crescimento anual de 7,1%, passando de 2 bilhões para 5,6 bilhões de 

dólares14. A pesquisa, realizada pela IBM, revela ainda que a combinação do avanço 

tecnológico com modelos de negócio inovadores vai melhorar a eficácia e a 

diferenciação das empresas. O relatório World Retail Banking Report14 aponta 

caminhos para que as instituições financeiras se tornem ainda mais competitivas nos 

próximos dez anos. De acordo com o líder do setor de Finanças da IBM Global 

Business Services para a América Latina, Tonny Martins, este estudo aponta 

caminhos para que as instituições financeiras se tornem ainda mais competitivas nos 

próximos 10 anos. "Em 2015, viveremos em um mercado cada vez mais voltado ao 

cliente, dominado por mega bancos globais e densamente ocupado por provedores 

especializados em serviços financeiros. A competição e a regulamentação se 

intensificarão, e as inovações tecnológicas e nos modelos de negócios reformularão 

as estruturas bancárias e não bancárias." 

                                                
13 Dados extraídos do portal do Cooperativismo de Crédito, base dez/2016. 
14 Este dado está em uma pesquisa chamada “World Retail Banking Report (WRBR) 2016”, elaborada 
pela CAPGEMINI e pela EFMA e divulgada durante o congresso CIAB, Congresso e Exposição 
referência na América Latina em Tecnologia da Informação para Instituições Financeiras, realizado 
pelaFederação Brasileira de Bancos (Febraban) em São Paulo, no ano de 2016. 
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As fintechs, startups de serviços financeiros estão avançando rapidamente na 

conquista de clientes, enquanto os bancos, em sua maioria, admitem não estar 

preparados para lidar com essa ameaça. A pesquisa ainda revelou que quase dois 

terços dos clientes (63%) estão usando produtos ou serviços dessas empresas, 

estando mais propensos a indicar as fintechs (55%) do que seus bancos (38%) para 

amigos e familiares. No Brasil, 74% dos consumidores estão usando produtos 

financeiros ou serviços provenientes de fintechs –69% dos entrevistados indicaram 

suas fintechs aos seus amigos, enquanto 48% fariam indicação do seu banco aos 

conhecidos.  

Com uma penetração maior nos mercados emergentes e entre clientes mais 

jovens, as fintechs estão ganhando popularidade graças à percepção de que são mais 

fáceis de usar (82%), oferecem serviços mais rápidos (81%) e garantem uma boa 

experiência para o usuário (80%). A conectividade deixou o mercado mais inclusivo, 

as redes sociais eliminam as barreiras geográficas, permitindo que as pessoas se 

interliguem, se comuniquem e influenciem comportamentos. Mesmo tendo uma 

participação crescente no mercado financeiro, os clientes de fintechs não serão objeto 

desta pesquisa. Está incluído no capítulo final como sugestão para trabalhos futuros.   

Como as instituições financeiras, considerando bancos e cooperativas de 

crédito, poderão criar vantagens competitivas significativas para competir neste 

cenário? Lovelock et al. (2012) defendem que empresas de serviços bem-sucedidas 

identificam os elementos estrategicamente importantes de suas operações e neles 

concentram seus esforços. Ainda segundo os autores, estas empresas oferecem um 

alto nível de desempenho nos atributos particularmente valorizados por seu público.  

Madruga (2010) cita a gestão inteligente da informação a respeito do cliente 

como estratégia de negócio voltada para o entendimento e antecipação das 

necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma empresa, envolvendo capturar 

os dados, consolidar, analisar e distribuir os resultados para os gestores estratégicos 

criarem ações mercadológicas junto aos seus clientes. 

Segundo Zeithaml et al. (2001), o valor é a base do relacionamento do cliente 

com a empresa. E os autores defendem que, se o cliente não recebe valor da 

empresa, as estratégias de retenção terão pouco efeito. Para eles, valor percebido é 

a avaliação objetiva, pelo consumidor, da utilidade de uma marca, com base em 

percepções daquilo que ele dá em troca por aquilo que recebe. 
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Churchill e Peter (2012) sugerem que o marketing para o valor tenha o cliente 

como foco, portanto, as empresas devem compreender seus clientes, saber o que 

pensam, o que sentem, como compram, como usam e como falam de seus serviços. 

Este marketing voltado para os valores não identifica as pessoas como simples 

consumidores; pelo contrário, percebe-as como seres humanos plenos: com mente, 

coração e espírito. 

Buscou-se na literatura nacional e internacional uma pesquisa já realizada 

semelhante a esta pretendida. Existem estudos sobre percepção de qualidade e 

satisfação de clientes em instituições financeiras e cooperativas de crédito, mas 

muitos são internos, confidenciais e geralmente baseados em pesquisas com clientes 

da própria instituição financeira. Nesta pesquisa não foi encontrado nenhum estudo 

comparativo entre valor percebido de clientes financeiros de bancos e cooperativas 

de crédito.   

Portanto, encontrou-se uma oportunidade de desenvolver um estudo que 

permitisse avaliar o valor percebido pelo cliente de instituições financeiras – bancos e 

cooperativas de crédito – e fazer uma análise comparativa entre eles para identificar 

inicialmente se há alguma diferença e, se houver, em quais dimensões ela ocorre. 

1.2 PERGUNTA DE PESQUISA 

Esta pesquisa pretendeu responder à seguinte pergunta: “Qual(is) a(s) 

diferença(s) do valor percebido por clientes de bancos e por associados de 

cooperativas de crédito?”.  

O questionários foi dividido em perguntas que utilizaram dimensões como 

instalações, profissionalismo, qualidade nos serviços, preço, valor social, valor 

emocional, segurança e solidez, comunicação e tecnologia digital. Daí surgiu a 

questão norteadora da presente dissertação. 

Para responder à questão da pesquisa, foram levados em consideração os 

objetivos geral e específicos descritos na sequência. 
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1.3 OBJETIVOS 

No desenvolvimento da presente dissertação, o propósito foi analisar 

comparativamente os valores percebidos por clientes de bancos e cooperativas de 

crédito. Nesta etapa da pesquisa, são descritos seus objetivos. 

1.3.1 Objetivo geral 

O objetivo geral é identificar o valor percebido pelos clientes de instituições 

bancárias e pelos associados em cooperativas de crédito de Curitiba e região 

metropolitana e realizar um estudo comparativo entre ambas. 

1.3.2 Objetivos específicos  

Para atingir o objetivo geral desta pesquisa, são delineados os seguintes 

objetivos específicos: 

a) identificar o valor percebido por clientes pessoa física de instituições 

bancárias; 

b) identificar o valor percebido por associados pessoa física de 

cooperativas de crédito; 

c) realizar uma análise comparativa entre os valores percebidos; 

1.4 JUSTIFICATIVAS DA PESQUISA 

A justificativa de uma pesquisa deve reportar à defesa do trabalho, isto é, o 

motivo principal para a sua elaboração, assim como à exposição dos interesses 

envolvidos, buscando dar uma ideia ao leitor sobre a importância do tema pesquisado 

(SALOMON, 2001). 

1.4.1 Justificativa teórica 

Para Roig et al. (2006) a literatura sobre serviços financeiros mostra que os 

bancos devem concentrar esforços em três pontos fundamentais: o valor para o 
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acionista, o valor para o empregado e o valor percebido pelo consumidor. Este estudo 

irá se concentrar no valor percebido pelo consumidor. 

O valor percebido pelo cliente é um conceito estratégico que tem sido 

pesquisado academicamente no contexto do marketing de relacionamento. Para Ruiz 

et al. (2008), as pesquisas mais antigas sobre valor percebido se baseavam na 

literatura existente sobre precificação, que considerava qualidade percebida e 

sacrifício como principais componentes de determinação do valor percebido de um 

produto. 

Para Alves (2010), diversos termos são utilizados como sinônimo de valor 

percebido, como valor do serviço, valor esperado, valor para o cliente, valor recebido, 

entre outros. Boksberger e Melsen (2011) afirmam que não há um consenso sobre a 

definição de valor percebido. 

Contudo, apesar dos diferentes conceitos e da adoção de diversas definições, 

a literatura nos demonstra que há sempre uma relação baseada na comparação de 

benefícios e sacríficos (ZEITHAML, 1988).  

Na revisão da literatura encontraram-se alguns modelos desenvolvidos que 

relacionavam o valor percebido a diferentes constructos. Entretanto, todos eram 

especificamente para clientes do segmento bancário. Um dos mais recorrentes 

modelos de valor percebido é o proposto por Zeithaml (1988), que relaciona os 

constructos de preço, qualidade e valor, considerando o valor percebido como 

resultado de atributos intrínsecos e extrínsecos. Os atributos intrínsecos seriam 

aqueles relacionados ao prazer e valores pessoais do consumidor. Os atributos 

extrínsecos corresponderiam à marca do produto ou serviço, vinculados à reputação 

da empresa.  

Outra proposta, apresentada por Sheth, Neman e Gross (1991), analisou o 

comportamento da escolha dos clientes adotando três proposições sobre escolha e 

valor: primeiro, a escolha do mercado é resultado de múltiplos valores; segundo, cada 

um destes valores contribui de maneira diferenciada nas situações de escolha, e a 

terceira é a de que os valores são independentes. Estas proposições, de acordo com 

os autores, são explicadas por cinco categorias de valor: valor funcional, valor 

condicional, valor social, valor emocional e valor epistemológico.  

Diversas mensurações do constructo valor percebido são propostas na 

literatura. Devlin (2002) analisou o critério de escolha por consumidores no mercado 

de bancos de varejo no Reino Unido e classificou em atributos intrínsecos e 
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extrínsecos, em convergência com a classificação de Zeithaml (1988). Como atributos 

intrínsecos ele conceituou aqueles específicos ao serviço, ao contrário daqueles que 

podem ser generalizados, tal como preço. Já os atributos extrínsecos foram aqueles 

que são comuns a todos os serviços, tais como os fatores de qualidade do serviço, de 

marca da empresa e fatores relacionais. 

 Um estudo desenvolvido por Yang e Peterson (2004), identificam valor 

percebido e satisfação como determinantes na lealdade dos consumidores. 

Especificamente no segmento bancário, Paiva (2004) apresentou uma escala de 

medição de valor como contribuição para a mensuração do constructo denominado 

de Valor no Varejo Bancário Brasileiro (VVBB). 

Sanchez et al. (2006) desenvolveu uma escala para medir serviço turístico 

denominada GLOVAL que mediu o valor total da compra onde o consumidor avaliou 

as experiências de compra e de consumo. Nesta escala o valor percebido é o 

resultado da integração de seis dimensões, dos quais quatro correspondem aos 

valores funcionais: instalações, profissionalismo, qualidade do serviço e preço; e dois 

resultam das dimensões afetivas, compostas pelo valor emocional e social. 

Parente e Leocádio (2014) apresentaram uma escala final para valor percebido 

nos serviços bancários com os constructos: segurança e solidez, qualidade 

operacional, comodidade e acesso e sacrifico monetário. 

Byrne e Mccarthy (2014) apresentaram como prioridade na proposta de valor 

constructos como conexão, relacionamento, rendimento/lucro e variedade dos 

serviços. 

Roig et al. (2006) aplicou a escala GLOVAL de Sanchez et al. (2006) para 

serviços bancários e recentemente Duarte (2016) a replicou para mensurar o valor 

percebido em associados de uma cooperativa de crédito. Por tratar o valor percebido 

como um constructo multidisciplinar e por ter isso aplicada nas duas instituições 

financeiras objeto desta pesquisa, bancos e cooperativas de crédito, definiu-se esta 

escala para utilizar no presente trabalho.  

Somando-se a esta escala foram inseridos novos constructos considerando as 

várias transformações que a percepção de valor apresentou desde a escala aplicada 

por Roig et al. em 2006. As organizações empresariais devem se tornar provedores 

de valor, e devem fazê-lo de forma diferente umas das outras, pois esta habilidade 

permite diferenciar-se, melhorar os seus resultados e aumentar as suas possibilidades 

futuras de sobrevivência (SANCHEZ et al 2006). 



28 
 

 

Entende-se que a mensuração do valor percebido ainda é um desafio, em 

particular para serviços financeiros. Assim, o objetivo desta pesquisa foi aplicar uma 

escala já validada e utilizada em outras pesquisas do gênero, a fim de identificar os 

atributos classificados como relevantes para mensuração do valor percebido.  

O estudo é de grande importância, contribuindo para elevação do 

conhecimento do valor percebido pelo cliente de banco comparativamente ao 

associado de uma cooperativa de crédito e, assim, orientar ações voltadas ao 

fortalecimento do relacionamento.  

1.4.2 Justificativa prática 

A baixa percepção de valor pelos clientes de serviços bancários permitiu surgir, 

na década de 1980, concorrentes não bancários (WINSTANLEY, 1997), como as 

cooperativas de crédito. Uma cooperativa de crédito não tem os mesmos princípios 

de um banco comercial, mas precisa se fortalecer para enfrentar a competitividade do 

mercado, pois, de acordo com seus princípios doutrinários, assume a função de 

associação de pessoas e ao mesmo tempo de empresa onde os cooperados são ao 

mesmo tempo donos e usuários dos serviços por ela prestados. 

Segundo dados da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), o 

cooperativismo do ramo crédito congregava, em dezembro de 2015, mais de 8,3 

milhões de associados entre pessoa física e jurídica. Conforme indicadores da 

entidade, nos últimos oito anos, as cooperativas tiveram um crescimento de 271% no 

número de cooperados, uma expansão de 33,8% ao ano. As 1.060 cooperativas 

singulares de crédito em atividade no país possuem 5.432 agências, denotando uma 

das características do setor, que é a capilaridade e a presença em muitos municípios 

onde ela (a cooperativa) é a única instituição financeira existente.  

Segundo dados do Banco Central do Brasil (Bacen), o sistema cooperativo de 

crédito lidera em número de agências e unidades de atendimento, seguido por Banco 

do Brasil (5.424) e Bradesco (4.601). As cooperativas de crédito singulares do país 

fecharam o ano de 2015 administrando R$ 152 bilhões em ativos (Bacen).  

Mesmo tendo um papel fundamental para o desenvolvimento de diversas 

comunidades e regiões do país, o cooperativismo de crédito ainda tem uma 

participação muito tímida em relação ao sistema financeiro nacional. Este cenário está 

mudando, uma vez que o próprio governo federal tem manifestado seu apoio ao setor. 
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Com a mudança da legislação realizada pelo Banco Central em 2003, as cooperativas 

ganharam mais corpo e pretendem se expandir no país. Entre as mudanças está a 

possibilidade de criar cooperativas de livre adesão, o que na prática significa que 

qualquer pessoa ou empresa, independentemente da atividade, pode se unir a uma 

dessas instituições. 

Atualmente, o comprador está mais seletivo em relação às ofertas de mercado: 

questões como qualidade, serviço e valor passaram a influenciar no processo de 

aquisição. Esta crescente competitividade no mercado afeta não só empresas que 

comercializam produtos mas também aquelas que se inserem no ramo de prestação 

de serviços, como bancos e cooperativas de crédito, que, como qualquer outra 

empresa, disputam espaço no mercado. Nos serviços financeiros, os clientes estão 

cada vez mais preparados para mudar de fornecedor, ou intermediário, para obter 

benefícios mais favoráveis (FARQUHAR; PANTHER, 2008).  

Portanto, são diversas as variáveis que contribuem para a satisfação do cliente. 

De acordo com Lorenzetto (2005), é fundamental avaliar aspectos de relacionamento 

para verificar se os esforços alocados na produção de satisfação estão sendo 

efetivamente convertidos em geração de lucros. No marketing, podemos dizer que se 

trata de uma nova orientação: a empresa orientada para o cliente, na busca pela 

satisfação das necessidades do consumidor. Segundo Zeithaml et al. (2001), trata-se 

de uma troca de paradigmas, de foco no produto para foco no cliente. Para tanto, os 

autores explicam que o foco no cliente significa organizar a empresa em torno do valor 

percebido por este e quais fatores o influenciam. 

Segundo Denton (1990), a Southland Corporation, de Dallas, Texas, é um 

exemplo de organização de serviço que focou no cliente obtendo uma real vantagem 

sobre os seus concorrentes por sua filosofia centrada no cliente, que pode ser definida 

como “não suponha que você sabe quais são as necessidades dos clientes e o que 

você deve fazer para satisfazê-las; em vez disso descubra as reais necessidades”. Os 

clientes podem desejar qualidade, preço, acurácia ou algum outro aspecto. E, de 

acordo com o autor, assim que as necessidades estejam claramente identificadas é 

que se devem focar as ações para atendimento a elas.      

Embora uma das prioridades das instituições financeiras sempre tenha sido 

conhecer a satisfação e a percepção de valor de seus clientes, até a década de 1980 

havia poucas medições estatísticas. Os bancos mais progressistas pensavam que 

conheciam seus clientes por meio de perguntas do gerente aos clientes mais 
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importantes sobre o que eles achavam do desempenho do banco e pelo 

acompanhamento das reclamações (WHITELEY, 1997).  

Foi na década de 1980 que as técnicas de análise começaram a ser conhecidas 

pelos bancos norte-americanos, resultando em pesquisas de satisfação de clientes. 

Pesquisas de 1987 a 1995 da National Federation of Independent Business (apud 

DUNKELBERG, 2000) nos Estados Unidos concluíram que há uma forte influência da 

“qualidade dos serviços”, ou seja, atributos como, “ser fonte confiável de crédito”, 

“velocidade das decisões”, “fácil acesso ao gerente” – em detrimento de “dinheiro mais 

barato” –, mostrando que o cliente está disposto a pagar para obter qualidade nos 

serviços financeiros (DUNKELBERG, 2000). Isso fica evidente nas propagandas que 

demonstram o quanto as empresas desejam diferenciar-se das demais dentro de um 

setor tão regulamentado e formatado pelas regras de mercado. 

Nas cooperativas de crédito, segundo Etgeto et al. (2005), o objetivo é 

desenvolver programas de assistência financeira e de prestação de serviços aos 

cooperados com a finalidade de oferecer atendimento às suas necessidades de 

crédito e contribuir para que eles se tornem independentes de outras instituições 

financeiras, sejam elas públicas ou privadas.  

O grande desafio das cooperativas é conciliar seus objetivos sociais e 

empresariais, focando na busca por resultados enquanto empresa, fator essencial 

para manter-se competitivo no mercado e ao mesmo tempo atender aspectos sociais, 

razão da sua existência. 

De acordo com Pinheiro (2005), apesar do potencial de crescimento do 

segmento no Brasil e da importância que vem adquirindo, ainda é grande o 

desconhecimento sobre o cooperativismo de crédito no país. Somando-se a isso a 

dificuldade do público em perceber as diferenças conceituais e estruturais entre estes 

dois prestadores de serviços financeiros – bancos e cooperativas de crédito –, está 

justificada a relevância deste trabalho. 

Esta pesquisa buscou preencher a lacuna existente em pesquisa comparativas 

entre o valor percebido pelos clientes de bancos e por associados de cooperativas de 

crédito.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-EMPÍRICO 

Responsável por sustentar a pesquisa científica, esta fundamentação 

contribuiu para as construções teóricas, comparações e validação da pesquisa. O 

referencial envolveu a consulta a artigos, teses, livros, material didático e dissertações 

que abordaram temas que foram trabalhados, como: instituições financeiras – 

cooperativas de crédito e bancos comerciais –, serviços, valor percebido, marketing 

de serviços e marketing de relacionamento. 

2.1 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

Instituição financeira é uma organização com a finalidade de otimizar a 

alocação de capitais financeiros próprios e/ou de terceiros, obedecendo a uma 

correlação de risco, custo e prazo que atenda aos objetivos de seus clientes, 

cooperados, fornecedores, colaboradores e acionistas no mercado onde a 

organização opera (HASTINGS, 2006). 

No mercado financeiro brasileiro, segundo a classificação do Banco Central do 

Brasil, além dos bancos comerciais há outras instituições financeiras, como bancos 

de desenvolvimento e investimento, sociedades de crédito, financiamento e 

investimentos, agências de fomento, companhias hipotecárias, administradoras de 

consórcios e cooperativas de crédito e financeiras. 

As instituições financeiras objeto deste trabalho são as cooperativas de crédito 

e bancos comerciais, que serão detalhados a seguir. 

2.1.1 Cooperativa de crédito 

2.1.1.1 Conceito 

Etimologicamente, cooperação (do verbo latino cooperari, de cum e operari = 

operar junto com alguém) significa a prestação de auxílio para um fim comum, e o 

cooperativismo visa à renovação social através da cooperação como forma de 

integração social. Pode também ser entendida como ação conjugada em que pessoas 

se unem, de modo formal ou informal, para alcançar o mesmo objetivo.  

Veiga e Fonseca (2001) veem o cooperativismo como: “um sistema de ideias, 

valores e forma de organização da produção de bens e serviços e do consumo que 
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reconhece as cooperativas como forma ideal de organização das atividades 

socioeconômicas. Seu objetivo não é o conjunto das pessoas, mas, o indivíduo 

através do conjunto das pessoas”. 

Segundo Klaes (2007), pode-se definir cooperativismo como uma doutrina, um 

sistema, um movimento ou uma atitude que considera as cooperativas a forma ideal 

de organização das atividades socioeconômicas, onde as pessoas que participam têm 

como filosofia de vida a busca por suprir as necessidades individuais para obter um 

resultado coletivo. 

Sociedades cooperativas são sociedades de pessoas com forma e natureza 

jurídicas próprias constituídas para prestar serviços aos seus associados, cujo regime 

jurídico atualmente é instituído pela lei 5.764 de 16 de dezembro de 1971, lei 

complementar 130/2009 e a resolução 4.434/201515. 

Importante destacar que as relações econômicas entre os cooperados e a sua 

empresa são então caracterizadas como ato cooperativo e não como ato comercial. 

Ainda, as sociedades cooperativas são caracterizadas como sociedades de pessoas, 

nas quais a agregação inicial do fator de produção trabalho utiliza posteriormente o 

fator de produção capital, diferentemente das sociedades de capital, que são 

caracterizadas pela agregação inicial do fator de produção capital. Portanto, nas 

sociedades cooperativas, o cooperado assume, ao mesmo tempo, as funções de 

usuário da empresa, proprietário e gestor.   

Nas cooperativas, o associado é ao mesmo tempo, usuário e proprietário, ou 

seja, será simultaneamente agente (contratado) e o principal (contratante) da mesma 

relação contratual e participa dos dois momentos: incentivo a produzir em quantidade 

e qualidades necessárias aos interesses de negócios da empresa cooperativa e no 

momento de tomada de decisão estratégica, quando os cooperados são principais e 

o conselho é o agente que deve incentivar e monitorar os interesses dos associados 

da cooperativa.  

Por serem sociedades empresariais, elas também devem ser encaradas 

como um negócio vinculado diretamente às questões de mercado e de 

economia competitiva, devendo-se pautar pelas modernas técnicas de gestão 

empresarial para atingir os resultados preconizados pela cooperação 

(VALADARES, 2003). 

                                                
15 Disponível em <http://www.normaslegais.com.br/guia/clientes/cooperativas.htm>. Acesso em: 20 
ago. 2017. 

http://www.normaslegais.com.br/guia/clientes/cooperativas.htm
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De acordo com Juvêncio, Andrade e Panzutti (2000) existem 

significativas diferenças entre as sociedades mercantis tradicionais – 

denominadas aqui empresas não cooperativas – e as empresas cooperativas. 

O Quadro 1 apresenta as principais características que as distinguem. 

 

QUADRO 1 - COMPARAÇÃO ENTRE EMPRESA NÃO COOPERATIVA E EMPRESA 
COOPERATIVA 

Empresa não cooperativa Empresa cooperativa 

1) É uma sociedade de capital 1) É uma sociedade de pessoas 

2) Objetivo principal: lucro 2) Objetivo principal: prestação de serviços 

3) Número limitado de acionistas 3) Número ilimitado de associados 

4) Controle acionário: cada ação, um voto 4) Controle democrático: um homem, um voto 

5) Assembleia: quorum baseado no capital 5)  Assembleia:  quorum  baseado  no  
número  de associados 

6) Os sócios vendem seus produtos e serviços 
a uma massa de consumidores 

6) O associado é sempre dono e usuário da 
sociedade 

7) Transferência de ações a terceiros 7) Não é permitida a transferência das quotas-
partes a terceiros, estranhos à sociedade 

8) Dividendos retornam aos sócios 
proporcionalmente ao número das ações 

8)  Resultados retornam aos sócios 
proporcionalmente às operações 

 

 

9) São, muitas vezes, os próprios intermediários 9) Afasta o intermediário 

10) Defende o maior preço possível 10) Defende preços justos 

11) Promove a concorrência entre sociedades 11) Promove a integração entre cooperativas 

12) O compromisso é econômico 12) O compromisso é econômico, social e 
educativo 

Fonte: Juvêncio; Andrade; Panzutti, 2000, p. 25; Rollemberg, 1996, p. 11. 

 

Uma das características mais marcantes da sociedade cooperativa é a de ser 

ao mesmo tempo uma entidade social e uma empresa. Como entidade social, é um 

grupo de pessoas que trabalham juntas para obter melhores condições de vida e de 

trabalho; e, como empresa, deve manter-se competitiva no mercado sem ferir os 

interesses dos cooperados nem os princípios cooperativistas, devendo ser eficiente 

nas relações intercooperativas a fim de fortalecer a rede e o crescimento deste tipo 

de economia (FRANCA, 2011). 
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2.1.1.2 Classificação e características 

 

Existem diferentes formas de classificação das cooperativas considerando que 

elas podem adotar qualquer ramo de conhecimento negocial humano, desde que 

lícito, moral e possível, respeitando o disposto no art. 5º da Lei 5164/71. A 

Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) as classifica quanto ao objeto, 

considerando a divisão das cooperativas pelos seguintes ramos: agropecuário, 

consumo, crédito, saúde, trabalho, turismo e lazer, transporte (cargas e passageiros). 

Este trabalho trata do ramo do cooperativismo de crédito. Atualmente estas 

oferecem, em geral, serviços similares aos de um banco comercial. Em linhas gerais, 

as cooperativas de crédito são consideradas organizações que não visam ao lucro, 

constituídas para prestar serviços financeiros aos associados, como concessão de 

crédito, captação de depósitos à vista e a prazo, cheques, prestação de serviços de 

cobrança, de custódia, de recebimentos e pagamentos por conta de terceiros, além 

de outras operações. As formas de capitalização em uma cooperativa de crédito são 

cotas-partes (aporte de capital dos associados) – novos membros devem integralizar 

uma cota mínima – e a destinação de sobras (condições maiores que o normal 

dependem de votação em assembleia geral). 

Embora as cooperativas de crédito foquem no financeiro, há de se evidenciar 

que, qualquer que seja a cooperativa, ela está embasada no social, logo, pressupõe-

se que em sua gestão haja meta e equilíbrio entre o econômico e o social. Isso se 

torna claro quando se refere a alguns princípios, como é o caso do interesse pela 

comunidade, formação, informação e educação. 

No Brasil, de acordo com a Lei nº 4.595, as Cooperativas de Crédito são 

equiparadas às instituições financeiras e seu funcionamento deve ser autorizado pelo 

Banco Central. Sendo assim, todo o funcionamento é supervisionado pelo Bacen, de 

modo que o Estado não possa interferir no regular desenvolvimento da atividade 

cooperativa. Além de todo o respaldo legal, os associados também podem contar com 

o disciplinamento mínimo do fundo garantidor do cooperativismo de crédito, 

protegendo os associados investidores de uma eventual “falência” da cooperativa. 

Os depósitos em cooperativas de crédito têm a proteção do Fundo Garantidor 

do Cooperativismo de Crédito (FGCoop). Este fundo garante os depósitos e os 

créditos mantidos nas cooperativas singulares de crédito nos bancos cooperativos em 

caso de intervenção ou liquidação extrajudicial dessas instituições. Atualmente, o alvo 



35 
 

 

limite desta operação, segundo dados do Banco Central, é o mesmo em vigor para 

depositantes dos bancos, R$ 250.000,00 por pessoa na mesma instituição. 

 

2.1.1.3 Aspectos históricos 

 

Desde os primórdios, a cooperação tem se mostrado presente. Entretanto, a 

primeira cooperativa moderna, reconhecida na forma como são conhecidas hoje as 

sociedades cooperativas, surgiu em 1844, em Manchester, na Inglaterra, criada por 

28 operários, sendo 27 homens e uma mulher, em sua maioria tecelões no bairro de 

Rochdale, denominada de “Rochdale Quitable Pioneers Society Limited”.  

Na época, o Estado enfrentava uma séria crise social, agravada pela 

Revolução Industrial, e os tecelões, movidos pelo espírito da ajuda mútua, 

constituíram uma cooperativa de consumo para viabilizar a aquisição ao menor custo 

de bens e suprimentos diretamente dos produtores. Estes tecelões submeteram-se a 

alguns princípios, tais como: suprir necessidades deixadas pelo desemprego, ter 

neutralidade política e religiosa, controlar a diretoria eleita pelos membros, efetuar 

negócios em dinheiro, restituir os dividendos de acordo com o capital rendido. Alguns 

destes princípios morais e de conduta são considerados até hoje a base do 

cooperativismo. 

O grande legado de Rochdale foi ter estabelecido um estatuto social que definia 

normas igualitárias e democráticas para a constituição, manutenção e expansão de 

uma cooperativa de trabalhadores por meio de sete artigos que posteriormente seriam 

consolidados como os sete princípios cooperativistas. Em sua simbologia, são 

associados às cores do arco-íris, que veio a ser adotado, originariamente, como uma 

espécie de emblema universal do cooperativismo. 
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Fonte: Sicoob, Alto Vale, Santa Catarina (2016)16. 
 

Herman Schulze foi pioneiro no que tange às cooperativas de crédito urbanas. 

Em 1856, organizou sua primeira “associação de dinheiro antecipado”, uma 

cooperativa de crédito na cidade alemã de Delitzsch. As cooperativas fundadas por 

Herman Schulze passariam a ser conhecidas como “cooperativas do tipo Schulze-

Delitzsch”, atualmente conhecidas na Alemanha como bancos populares.  

Inspirado nos modelos alemães, em 1865, na cidade de Milão, o italiano Luigi 

Luzzatti organiza a primeira cooperativa cujo modelo herdaria seu nome, passando a 

ser conhecida como cooperativa do tipo Luzzatti, cujo capital era dividido em cotas-

parte de pequeno valor, responsabilidade limitada ao valor da cota-parte e área de 

atuação circunscrita ao município da sede da cooperativa. 

Nas Américas, o jornalista Alphonse Desjardins idealizou a constituição de uma 

cooperativa com características distintas, embora inspiradas nos modelos 

preconizados por Raiffeisen, Schulze-Delitzsch e Luzzatti. A primeira cooperativa 

formada por Desjardins foi a província canadense de Quebec, em 6 de dezembro de 

1900. Esse tipo de cooperativa, que no Brasil, hoje, é conhecida como “cooperativa 

de crédito mútuo”, tem como principal característica a existência de algum vínculo 

entre os sócios, reunindo grupos homogêneos como os de clubes-trabalhadores de 

uma mesma fábrica, servidores públicos e outros. 

No Brasil, a ideia de se implantarem cooperativas teve seus primeiros passos 

no início do século XX, quando foi elaborado o primeiro decreto que trata sobre o 

cooperativismo no Brasil. Implantado em 1903, permitiu que os sindicatos 

                                                
16 Disponível em: <http://www.sicoobsc.com.br/altovale/author/altovale/page/9/>. Acesso em: 30 
jun. 2017. 
 

FIGURA 1 - OS SETE PRINCÍPIOS COOPERATIVISTAS 

http://www.sicoobsc.com.br/altovale/author/altovale/page/9/
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organizassem caixas rurais de créditos, cooperativas agropecuárias e de consumo 

(MACHADO FILHO et al., 2004). Para Benato (1994), o grande marco que 

decisivamente consolidou o cooperativismo no país foi a promulgação do Decreto nº 

22.239, de 19 de dezembro de 1932, considerado a primeira Lei Orgânica do 

Cooperativismo Brasileiro. 

Segundo Luiz Dias Thenório Filho (1999), o cooperativismo de crédito no Brasil 

nasceu no estado do Rio Grande do Sul, em 28 de dezembro de 1902, quase meio 

século depois da sua aplicação prática na Inglaterra. Com a chegada ao Brasil do 

Padre jesuíta Theodor Amstadt, o cooperativismo de crédito foi se introduzindo por 

meio do seu trabalho. Percorrendo a região de colonização alemã do Rio Grande do 

Sul, Amstadt levava junto com seu trabalho missionário a doutrina cooperativista. A 

primeira cooperativa de crédito surgiu no município de Nova Petrópolis (RS), em 1902, 

baseada no modelo agrícola alemão.  

Embora a história do cooperativismo de crédito tenha mais de 100 anos, no 

Paraná as cooperativas de crédito começaram a se estruturar de fato a partir dos anos 

1980, impulsionadas pelas cooperativas agropecuárias17. Em 1981, pela necessidade 

de suprir as carências de crédito oficial, foram constituídas as três primeiras 

cooperativas de crédito rural no estado. Segundo Gomes e Gini (2012), em menos de 

quatro anos já eram dez as cooperativas de crédito rural em atividade no Paraná, e 

em 1985 essas cooperativas constituíram a Cooperativa Central de Crédito Rural do 

Paraná (Cocecrer-PR).  

Em novembro de 1989 foi fundada em Campo Mourão, a Credicoamo Crédito 

Rural Cooperativa. Em 2017 possuía mais de 18 mil cooperados no Paraná, Santa 

Catarina e Mato Grosso do Sul e está entre as vinte maiores cooperativas de crédito 

da América Latina, no Paraná, 

A partir de 1995, o Conselho Monetário Nacional permitiu a constituição de 

bancos comerciais controlados por cooperativas de crédito, ou seja, bancos 

cooperativos. No Paraná, em 1997, foi constituído o Banco Cooperativo Sicredi S/A 

pelas cooperativas filiadas à Sicredi do Rio Grande do Sul.  

Mesmo tendo iniciado como cooperativas agrícolas, empresários e dirigentes 

de outros segmentos econômicos (médicos, advogados, bancários) constituíram 

cooperativas de crédito de diversas.  

                                                
17 Dado extraído do livro: Escrevendo o Próprio Destino do Zero ao Bilhão, publicado pela Sicoob 
Central Paraná de autoria de Dirceu Herrero Gomes e Sergio Gini, editado pela Confebras em 2012. 
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2.1.1.4 Cooperativismo de Crédito no mundo 

 

A Aliança Cooperativa Internacional é o órgão máximo do movimento 

cooperativista mundial. Criada em 1895, estabelece os seguintes princípios como 

fundamentais para a caracterização de uma cooperativa: a democracia, a associação 

voluntária e aberta, controle democrático dos membros, participação econômica dos 

membros, autonomia e independência, educação, treinamento e informação, 

cooperação entre cooperativas e preocupação com a comunidade.  

No ano de 2015, de acordo com o Conselho Mundial das Cooperativas de 

Crédito (World Council of Credit Unions - WOCCU)18, existiam 60.657 cooperativas de 

crédito presentes em 109 países e em 6 continentes com um total de U$ 1,8 trilhão de 

ativos.  

Entre as cinquenta maiores instituições bancárias do mundo, cinco são bancos 

cooperativos, representados pelo Rabobank (Holanda), China Construction Bank 

(China), Agricultural Bank of China (China), Bank of China (China) e Deutsche Bank 

(Alemanha). A França (Quadro 2), se destaca pelo cooperativismo de crédito: 60% 

dos recursos financeiros são movimentados pelos quatro sistemas de crédito 

existentes, movimentando mais de US$ 4 trilhões em ativos. 

 

 Fonte: Statistical Report, WOCCU - Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, 2013. 

                                                
18 Disponível em <https://www.woccu.org>. Acesso em: 10 ago. 2017. 

QUADRO 2 - PAÍSES COM MAIOR EXPRESSÃO NO COOPERATIVISMO FINANCEIRO 

https://www.woccu.org/
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Segundo o último censo global do Cooperativismo realizado pela ONU19, entre 

os ramos cooperativos, a agropecuária é a que mais se destaca, com mais de 1 milhão 

de cooperativas, entretanto, são as cooperativas financeiras que reúnem a maior 

quantidade de membros (mais de 700 milhões). Estes dados registram ainda que mais 

de um bilhão de pessoas estão ligadas ao cooperativismo em todos o mundo e que 

geram mais de 100 milhões de empregos diretos. 

Segundo Brian Branch20, presidente e CEO do World Council of Credit Unions 

(WOCCU), em todos os lugares no mundo as cooperativas de crédito buscam 

aumentar o crescimento dos membros, especialmente adultos jovens, na idade entre 

18 e 35 anos, que são os anos dos principais empréstimos. O presidente destaca que 

aos 20 anos é que o jovem realiza os primeiros grandes compromissos financeiros, 

portanto, são os clientes mais promissores, já que são conectados e alguns não são 

clientes bancários. Ainda segundo Brian Branch, estes jovens usam comércio ou 

sistemas de pagamentos móveis ou online, pois cresceram usando telefones celulares 

e a internet para comunicação, entretenimento, redes sociais, compras e informações. 

Portanto, eles esperam usar o mesmo para acessar serviços financeiros e o desafio 

das cooperativas de crédito em todo o mundo é atender a esse mercado de forma 

rentável. Os adultos jovens têm mais opções disponíveis hoje do que havia para as 

gerações anteriores.  

Ainda segundo o presidente, os jovens de hoje vão buscar as opções mais 

baratas para o serviço, e muitas vezes pagarão mais por conveniência. Todos passam 

por diversas etapas na vida: formação educacional, emprego, casamento, compra da 

casa própria, abertura de negócio, filhos, entre outros. Estes eventos da vida precisam 

de oportunidades financeiras para atingir seus objetivos. Concluindo o pensamento 

de Brian Branch (2016), as cooperativas de crédito devem projetar produtos, 

identificando quais são os objetivos de seus membros e ajudando-os a alcançar seus 

objetivos. 

 

 

 

                                                
19 O Observatório Mundial das Cooperativas realizou o censo em Cooperação com a Aliança 
Cooperativa Internacional (ACI) e com o Instituto Europeu de Investigação sobre Cooperativas e 
Empresas Sociais no ano de 2015, publicado em 2016. 
20 Disponível em: <https://www.woccu.org>. Acesso em 10 ago. 2017. 

https://www.woccu.org/
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2.1.1.5 Cooperativismo de Crédito no Brasil 

 

A estrutura do cooperativismo de crédito brasileiro conta com 35 centrais 

estaduais, quatro confederações, sendo alicerçado basicamente em cinco grandes 

sistemas de crédito: Sicoob, Sicredi, Unicred, Cecred e Ancosol (Associação Nacional 

do Cooperativismo de Crédito de Economia Familiar e Solidária). 

Segundo informado pelo Portal do Cooperativismo de Crédito21, a opção por 

reunirem-se em sistemas é uma resposta à grande concorrência encontrada no 

mercado financeiro brasileiro, sendo a única alternativa para fazer frente aos grandes 

conglomerados financeiros existentes. A partir da Resolução 3.442/05 do Conselho 

Monetário Nacional (CMN), percebe-se uma grande ênfase à organização das 

Cooperativas através de Centrais. 

As cooperativas independentes (não filiadas a um sistema), também 

conhecidas como “solteiras”, representam 15% do número total de cooperativas de 

crédito e sobrevivem à custa de esforços individuais, com maior capacidade de 

articulação no setor rural, em face da proximidade com o ramo de produção22. 

Ao se unirem em centrais e confederações, as cooperativas obtêm ganhos de 

escala e de complementaridade, o que melhora a sua viabilidade econômica. Os 

principais sistemas cooperativos que operam no Brasil são Sicredi, Sicoob, Unicred, 

Confesol e Cecred, mas existem também Cooperativas Independentes (solteiras) não 

ligadas a uma Confederação, Central ou a um sistema. 

 

FIGURA 2 - ESTRUTURAS DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO NO BRASIL 

 

Fonte: www.cooperativismodecrédito.com.br23 

                                                
21 Disponível em: <www.cooperativismofinanceiro.com.br>. Acesso em: 30 jun. 2017. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
 

http://cooperativismodecredito.com.br/news/legislacao-cooperativa/resolucao-3-8592010/
http://cooperativismodecredito.com.br/news/legislacao-cooperativa/resolucao-3-8592010/
http://cooperativismodecredito.com.br/news/cenario-brasileiro/cooperativas-solteiras/
http://www.cooperativismodecredito.com.br/
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De acordo com a dimensão e os objetivos, uma sociedade cooperativa se enquadra 

em uma classificação específica. Ao todo são 3 tipos: 

a) Singular ou de 1º grau: tem objetivo de prestar serviços diretos ao 

associado. É constituída por um mínimo de 20 pessoas físicas. Não é 

permitida a admissão de pessoas jurídicas com as mesmas ou 

correlatas atividades econômicas das pessoas físicas que a integram; 

b) Central e cooperativa de 2º grau: seu objetivo é organizar em maior 

escala os serviços das filiadas, facilitando a utilização recíproca dos 

serviços. É constituída por, no mínimo, três cooperativas singulares. 

Excepcionalmente, pode admitir pessoas físicas; 

c) Confederação ou cooperativa de 3º grau: tem personalidade jurídica 

própria e organiza, em maior escala, os serviços das filiadas. Três 

cooperativas centrais e ou confederações de qualquer ramo são a 

quantidade mínima para constituir uma federação. Tem por objetivo 

defender seus interesses, promover a padronização, supervisão e 

integração operacional, financeira, normativa e tecnológica. 

 

De acordo com os dados do Banco Central (2016), o Sistema Nacional de 

Crédito Cooperativo é composto por 1.097 cooperativas (1.060 singulares, 35 centrais 

e duas confederações). O total de postos de atendimento é de 4.470; neste número 

não estão incluídas as sedes das cooperativas, que, em muitos casos, prestam 

atendimento: atendem 8,3 milhões de cooperados que vivem em 5.144 municípios, ou 

seja, 91,8% do total nacional. As cooperativas de crédito estão presentes em 2.453 

municípios, o que representa 44% das cidades brasileiras. 
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FIGURA 3 - PANORAMA DO SEGMENTO DE COOPERATIVA DE CRÉDITO 2012-2015 

 

Fonte: Banco Central do Brasil, Reunião Plenário do Conselho Consultivo Nacional do Ramo Crédito 
em 11 de maio de 2016 

 

TABELA 1 - MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR REGIÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO NO BRASIL 
2012-2015 

 

Fonte: Banco Central do Brasil, Reunião Plenário do Conselho Consultivo Nacional do Ramo Crédito 
em 11 de maio de 201625. 

 

TABELA 2 -EVOLUÇÃO DOS COOPERADOS NO BRASIL 2012-2015 

 

Fonte: Banco Central do Brasil, Reunião Plenário do Conselho Consultivo Nacional do Ramo Crédito 
em 11 de maio de 201626. 

                                                
25 Fonte: Banco Central do Brasil, durante a reunião ordinária do Conselho Consultivo do Ramo Crédito 
(Ceco) realizada em Brasília em maio de 2016. Disponível em: 
<http://www.brasilcooperativo.coop.br/GERENCIADOR/ba/arquivos/panorama_do_segmento_cooper
ativista_de_credito.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2017.  
26 Fonte: Banco Central do Brasil, durante a reunião ordinária do Conselho Consultivo do Ramo Crédito 
(Ceco) realizada em Brasília em maio de 2016. Disponível em: 
<http://www.brasilcooperativo.coop.br/GERENCIADOR/ba/arquivos/panorama_do_segmento_cooper
ativista_de_credito.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2017. 



43 
 

 

 A evolução dos cooperados pessoa jurídica aumentou 19%, praticamente o 

dobro de pontos porcentuais em relação à pessoa física, que apresentou um 

aumento de 10%, como demonstra a Tabela 3. 

 

TABELA 3 - EVOLUÇÃO DOS COOPERADOS PF E PJ NO BRASIL 2012-2015 

 

Fonte: Banco Central do Brasil, Reunião Plenário do Conselho Consultivo Nacional do Ramo Crédito 
em 11 de maio de 201627 
. 

O porcentual da população brasileira a fazer parte de uma cooperativa de 

crédito aumentou 27% desde 201228, segundo dados divulgados pelo Banco Central 

do Brasil de acordo com as estatísticas disponíveis até dezembro de 2015. A Região 

Sul se destaca, com 13,5% da população da região associada contra 3,7% da média 

nacional. Os Estados do Mato Grosso do Sul e Rondônia tiveram um crescimento 

relevante na população associada. 

 

                                                
27 Fonte: Banco Central do Brasil, durante a reunião ordinária do Conselho Consultivo do Ramo Crédito 
(Ceco) realizada em Brasília em maio de 2016. Disponível 
em:<http://www.brasilcooperativo.coop.br/GERENCIADOR/ba/arquivos/panorama_do_segmento_coo
perativista_de_credito.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2017. 
28 Fonte: Banco Central do Brasil, durante a reunião ordinária do Conselho Consultivo do Ramo Crédito 
(Ceco) realizada em Brasília em maio de 2016. Disponível em: 
<http://www.brasilcooperativo.coop.br/GERENCIADOR/ba/arquivos/panorama_do_segmento_cooper
ativista_de_credito.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2017. 
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TABELA 4 - EVOLUÇÃO DOS COOPERADOS POR ESTADO NO BRASIL 2012-2015 

 

Fonte: Banco Central do Brasil, Reunião Plenário do Conselho Consultivo Nacional do Ramo Crédito 
em 11 de maio de 201629. 

 

 Em relação à filiação, 47,3% dos associados são cooperados há mais de 

cinco anos. Nos anos de 2012 a 2015, em relação ao quadro de associados, as 

cooperativas ligadas a centrais independentes foram as que mais somaram novos 

associados de um total de 876 mil cooperados por ano. 

 

                                                
29 Fonte: Banco Central do Brasil, durante a reunião ordinária do Conselho Consultivo do Ramo Crédito 
(Ceco) realizada em Brasília em maio de 2016. Disponível em: 
<http://www.brasilcooperativo.coop.br/GERENCIADOR/ba/arquivos/panorama_do_segmento_cooper
ativista_de_credito.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2017. 
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TABELA 5 - EVOLUÇÃO DOS COOPERADOS POR TIPO DE COOPERATIVA NO BRASIL 2012-
2015 

 

Fonte: Banco Central do Brasil, Reunião Plenário do Conselho Consultivo Nacional do Ramo Crédito 
em 11 de maio de 201630. 

 

De acordo com Pinho (2004), o Cooperativismo de Crédito, se aplicado em 

escala nacional, como acontece em países como Alemanha, Canadá, Holanda, 

França e Estados Unidos, por exemplo, traz consigo a possibilidade de maximizar um 

conjunto de fenômenos de natureza socioeconômica úteis para o desenvolvimento 

sustentável de um país. 

Dados do WOCCU registram que, das 300 maiores cooperativas do mundo, 

sete são brasileiras: Sicoob, Aurora, Coamo, Coopersucar, Cooxupé, Unimed Rio e 

C. Vale. 

2.1.2 Banco comercial  

2.1.2.1 Conceito 

 

Segundo o Banco Central do Brasil, bancos comerciais31 são instituições 

financeiras privadas ou públicas que têm como objetivo principal proporcionar 

suprimento de recursos necessários para financiar, a curto e a médio prazos, o 

comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços, as pessoas físicas e 

terceiros em geral. A captação de depósitos à vista, livremente movimentáveis, é 

                                                
30 Fonte: Banco Central do Brasil, durante a reunião ordinária do Conselho Consultivo do Ramo Crédito 
(Ceco) realizada em Brasília em maio de 2016. Disponível em: 
<http://www.brasilcooperativo.coop.br/GERENCIADOR/ba/arquivos/panorama_do_segmento_cooper
ativista_de_credito.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2017. 
31 Definição dada pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2099, publicada em 17 de agosto 
de 1994. 
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atividade típica do banco comercial, o qual pode também captar depósitos a prazo. 

Deve ser constituído sob a forma de sociedade anônima e na sua denominação social 

deve constar a expressão "Banco". Mateus Falcão32 (2017) relata que a palavra 

“banco” remete à mesa utilizada para negociações por banqueiros da região de 

Florença. 

 

2.1.2.2 Classificação  

 

Bancos comerciais podem ser classificados em varejo (retail) e atacado 

(wholesale). Os bancos de varejo captam depósitos relativamente pequenos de 

indivíduos ou empresas pequenas e realizam também empréstimos. Em 

contrapartida, os bancos de atacado concentram seus serviços bancários para médias 

e grandes empresas, administradores de fundos e outras instituições financeiras. 

Os bancos são regulados pelo Banco Central de cada país. O Banco Central 

tem a função de emitir dinheiro, capturar recursos financeiros e regular os bancos 

comerciais e industriais. Assim, eles estabelecem regras e controlam o sistema 

financeiro geral de cada país. 

Compõem o Sistema Financeiro Nacional (SFN) as instituições financeiras 

que são classificadas em (a) monetárias: bancos comerciais, caixas econômicas, 

bancos corporativos e cooperativas de crédito e (b) não monetárias: bancos de 

desenvolvimento e investimento; sociedades de crédito, financiamento e 

investimento; financeiras; sociedade de crédito ao microempreendedor, companhias 

hipotecárias, sociedades de crédito imobiliário e as associações de poupança e 

empréstimo; auxiliares do mercado financeiro, tais como corretoras de títulos e 

valores imobiliários, sociedades de arrendamento mercantil (leasing), agências de 

fomento e os bancos múltiplos (FORTUNA, 2005). 

“O setor bancário é a espinha dorsal de qualquer sistema financeiro e da 

economia” (DUTTA, 2009). Os bancos são essenciais à manutenção das atividades 

comerciais, pois oferecem serviços financeiros, facilitam transações de pagamento 

e oferecem crédito, ajudando no desenvolvimento do comércio nacional e 

internacional (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2009). 

                                                
32 Publicação da Escola Politécnica da UFRJ em 13 de fevereiro de 2017 de autoria de Mateus Falcão. 
Disponível em: <http://www.li.poli.ufrj.br/?p=1587>. Acesso em: 1 jul. 2017. 

http://www.li.poli.ufrj.br/?p=1587
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Segundo Costa (2006), “os bancos são hoje instituições de caráter universal, 

no que toca à diversidade de suas operações e com presença marcante no 

mundo. São agentes financeiros de empresas, indivíduos e governos”. 

 

2.1.2.3 Bancos no contexto mundial 

 

A necessidade de acesso ao crédito vem desde a Antiguidade, quando já se 

buscavam formas de adquirir produtos e serviços. Com o surgimento da moeda 

surgiram também os primeiros bancos. Existem relatos de sistemas financeiros desde 

a Antiguidade, quando os povos fenícios já utilizavam várias formas diferentes de 

realizar pagamentos, como documentos de crédito. 

À medida que ocorreu o surgimento da moeda no período das grandes 

civilizações, começaram a surgir pessoas que ofereciam serviços bancários, mas 

esses serviços eram bastante pequenos e restritos, sendo, inclusive, vistos de forma 

negativa pela sociedade da época. Com a expansão do comércio no fim da Idade 

Média, a função passou a transformar-se em trabalho formal e imprescindível para a 

sociedade. Nas feiras da Europa Central, quando as pessoas chegavam com valores 

em ouro para trocar por outro produto, era o banqueiro que fazia a pesagem das 

moedas, avaliação da autenticidade e qualidade dos metais, em troca de uma 

comissão. Mas foi no século XVII que os bancos se firmaram, com o lançamento do 

dinheiro de papel (papel-moeda) pelo Banco de Estocolmo.  

Nesta época, vários países europeus começaram a produzir sua própria 

moeda. Outros tipos de bancos surgiram a partir do século XIX, quando o progresso 

econômico, provocado pela Revolução Industrial, ajudou na criação do banco 

industrial, cuja função era de mobilizar grandes somas de dinheiro para auxiliar o 

desenvolvimento industrial.  

As práticas bancárias eram de praxe na Fenícia, no Egito, na Grécia e em 

Roma. Na baixa Idade Média, as repúblicas mercantis italianas generalizaram a figura 

do prestamista como um elemento-chave do comércio local e regional. No 

Renascimento apareceu a letra de câmbio, documento que não só permitia a cobrança 

de seu próprio valor, mas também podia ser utilizado como forma de pagamento. Foi 

então que teve início a concessão de créditos, isto é, empréstimos que o banco podia 

cobrar após um prazo estipulado. Posteriormente começou a emissão de papel-
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moeda, lançado pela primeira vez em 1661 pelo Banco de Estocolmo. Essa prática foi 

limitada por todos os países da Europa. Enquanto o sistema continental europeu 

usava o método de “giro”, pelo qual as transferências de pagamento se efetuavam 

mediante ordens escritas debitadas na conta do pagador e creditadas na do 

recebedor, a Grã-Bretanha preferiu o cheque como forma de pagamento. Os dois 

sistemas se distinguiam por ser o cheque mais rápido na criação de dinheiro bancário, 

proporcionando, assim, maior eficiência operacional à economia britânica. 

A Revolução Industrial fez surgir um novo tipo de banco, que dinamizou suas 

operações para adaptar-se ao progresso econômico. No século XIX, os irmãos Péreire 

fundaram na França o Crédit Mobilier, primeiro banco industrial do mundo. Suas 

inovações consistiram principalmente em mobilizar vultosos capitais para o 

desenvolvimento industrial e assumir funções empresariais onde estas fossem 

imprescindíveis.  

A origem dos bancos centrais ou emissores, cuja finalidade é proporcionar ao 

país o dinheiro necessário e controlar a capacidade de crédito dos bancos comerciais 

e industriais, remonta às medidas adotadas pelo governo britânico para enfrentar as 

crises financeiras do século XIX. 

A partir de então, esse tipo de banco se disseminou pela maioria dos países. 

Além de emitir dinheiro, suas funções são as de banqueiro do Estado, assessor 

financeiro do governo, guarda e custódia do ouro e das reservas internacionais e 

execução política monetária do Estado. 

Desde fins da década de 1970, ocorreram mudanças revolucionárias nos 

mercados financeiros internacionais, por causa da maior disponibilidade de 

informações e a rapidez com que estas chegavam aos investidores, o que fez 

aumentar a participação de novos intermediários financeiros e, assim, os bancos 

viram diminuir o espaço econômico que tradicionalmente lhes era reservado. A 

informatização veio permitir uma grande rapidez nas operações de pagamento, 

cobrança e investimentos entre os pontos mais distantes do planeta e anulou, em 

parte, as vantagens tradicionais de uma grande rede bancária. 

Agentes financeiros de governos, empresas e pessoas reconhecem que os 

bancos são essenciais à população, pois fornecem variados serviços financeiros à 

sociedade, além de sua importância como organização da economia. 



49 
 

 

2.1.2.4 Bancos no contexto brasileiro 

O sistema bancário brasileiro tem mais de 209 anos de existência. De acordo 

com Fontenla (1977), o início da atividade bancária no Brasil está relacionado com 

a vinda da Corte Portuguesa para o Brasil. Por meio de decreto real, D. João VI 

criou, em 12 de outubro de 1808, o primeiro banco, o Banco do Brasil (BB).  O 

Banco do Brasil funcionava, na época, como uma espécie de banco central, 

atuando como banqueiro do governo e como banco dos bancos (COSTA, 2006). 

Seguiu o modelo europeu até a década de 1960, quando já não atendia mais às 

necessidades de financiamento da produção e de consumo da economia.  

Para a modernização do então sistema bancário e financeiro nacional, foram 

criadas leis para reformular o Sistema Financeiro Nacional (SFN), tais como a Lei de 

Reforma do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), criação do Conselho Monetário 

Nacional (CMN), que é responsável pelas políticas monetárias e de crédito, e o Banco 

Central do Brasil (Bacen), responsável pela emissão da moeda, controle de crédito e 

concessão de autorização às instituições financeiras no que tange à fusão, 

incorporação, regulação e supervisão financeira. Além do CMN e do Bacen, existem 

outras autoridades que apoiam o SFN, que são: Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), Banco do Brasil (BB), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), Caixa Econômica Federal (CEF) e o Conselho de Recursos do 

Sistema Financeiro Nacional (CRSFN).  

A partir dos anos 1970 e ao longo dos anos 1980, ocorreu um intenso processo 

de concentração no setor, estimulado pela política governamental vigente e por 

grandes fusões e incorporações. Este período foi também marcado pela 

diversificação da oferta de produtos e serviços dos bancos comerciais e pelo 

início da incorporação tecnológica do setor. Em 1970, cada banco possuía, em 

média, 53 agências, enquanto em 1960 eram somente 16 agências (IPEA, 2009). 

Neste período, segundo Fontenla (1977), os bancos mudaram 

consideravelmente sua forma de atuação: de depositários de recursos e cedentes de 

empréstimos, passaram, através de suas agências, a desempenhar um papel de 

suporte aos governos federal, estaduais, municipais, com a arrecadação de impostos, 

taxas e contribuições, além do pagamento dos funcionários. 
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Os Planos Econômicos implementados pelo Governo Federal entre 1986 e 1994 

fizeram os bancos brasileiros a passar por novas transformações com a entrada de 

bancos estrangeiros no país como o Santander (espanhol), HSBC (inglês)33 e ABN 

AMRO BANK (holandês). As receitas dos bancos, antes originadas pelos ganhos 

oriundos do float34 (gerado pela alta inflação e taxas de juros) para o spread35 

(diferença entre o valor pago pela captação do dinheiro e taxas de empréstimos), 

apresentaram uma queda significativa, levando as instituições bancárias a buscar uma 

nova configuração financeira, passando a cobrar tarifas por produtos e serviços como 

forma de recompor as perdas das receitas anteriores e compensar os investimentos 

em tecnologia (ROCHA, 2003).  

Nessa década, o cliente também mudou, tornando-se mais exigente e 

informado e amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, implementado em 11 

de novembro de 1990. 

A tecnologia foi a responsável pela tendência observada no início dos 

anos 2000 em relação aos serviços bancários. Observou-se um processo de 

acelerado crescimento dos canais automatizados de atendimento, emergindo, como 

forma de atendimento e de prestação de serviço, o banco on-line. 

Nesse ambiente informatizado e virtual, os bancos disponibilizaram caixas 

eletrônicos em diversos pontos das cidades (supermercados, shoppings, postos de 

combustíves, etc.), com o objetivo de minimizar a ida dos clientes às agências e 

reduzir os custos de mão de obra para atendimento dentro dos bancos. A estratégia 

era incentivar os clientes a utilizar os serviços de autoatendimento e por meios 

eletrônicos, via internet e aplicativos para smartphones. 

Por outro lado, clientes especiais tinham, e têm até o momento, recebido 

tratamento diferenciado e personalizado: são clientes com rendas superiores, que 

                                                
33 Em junho de 2015 o HSBC anunciou o encerramento de suas atividades no Brasil concluída em 
outubro de 2016. 
34 float – recursos transitoriamente mantidos ou depositados em bancos, geralmente sem 
remuneração para o depositante/correntista. Conceito extraído do site do Banco Central. Disponível 
em: <https://www.bcb.gov.br/glossario.asp?Definicao=1481&idioma=P&idpai=GLOSSARIO>. Acesso 
em: 1 jul. 2017. 
35 spread - Diferença entre taxas de juros de aplicação e de captação, compreendendo o lucro e o 
risco relativos às operações de crédito. Representa também a diferença entre o preço de compra e de 
venda de título ou moeda. Especifica o prêmio adicional que deve ser pago por um devedor em 
relação a uma taxa de referência. O spread varia de acordo com a qualidade de crédito do emissor, o 
prazo, as condições de mercado, o volume e a liquidez da emissão ou empréstimo. Conceito extraído 
do site do Banco Central. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/glossario.asp?Definicao=238&idioma=P&idpai=GLOSSARIO>. Acesso em: 1 
jul. 2017. 

https://www.bcb.gov.br/glossario.asp?Definicao=1481&idioma=P&idpai=GLOSSARIO
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têm acesso a agências preferenciais e assessoria especial para soluções 

financeiras. Essas agências disponibilizam pessoal especializado e bem treinado 

para o atendimento. Elas têm por objetivo gerenciar de forma próxima o 

relacionamento entre os clientes e o banco e são os chamados bancos Personnalité 

(Banco Itaú), Prime (Bradesco), Van Gogh (Santander), entre outros. Esta 

proximidade com o cliente é uma estratégia para estreitar o vínculo, criando 

oportunidades de vendas de produtos e serviços bancários. 

Gosling (2001) afirma, a respeito desta conduta dos bancos, que, à luz do 

contexto de marketing de relacionamento, tais procedimentos se mostram 

contraditórios. Ao mesmo tempo em que é recomendável que a instituição adote o 

marketing de relacionamento e  escolha os clientes que devem ser tratados como 

relacionais, o incentivo que se nota no setor bancário aos demais para diminuir as 

interações face a face reduz as oportunidades de desenvolver um relacionamento, e 

inclusive de tentar fazer com que o cliente se enquadre como relacional e se torne mais 

lucrativo para a organização. 

2.1.3 Comparativo entre bancos e cooperativas de crédito 

O principal diferencial das cooperativas de crédito em relação aos bancos é a 

ausência de lucro. As cooperativas preservam o associativismo, a cooperação mútua 

e a distribuição das sobras entre seus associados. 

No Brasil, de acordo com a Lei nº 4.595, as cooperativas de crédito são 

equiparadas às instituições financeiras e seu funcionamento deve ser autorizado pelo 

Banco Central. Muitas cooperativas de crédito começaram em setores ou públicos 

específicos, isto é, segmentadas, como produtores agrícolas, funcionários públicos, 

médicos, bancários, entretanto, muitas já estão na segunda fase de crescimento ao 

se tornarem de livre admissão.  

Uma das características do perfil das Cooperativas de Crédito no Brasil é a 

pulverização: praticamente 56% dos contratos liberados de empréstimos ficam na 

faixa de valores até R$ 3.000,00, beneficiando pequenos empreendedores em 

diversos municípios brasileiros. Mesmo com o apelo do mercado para a oferta de 

crédito, as cooperativas buscam oferecer crédito de forma orientada com níveis baixos 

de inadimplência, considerando que o empreendimento é do próprio sócio/tomador de 

empréstimo. 
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Dados divulgados sobre Panorama do Crédito pela Febraban36 e publicados 

em março de 2017 revelam que o crédito pessoal consignado é o produto mais 

consumido por cliente bancário no Brasil, seguido por cartão de crédito e aquisição de 

veículos e outros bens. 

 

FIGURA 4: PRODUTOS MAIS CONSUMIDOS POR PESSOA FÍSICA EM BANCOS COMERCIAIS 
(ref. março/2017) 

 

Fonte: Banco Central do Brasil37.  

 

De acordo com números do Banco Central: no empréstimo pessoal, a taxa de 

juros das cooperativas situa-se entre 30,4% a 43,9% ao ano, enquanto nos bancos 

esse patamar é superior a 120,4%.  

Mesmo com os bons indicadores do ramo, as cooperativas de crédito detêm 

apenas 3% de market share do sistema financeiro brasileiro, o que demonstra que há 

boas perspectivas de crescimento, mas também que muitos são os desafios a ser 

superados para manter o ritmo de expansão do setor. As cooperativas de crédito têm 

se tornado um dos ramos de maior destaque dentro da economia brasileira (BRAGA 

et al., 2002). Nas cooperativas, os associados têm acesso a juros menores do que em 

outras instituições, custos operacionais inferiores ao do mercado e acesso a linhas de 

                                                
36 Febraban: Federação Brasileira de Bancos – é a principal entidade representativa do setor bancário 
brasileiro. Fundada em 1967, na cidade de São Paulo, é uma associação sem fins lucrativos que tem 
o compromisso de fortalecer o sistema financeiro e suas relações com a sociedade e contribuir para o 
desenvolvimento econômico, social e sustentável do país. Disponível em: < 
https://portal.febraban.org.br/pagina/3031/9/pt-br/institucional>. Acesso em: 2 jul. 2017. 
 
37 Disponível em: 
<https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Panorama%20de%20Cr%C3%A9dito_
MAR17.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2017. 

https://portal.febraban.org.br/pagina/3031/9/pt-br/institucional
https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Panorama%20de%20Cr%C3%A9dito_MAR17.pdf
https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Panorama%20de%20Cr%C3%A9dito_MAR17.pdf
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crédito destinadas aos cooperados (PINHO, 1996 citado por BRAGA et al., 2002). 

Portanto, é vantajoso ser um cooperado e usufruir dos serviços oferecidos pela 

cooperativa.  

Os juros mais altos, além das taxas e outras receitas, elevaram em 6,2% o total 

de ativos das cinco maiores instituições bancárias do país, que, em 31 de dezembro 

de 2016, atingiu o montante aproximado de R$ 6,1 trilhões38. 

 

TABELA 6 -  DESTAQUE DOS CINCO MAIORES BANCOS DO BRASIL (exercício de 2016) 

 

Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos. 
Elaboração: Dieese – Rede de Bancários. 

 

Em 2016, os cinco maiores bancos do país – Itaú, Banco do Brasil, Caixa, 

Bradesco e Santander -  tiveram, juntos, lucro de R$ 59,6 bilhões. Somente entre os 

quatro maiores, o que exclui o Santander, dominam 70% dos ativos, depósitos e 

credito do sistema financeiro. Entre os grandes bancos, o Bradesco apresentou maior 

crescimento do ativo, que teve alta de 19,80% e atingiu aproximadamente R$ 1,3 

trilhão. Todavia, essa alta deveu-se principalmente à incorporação dos ativos do 

HSBC Brasil. O ativo do Branco do Brasil se manteve estável, com um total de R$ 1,4 

trilhão, fazendo com que o banco perdesse a 1ª posição no ranking dos maiores 

bancos por esse critério. O Itaú Unibanco tornou-se o maior banco do país, com ativo 

                                                
38 Pesquisa sobre Desempenho dos Bancos realizada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas 
e Estudos Econômicos (Dieese) em abril de 2017. Disponível em: 
<https://www.dieese.org.br/desempenhodosbancos/2016/desemprenhoDosBancos2016.pdf>. Acesso 
em: 2 jul. 2017. 

https://www.dieese.org.br/desempenhodosbancos/2016/desemprenhoDosBancos2016.pdf
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total de R$ 1,426 trilhão. Uma das razões para o crescimento do ativo do Banco Itaú 

foi a aquisição do banco chileno CorpBanca. Já os ativos do Santander cresceram 

3,6%, chegando a R$ 701,7 milhões. 

Com relação ao lucro líquido, o maior foi obtido pelo Itaú Unibanco, que 

alcançou R$ 22 bilhões. Este resultado representou uma redução de 7% em relação 

a 2015. Em segundo lugar veio o Bradesco, com lucro líquido de R$ 14,7 bilhões no 

ano e queda de 4,2% em relação a 2015. 

 

FIGURA 5-  GRÁFICO DO LUCRO LÍQUIDO DOS CINCO MAIORES BANCOS NO BRASIL – 2015 A 
2016 (em milhões) 

 

Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos. 
Elaboração: Dieese – Rede de Bancários. 

 

Do ponto de vista do sistema financeiro nacional, vale destacar dois movimentos 

recentes importantes. O primeiro foi a conclusão da incorporação do HSBC Brasil pelo 

Bradesco, consolidando empresas do segmento bancário mais agigantadas e 

concentradas. A aquisição do CorpBanca, mesmo não sendo um banco brasileiro, 

elevou o Itaú Unibanco à posição de maior banco brasileiro em termos de ativos totais, 

à frente do então líder, o Banco do Brasil. Como resultado, há hoje no país, entre os 

três maiores bancos privados, dois com ativos na faixa de R$ 1,5 trilhão e um com mais 

de R$ 700 milhões, respondendo por parcela considerável do total de crédito ofertado 

no Brasil, o que confere a estas instituições enorme poder econômico e político. Além 

disso, há que se considerar o importante papel dos dois maiores bancos públicos do 

país, que juntos somam R$ 2,7 trilhão de ativos. 

Com relação ao volume administrado pelas cooperativas, é importante lembrar 

que estas têm maior presença em mercados em que os bancos têm menor atuação: 
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em pequenas cidades39 – 46% dos associados de cooperativas financeiras são 

oriundos de cidades com menos de 30 mil habitantes. Assim sendo, as instituições 

financeiras cooperativas ampliaram sua fatia de mercado nos ativos totais de 2,88% 

em 2015 para 3,57% em 2016, nos depósitos, passou de 5,38% para 6,64%, 

no patrimônio líquido, de 5,77% para 5,95% e nas operações de crédito, de 2,97% 

para 3,42%. Juntas, as quatro maiores cooperativas de crédito do país – Sicredi, 

Sicoob, Unicredi e Confesol – seriam o sexto maior banco de varejo. 

 

QUADRO 3 - MARKET SHARE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BRASILEIRAS* - base dez/2016 

 

*Consideradas apenas as instituições financeiras de varejo 
**Incluídos os bancos cooperativos 
***Depósitos: não incluídos títulos e valores mobiliários e letras financeiras 

Fonte: Bacen – IF data – posição em dezembro de 2016. 

 

De acordo com dados do Banco Central, as cooperativas de crédito brasileiras 

tiveram crescimento dos financiamentos em ritmo superior ao do sistema bancário do 

país em 2015, aproveitando-se da alta capilaridade e da oferta de taxas mais 

competitivas num momento de juros em níveis recordes. 

Maior do país no setor, com cerca de 3,2 milhões de sócios, o Sistema de 

Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) fechou 2016 com 34,7 bilhões de reais em 

crédito, alta de 9,2% ante 2014. Também com mais de 3 milhões de cooperados, o 

Sicredi viu sua carteira subir 8,1% no período, a 30,6 bilhões de reais. 

Comparando o somatório das unidades de atendimento das cooperativas 

singulares com agências dos bancos comerciais, o cooperativismo de crédito se 

apresentou como a maior rede de atendimento no ano de 2016. 

 

                                                
39 Baseado na obra “Cooperativismo Financeiro, percurso histórico, perspectivas e desafios” dos 
autores Ênio Meinen e Márcio Port, 2014. 

http://www.exame.com.br/topicos/credito
http://www.exame.com.br/topicos/juros
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TABELA 7 - UNIDADES DE ATENDIMENTO COOPERATIVO E AGÊNCIAS BANCÁRIAS 

 

Fonte: BC/Dezembro 2016. 

 
 

No Brasil, as cooperativas financeiras são equiparadas às instituições 

financeiras (Lei 4.595/64) e seu funcionamento é autorizado e regulado pelo Banco 

Central do Brasil. O Cooperativismo tem também legislação própria, a Lei 5.764/71 e 

a Lei Complementar 130/2009. Da mesma forma que nos bancos, os administradores 

das cooperativas financeiras estão expostos à Lei dos Crimes Contra o Sistema 

Financeiro Nacional (Lei 7.492) caso incorram em Má Gestão ou Gestão Temerária 

de Instituição Financeira. 

 

QUADRO 4 - COMPARATIVO ENTRE BANCO COMERCIAL E COOPERATIVA DE CRÉDITO 

 

Fonte: Meinen et al. (2001)  
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Pelo quadro acima observa-se que as cooperativas de crédito, apesar de 

oferecerem serviços similares aos de outras instituições bancárias, atuam de forma 

bem diferenciada. De acordo com Braga et al. (2002), as cooperativas de crédito 

precisam conhecer o ambiente em que estão inseridas para que possam realizadas 

as suas atividades e servir aos seus associados de forma adequada. Para programar 

seus serviços, inovando ou melhorando aqueles que já oferecem, é preciso conhecer 

a percepção que os seus associados têm dos serviços que utilizam. Só assim será 

possível fazer planejamento de novos serviços e melhoramento daqueles que são 

oferecidos. 

Mesmo com estes diferenciais, as cooperativas têm o desafio de inovar e 

buscar um modelo que considere a nova realidade do acesso à informação e à 

tecnologia, tudo isso mantendo os princípios e diferenciais cooperativistas. Segundo 

dados do Portal do Cooperativismo Financeiro, a estratégia de atração de novos 

cooperados passa, principalmente, pelo investimento no seu diferencial competitivo e 

o estreitamento do relacionamento com o cooperado, buscando sua satisfação e a 

escolha do cooperativismo de crédito como a principal solução em serviços 

financeiros, assegurando seu crescimento contínuo no mercado. 

Atualmente, a oferta é abundante e o mercado financeiro, repleto de opções. 

As instituições competem pelo cliente. Neste ambiente, cooperativas de crédito e 

bancos trabalham com a prestação de serviços financeiros, portanto, as transações 

são essencialmente intangíveis ao invés de tangíveis. Há mais de 30 anos, Grönroos 

(1984) definiu qualidade de serviço como um julgamento percebido em um processo 

de avaliação, em que o cliente compara suas expectativas com o serviço que 

percebeu ter recebido.  

 

2.1.3.1 Cenário atual e futuro  

Estudos demonstram que os bancos são constantemente criticados pelo 

governo e pela população tanto pelos altos lucros como pelo atendimento dos serviços 

prestados. Uma pesquisa realizada pela Consultoria Eurogroup em 1998 na cidade 

de São Paulo, com pessoas físicas com relacionamento bancário mínimo de um ano, 

cita que, em média: 

d) 12% dos clientes dos bancos de varejo trocavam de banco anualmente 

por causa do mau atendimento; 
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e) 51% dos clientes entrevistados desconheciam quanto pagavam de 

tarifas e 55% dos que conheciam esse valor consideravam-no caro; 

f) 55% dos clientes valorizavam o atendimento pessoal, ressaltando que 

os serviços deveriam ser melhores; 

g) 18% dos contatos eram iniciados pelo gerente de negócios, o que 

caracteriza, mais ainda, um atendimento sem qualidade, pois o banco 

só procurava os clientes para vender serviços ou produtos. 

h) A pesquisa aplicada há 20 anos já demonstrava um descontentamento 

do cliente de serviços bancários. Era necessário diferenciar-se dos 

concorrentes pelo serviço prestado em um mercado onde serviços e 

preços são muito semelhantes, conforme relatado por Tschohl & 

Franzmeier (1996), onde a qualidade do serviço, no caso dos bancos – 

a qualidade do atendimento – não é apenas uma ferramenta de venda, 

mas uma forte vantagem competitiva no longo prazo. 

 

 Campello et al. (2006) realizaram uma pesquisa com gerentes de bancos 

analisando dois momentos: períodos de 1986-1991 e 2006, que demonstram a 

evolução naquele período do setor bancário com relação aos aspectos de clientes, 

serviços, bancos e gerentes. 

 

QUADRO 5 - ANÁLISE SUCINTA DO MERCADO BANCÁRIO 

1986-1991 2006 

CLIENTES 

Pouco conhecimento e informação; mais presentes 
nas agências; menos exigentes; mais fiéis à 
instituição; resistentes à tecnologia; pouco atentos à 
qualidade e ao custo; dependentes de pessoas. 

Informados e exigentes; vão menos às agências; 
mais independentes; menos fiéis à instituição; alta 
preocupação com qualidade e custo; 
informatizados; questionadores. 
 

SERVIÇOS 

Simples, manuais, pouco uso da tecnologia, foco em 
aplicações, pouco compromisso com qualidade, 
pequena variedade, inflexíveis, tradicionais, vendidos 
na agência. 

Diversificados e segmentados, automatizados, 
adaptados à necessidade do cliente, prazos 
maiores, cobrança de tarifas, vendidos por outros 
meios, foco em serviços e qualidade. 
 

BANCOS 

Maior número de bancos, redes pequenas, uso 
restrito da tecnologia, forte presença de bancos 
oficiais, pouca presença de bancos estrangeiros 
atuando no varejo, fácil geração de receita (via float), 
agências grandes, muitos funcionários, menor 
agressividade comercial. 

Menor número de bancos, redes maiores, maior 
número de agências e outros pontos de 
atendimento, menor presença de bancos oficiais, 
maior presença de bancos estrangeiros, receitas 
não financeiras, alta agressividade comercial, 
agências menores com menos funcionários. 
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GERENTES 

Sem formação acadêmica em sua maioria, sem muito 
conhecimento e planejamento, passivos (esperavam 
os clientes), ”tiradores de pedidos”, posição de 
status, processo de carreira, mais fiel à instituição, 
trabalho individual. 

Exigência de formação acadêmica, maior 
conhecimento, novas competências, atuação ativa 
(procuram clientes), vendedor consultivo, 
caracterização de clientes, trabalho em equipe, 
mais volátil em relação a instituição, uso de 
informática. 

Fonte: Campello et al. (2006) 

 

No ano de 2015, a  parcela da população brasileira que tinha conta em banco 

subiu cinco pontos porcentuais em relação ao ano anterior, atingindo 64% do total, ou 

o correspondente a 86,3 milhões de pessoas, revela pesquisa da Federação do 

Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) e Instituto IPSOS. A 

sondagem foi feita entre 12 e 26 de abril de 2015, com 1.200 consumidores em 72 

municípios do país. De acordo com a Fecomércio-RJ, é o maior porcentual de 

bancarização registrado entre os brasileiros nos últimos nove anos. Mesmo 

considerando o cenário atual de dificuldades na economia que o país tem enfrentado 

nos últimos anos, este é um ponto positivo porque não ocorreu de forma abrupta. A 

primeira pesquisa, feita em 2007, apontou apenas um em cada três brasileiros com 

conta bancária. A pesquisa mostra também que, apesar de a bancarização ter 

crescido, não necessariamente a tomada de crédito pelo brasileiro acompanhou essa 

evolução. 

Apesar disso, segundo o Instituto Data Popular, o volume de sub-bancarizados 

e desbancarizados em junho de 2016 era de 55 milhões de brasileiros, sendo a 

maioria no Nordeste, o que equivale a 39,5% da população acima de 18 anos. 

Os temas seguintes abordarão o serviço, valor percebido, marketing de 

relacionamento e marketing de serviços. 

2.2 SERVIÇOS 

De acordo com a American Marketing Association40, serviços são produtos, 

como empréstimos bancários ou seguros residenciais, que são intangíveis ou pelo 

menos intangíveis na maior parte do tempo. 

                                                
40 Disponível em: www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx Acesso em: 30 jun. 
2017. 

http://www.ama.org/
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Em 1999, Téboul afirmou que estamos todos nos serviços hoje e, no futuro, 

estaremos bem mais. Estamos numa sociedade de serviços, consequência inevitável 

do grau elevado de personalização e de interação dentro de um meio 

desregulamentado e competitivo, onde os consumidores tornam-se cada vez mais 

exigentes. 

Para Lovelock et al. (2012), existem duas definições que traduzem a essência 

dos serviços: serviços são atividades econômicas que uma parte oferece a outra. 

Embora o processo possa estar ligado a um produto físico, o desempenho é 

essencialmente intangível e normalmente não resulta em propriedade de nenhum dos 

fatores de produção. No segundo conceito, serviços podem ser definidos como 

atividade econômica que cria valor e fornece benefícios para clientes em tempos e 

lugares específicos, como decorrência da realização de uma mudança desejada no – 

ou em nome do – cliente. Em ambas as definições temos o termo “atividade 

econômica”, o que implica um intercâmbio de valor entre vendedor e comprador em 

um mercado. Ainda estas definições ressaltam que, embora os consumidores 

esperem valor de suas compras e serviços em troca de dinheiro, tempo e esforço, 

esse valor advém do acesso a uma variedade de elementos geradores de valor em 

vez da transferência da propriedade. 

Para diversos autores, como Parasuraman et al. (1985), além de Boone e Kurtz 

(1998), serviços são tarefas intangíveis que satisfazem as necessidades do 

consumidor ou da empresa usuária. Diante desta ótica, percebe-se que há um 

mercado diferente para serviços em virtude de suas caraterísticas muito específicas, 

a saber; 

 serviços são intangíveis: são experiências e desempenho em vez de 

objetos; dessa forma, a qualidade não é uniforme nem pode ser medida 

antes da venda; 

 a produção e o consumo de muitos serviços são inseparáveis. A 

qualidade dos serviços é mensurada na entrega, geralmente com 

interação entre cliente e fornecedor; 

I. serviços são heterogêneos: a padronização dos serviços é difícil e o 

desempenho muda frequentemente dependendo do fornecedor, do 

cliente e do dia; 

II. os compradores geralmente estão envolvidos com o desenvolvimento e 

com a distribuição dos serviços; 
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III. a qualidade dos serviços é muito variável, pois depende de pessoa para 

pessoa. 

Cada tipo de serviço é afetado diferentemente por todas essas características. 

Diversos especialistas dedicaram-se ao estudo do marketing de serviços. A chamada 

escola nórdica, composta por Grönroos e Gummersson, e os especialistas 

Parasuraman, Zeithaml e Berry são os mais destacados. 

Serviço, de acordo com Ferreira (1996), é o “produto da atividade humana que, 

sem assumir a forma de um bem material, satisfaz uma necessidade.” Outros autores 

definem serviço como o conjunto de recursos organizados e estruturas para a 

produção de um bem intangível, que agrega valor pela utilidade ou pelo estado.  

Para Albrecht (1992), a distinção entre produto e serviço está obsoleta, pois 

qualquer trabalho envolve a atividade de serviço, e o novo conceito de valor para o 

cliente é o resultado da percepção dele sobre o que consome. 

Bateson e Hoffman (2001) comentam que: “É extremamente difícil definir um 

produto puro ou um serviço puro. Um produto puro implica que o consumidor obtenha 

benefícios somente do produto, sem nenhum valor agregado pelo serviço; da mesma 

forma, um serviço puro assume que não há um elemento “produto” no serviço que o 

consumidor recebe”.  

2.2.1 Serviços financeiros 

No que se refere a serviços financeiros, Cobra (2000) menciona diferenças tais 

como:  

I. Complexidade: geralmente, os serviços financeiros são muito mais 

complexos do que produtos físicos; 

II. Compra por impulso: ao contrário de outros bens, não existe, no setor 

financeiro, a compra por impulso. Por exemplo, dificilmente um cliente 

procura uma agência bancária para abrir uma conta corrente por 

impulso; 

III. Relação continuada: caso o serviço e o relacionamento sejam 

considerados adequados, o cliente tende a ter uma relação continuada 

com a instituição. 

Estes aspectos reforçam o quanto oferecer um serviço de qualidade é mais 

complexo do que oferecer produtos de qualidade. Um serviço de qualidade é visto 
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como fundamental no atual ambiente competitivo (PARASURAMAN et al, 1985). Na 

década de 1990 iniciaram-se pesquisas sobre o impacto da qualidade do serviço no 

lucro e em outros aspectos financeiros da empresa (ZEITHAML; BERRY; 

PARASURAMAN, 1996), inaugurando estudos sobre a relação da melhoria da 

qualidade de um serviço com as intenções favoráveis de relacionamento impactando 

positivamente no desempenho financeiro da empresa. 

Segundo Grönroos (2009), “clientes não compram bens ou serviços, compram 

os benefícios que os bens e serviços lhes proporcionam”, benefícios estes que são 

avaliados através do valor percebido por meio de ofertas, informações, imagem, 

atenção pessoal, entre outros. Os consumidores não compram bens e serviços por 

eles mesmos, eles desejam soluções que atendam aos seus próprios processos de 

geração de valor. Para alguns clientes de cooperativas de crédito, por exemplo, este 

valor pode estar expresso na flexibilidade de crédito, nos acessos aos terminais de 

operações, nas transferências de operações, no preço dos serviços de manter a conta, 

em tarifas baixas. Para outro tipo de cliente, o valor se estabelece na prestação de um 

serviço com uma interação tecnológica avançada que permite maior flexibilidade de 

transações. Outros, no entanto, buscam a compensação deste valor por meio de 

fatores imaginários, tais como identificação com a marca, tradição do banco, 

reconhecimento pessoal, entre outros.  

Uma boa qualidade de serviço externo propicia satisfação ao cliente, o que 

acarreta a sua permanência como cliente. Os clientes fiéis propiciam, 

consequentemente, a alta rentabilidade, que, por sua vez, possibilita a aplicação dos 

recursos, oferecendo condições para a boa qualidade do serviço interno. A qualidade 

do serviço interno possibilita satisfação aos funcionários, que tendem a continuar 

trabalhando na empresa e entregando um serviço externo de qualidade, em um ciclo 

contínuo. 

Para Brasil et al (2006) a afirmativa de que os serviços não executados de 

forma eficiente, principalmente na atividade bancária, podem contribuir para a perda 

da reputação da instituição, além de trazerem custos extras, por ser preciso refazer o 

serviço e lidar com a insatisfação do cliente. 

Brasil et al. (2006) ressaltam, ainda, que o fato de que o segmento bancário 

disponibiliza maior acesso aos produtos e serviços bancários para a população fez 

com que este segmento reconhecesse que a satisfação ocorre a partir do atendimento 

às expectativas do cliente e da sua percepção positiva quanto à qualidade dos 
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serviços, o que resulta em real valor agregado. É a partir dessa percepção que o 

cliente confirmará sua satisfação ou insatisfação e fará comparações, tendo em mente 

o modelo ideal do serviço desejado, baseado em suas experiências de serviços 

recentes. 

Estes mesmos autores comentam ainda que, por causa do aumento do número 

de transações/dia e da acessibilidade de maior contingente de pessoas às transações 

bancárias, os bancos passaram a expor-se mais ao julgamento da população e 

deixaram de atender pessoalmente de maneira diferenciada. 

Uma cooperativa de crédito busca prestar serviços financeiros com menor 

custo de empréstimo e maiores sobras aos cooperados. No cenário econômico 

nacional e até internacional, o cooperativismo de crédito tem tido um papel importante. 

Muitas vezes, as cooperativas chegam onde as demais instituições financeiras não 

conseguem, atuando com um público que não é foco dos bancos ou mesmo 

disputando clientes com eles na medida em que conseguem fornecer serviços 

financeiros de qualidade, com menor custo e com maior facilidade de acesso por parte 

da população (BITTENCOURT, 2010). Para este autor, a diversidade foi ampliada e 

as cooperativas não podem ser uma instituição financeira de um único tipo de 

operação. Elas precisam ampliar sua carteira em termos de opções de crédito e maior 

variedade na oferta de serviços ao mesmo tempo uma estrutura de gestão mais sólida. 

Segundo Roig et al. (2006), a literatura sobre serviços financeiros sugere que 

os bancos devem concentrar os seus esforços em três pontos fundamentais: o valor 

do acionista (INGO, 1997), o valor do empregado (PAYNE et al., 1999) e o valor 

percebido do consumidor (MARPLE e  ZIMMERMAN, 1999). Uma organização deve 

cultivar o serviço interno com a mesma força e intenção que o atendimento externo 

ao cliente. O serviço interno diferencia a organização de outras organizações como 

empregador desejável. Os autores defendem que não se pode ter serviço externo 

excepcional sem um excelente serviço interno. 

Pine II e Gilmore (1999) provocaram com a seguinte afirmação: sejam bem-

vindos a uma nova economia, à economia da experiência. Os autores defendem que, 

neste estágio da economia, as experiências de consumo criam valor agregado, 

principalmente quando o prestador de serviços e o cliente interagem e se envolvem, 

estabelecendo uma relação pessoal e memorável.  
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2.2.2 Qualidade em serviços 

Se os serviços são tão importantes como visto anteriormente, faz-se necessário 

que sejam prestados de uma forma diferenciada para que sejam percebidos pelos 

clientes. E, segundo Campello et al. (2006), esta forma diferenciada implica serviços 

prestados com um processo de qualidade bem definido. 

Grande parte da literatura sobre qualidade diz respeito a produtos tangíveis. O 

senso comum e a maioria dos autores preocupados com o tema qualidade centram 

seu foco no produto. 

Para Grönroos (1984), as dificuldades da definição do termo “qualidade” 

acontecem porque, muitas vezes, ele é usado como se fosse uma variável em si e 

não resultado de um conjunto de atividades e processos. A abordagem de Grönroos 

(1984) fundamenta-se nas teorias comportamentais centradas no consumidor, 

particularmente nas expectativas deste em relação ao desempenho de produtos 

baseados em pesquisas pós-consumo. O autor admite que a percepção de qualidade 

pelo cliente está associada à amplitude e diversidade da experiência de serviço a que 

ele se expõe, podendo ainda haver uma influência considerável de fatores não 

técnicos nesse processo. Como o cliente é o objetivo, o fenômeno no serviço precisa 

ser enfocado a partir de sua perspectiva. 

Qualidade em serviços, segundo Albrecht (1992), é a capacidade que uma 

experiência ou qualquer outro fator tem de satisfazer uma necessidade, resolver um 

problema ou fornecer benefícios a alguém, ou seja, proporcionar satisfação. Para 

Grönroos (1984), a qualidade do serviço com a qual se satisfaz a necessidade dos 

clientes é medida pela diferença entre a qualidade esperada pelos clientes e a 

qualidade experimentada por eles. 

A percepção de qualidade é o julgamento do consumidor sobre a excelência 

ou superioridade de um produto ou serviço (ZEITHAML, 1988). Ela está relacionada 

a outros atributos, como preço, valor da marca e relacionamento, sendo relevante na 

percepção de valor para o cliente (ZEITHAML; BERRY; PARASURAMAN, 1996). O 

estudo de Zeithaml (1988) representou um marco no entendimento conceitual de cada 

um destes constructos. De maneira geral, qualidade e valor percebido eram 

confundidos com utilidade. 

 Para Pereira (2008), no setor de serviços é difícil definir qualidade, pois ela 

está relacionada a comportamentos subjetivos de cada usuário do serviço. Dois 
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usuários têm percepções totalmente diferentes sobre o mesmo serviço, de acordo 

com o referencial de cada um. 

A percepção da qualidade por parte do cliente é influenciada pela imagem que 

ele tem da empresa. Esta imagem funciona como um filtro através do qual ele 

seleciona os fatores mais relevantes na construção de sua relação cliente-empresa. 

Se a imagem da empresa percebida pelo cliente for boa, pequenos deslizes podem 

ser relevados. Se, por outro lado, a percepção for negativa, uma falha pequena poderá 

assumir proporções gigantescas. 

Ainda não são muitas as empresas que perceberam a importância da qualidade 

nos serviços para seus resultados, característica importante para sobrevivência num 

mercado competitivo. A busca da qualidade não deve ser um fim em si mesmo, mas 

ter sempre o foco de ser um meio para a satisfação do cliente. Grönroos (2000) afirma 

que a qualidade é o resultado de um somatório de percepções acumuladas na 

sequência dos contatos realizados durante a prestação do serviço e, por isso, é 

imprescindível a consciência que todos na organização precisam estar 

comprometidos com a excelência do serviço. Este autor utiliza, como parâmetro para 

medir a qualidade dos serviços, o resultado da avaliação feita ao comparar o serviço 

que o consumidor esperava receber e o serviço que ele, de fato, percebeu receber. O 

resultado desta comparação indica a qualidade percebida para o serviço. Para 

Zeithaml (1988), um serviço é de qualidade somente quando se torna igual ou superior 

às expectativas que o cliente ou usuário tem a seu respeito. 

As necessidades pessoais são o principal fator formador de suas expectativas. 

É importante considerar que as expectativas dos clientes podem ser mais exigentes 

do que sua real necessidade. Para Gianesi e Correa (2008), a prestação do serviço e 

a comunicação transmitida ao cliente são fatores que influenciam na percepção do 

serviço prestado. A percepção é formada em cada momento em que o cliente entra 

em contato com qualquer aspecto da empresa fornecedora. 

Segundo Grönroos (1984), há vários fatores que influenciam na qualidade 

esperada, dentre eles destacam-se as necessidades do cliente, a imagem da 

empresa, o marketing da empresa e a recomendação de outros clientes. Dessas, as 

necessidades são de controle exclusivo do cliente, ao passo que o marketing e suas 

ferramentas são de controle da empresa que presta o serviço. Imagem e propaganda 

boca a boca são de controle bem mais tênue por parte do prestador de serviços. O 
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histórico de desempenho da empresa e a sua utilização eficaz da comunicação serão 

os maiores responsáveis pelo impacto sobre esses fatores.  

FIGURA 6 - MODELO GENÉRICO DE QUALIDADE DE SERVIÇOS DE GRÖNROOS 

 

Fonte: Grönroos (2000) 

 

Ao desenvolver o modelo de qualidade, Grönroos (1984) aborda a qualidade 

técnica e qualidade funcional. Segundo ele, a qualidade técnica se refere ao 

desempenho instrumental, à finalidade do serviço. Por exemplo, um cliente de um 

banco o utiliza com a finalidade de ter uma conta corrente para que ele possa 

movimentar seu dinheiro. Já a qualidade funcional é percebida de forma subjetiva, 

expressa na forma como o cliente percebe a realização daquele serviço. Por exemplo, 

como os colaboradores da cooperativa de crédito se comportam, como tratam o 

cooperado, a aparência do posto de atendimento, entre outros. A qualidade funcional, 

por ser mais subjetiva, não pode ser avaliada da mesma maneira que a qualidade 

técnica. 

Para Zemke e Schaaf (1991), é importante reconhecer que as expectativas do 

cliente – e suas percepções – quanto ao atendimento são parte integrante da sua 

satisfação. Portanto, o consumidor avalia tanto o processo como o resultado, 

atribuindo valor a ambos. O cliente espera que todo prestador de serviço corresponda 

à singularidade de cada situação.  

Já Sasser Jr e Schlesinger (2002) usam a expressão “cadeia serviços-lucro” 

para definir a sequência de elos que formam uma prestação excelente e lucrativa de 

serviços. Os elementos do ciclo virtuoso do serviço – valor, satisfação, fidelidade, lucro 
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– interagem de maneira sistemática e sinergética e reforçam-se reciprocamente 

conforme a figura 7: 

FIGURA 7 - CICLO VIRTUOSO DA EXCELÊNCIA EM SERVIÇOS 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas premissas apresentadas por Reichheld (1996), 

Keskett, Sasser Jr e Schlesinger (2002) e Zeithaml e Bitner (2003). 

 

Os dois autores Gummesson e Grönroos (1987) juntaram esforços para 

produzir um modelo conjunto que abrangesse suas visões, integrando-as na oferta de 

um produto ampliado de qualidade, em vez de bens e serviços isoladamente. 

 

Os principais pontos de contato e concordância são: 

a) o cliente e sua percepção de qualidade são o ponto de partida, e 

essa percepção é determinada pelas suas expectativas e pela 

imagem que ele tem da empresa; 

b) a experiência total que leva à percepção de qualidade é uma 

experiência subjetiva; 

c) todos na empresa são responsáveis pela qualidade, não havendo 

relação entre cargo ou função e qualidade. 

Para Grönroos (2009), a qualidade é percebida pelo cliente por dois vetores 

principais:  

a) a qualidade técnica responde por aquilo que o cliente 

efetivamente recebe. 
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b) a qualidade funcional responde pelo como, ou seja, pelo processo 

de produção. 

Zeithaml, Berry e Parasuraman (1990) propuseram uma metodologia para 

obtenção da qualidade em serviços, a service quality (SERVQUAL), composta de três 

elementos básicos: 

a) credibilidade – fazer certo de primeira; 

b) reparação – fazer tudo certo na segunda chance; 

c) interatividade – gerenciar e superar expectativas; 

Para proporcionar serviços de qualidade, a organização precisa adequá-los às 

necessidades e desejos de clientes e criar valor (CHURCHILL; PETER, 2012). Como 

os serviços são intangíveis e individualizados, é difícil desenvolver padrões para medir 

sua qualidade. Um bom início é considerar o que os consumidores procuram ao decidir 

qual serviço comprarão. 

Berry e Parasuraman (1992) aprofundaram o estudo sobre o comportamento 

do consumidor, procurando verificar até que ponto o grau de intangibilidade de um 

serviço influencia a criação de expectativas e a percepção da qualidade, 

independentemente do local, do segmento do mercado ou do momento de consumo. 

Os autores verificaram os cinco critérios para avaliação da qualidade em serviços: 

 

QUADRO 6 - CINCO CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS CONFORME 
MODELO DE PARASURAMAN, ZEITHAML E BERRY - SERVQUAL 

CRITÉRIO DESCRIÇÃO 

Tangível Inclui as evidências físicas do serviço, ou seja, os aspectos físicos do que é fornecido aos 
usuários 

Confiabilidade Envolve a consistência e a segurança no desempenho do serviço e habilidade de cumprir o 
que foi prometido com exatidão 

Responsividade Refere-se à disposição ou prontidão dos empregados ou profissionais a prestar o serviço 
capturando a noção de flexibilidade e habilidade para adaptar o serviço às necessidades do 
usuário 

Garantia Refere-se aos conhecimentos e à competência dos prestadores de serviços e a sua 
capacidade de transmitir confiança e segurança. Esse critério envolve a reputação do 
prestador de serviço e a posse de habilidades necessárias, além da confiabilidade, 
credibilidade e honestidade 

Empatia Refere-se aos esforços do prestador de serviços para compreender as necessidades do 
cliente e, então, oferecer, na medida do possível, a entrega de um serviço personalizado. 
Atenção individualizada aos usuários 

Fonte: Churchill e Peter (2012); Marshall G e Murdoch (2001). 

  

Um exemplo de organização que tenta proporcionar serviços de qualidade é o 

banco americano PCB (Phelps Country Bank), com a estratégia de superar os rivais 
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oferecendo um nível superior de serviço. A agência abre cinco minutos mais cedo e 

fecha cinco minutos mais tarde todos os dias, para não irritar os clientes cujo relógio 

esteja um pouco adiantando ou atrasado. Além disso, os funcionários têm autoridade 

para resolver os problemas no ato. Uma pesquisa realizada com clientes para verificar 

o que desejam em um banco demonstrou que esperam que os funcionários retornem 

os telefonemas e ofereçam explicação quando ocorrer algum problema41. Assim, para 

Churchill e Peter (2012), estes critérios deveriam ser utilizados para determinar o 

padrão de desempenho de um banco. 

Para Denton (1990), os fornecedores de serviços que querem ter sucesso 

devem focar em seus clientes de acordo com os seguintes passos: 

a) não presumir as necessidades dos clientes, mas descobri-las; 

b) permanecer em frequente contato com os clientes; 

c) investir em pesquisas a respeito dos clientes; 

d) usar tecnologia apropriada para o tipo de cliente; 

e) comunicar os desejos dos seus clientes para toda a empresa.   

Para Gianesi e Correa (2008), os critérios ou dimensões da qualidade na 

prestação de serviços que são percebidos pelos clientes no ato do atendimento 

recebido são: 

a) acesso: facilidade de abordagem e contato; 

b) competência: habilidades e conhecimentos necessários aos 

empregados envolvidos; 

c) conhecimento do cliente: esforço para conhecer e entender suas 

necessidades de forma clara, podendo, assim, satisfazê-las; 

d) comunicação: manter os clientes informados em uma linguagem 

que possam compreender, bem como ouvir os clientes, tanto as 

suas necessidades como suas reclamações;  

e) confiabilidade: coerência no desempenho do serviço, bem como 

sua constância;  

f) cortesia: boas maneiras, respeito, consideração e contato 

amigável dos empregados envolvidos na prestação do serviço; 

g) imagem;  

                                                
41 COOPER, Linda. “The Role of Research in Quality” artigo apresentado na Marketing Research 
Conference da American Marketing Association, 1990. 
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h) custo: quanto o consumidor pagará, em moeda, por um 

determinado serviço;  

i) flexibilidade: capacidade de mudança e adaptação rápida por 

uma mudança na necessidade dos clientes ou outros fatores, por 

exemplo, concorrência;  

j) rapidez de resposta: disposição e rapidez dos empregados para 

fornecer o serviço: empatia, segurança, serviço livre de perigo ou 

dúvida; 

k) tangibilidade: qualidade e/ou aparência livre de qualquer 

evidência física do serviço. 

 

Portanto, pode-se dizer que a qualidade leva à satisfação do cliente, que, por 

sua vez, é o caminho à fidelidade e à lealdade, culminando com uma maior 

lucratividade. Cabe ressaltar, porém, que nem sempre a satisfação leva à fidelidade e 

à lealdade, embora ela seja obrigatoriamente precursora de ambas (OLIVER, 1999). 

 

FIGURA 8 - ESTÁGIOS DA LUCRATIVIDADE 

 

Fonte: Oliver, R. L (1999) 

 

De acordo com Oliver (1999), a satisfação é um passo necessário em direção 

à formação da lealdade, que pode emergir da combinação de diversos fatores. 

Empresas que investem em relacionamentos com programas formais de marketing 

não apenas atraem novos clientes, como também mantém e melhoram suas relações 

com os clientes atuais. 

Albrecht (1992), citado por Silva e Varvakis (2000), afirma que a qualidade é 

uma medida de extensão de até onde a experiência satisfaz uma necessidade, resolve 

um problema ou adiciona valor para alguém. O que se avalia, portanto, ao utilizar um 

serviço ou adquirir um produto passa pela percepção que o usuário ou consumidor 

teve sobre aquele serviço ou produto. Assim, qualidade deve vir associada ao valor 

percebido. A qualidade pode ser definida, então, a partir do valor percebido pelo 

usuário ao utilizar um serviço ou adquirir um produto. 
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Para Zemke e Schaaf (1991), em todos os setores há empresas prestadoras 

de serviços com desempenho exemplar e um conjunto de princípios altamente 

transferíveis e fáceis de aprender que podem ser aplicáveis para além daquele serviço 

específico.  

Na General Mills, o valor é definido não só pela qualidade superior do produto 

ou serviço, mas pela superioridade na oferta total. Um produto ou serviço superior é a 

base sobre a qual um estabelecimento e valor de marca superiores podem ser 

construídos. 

Para Zeithaml et al. (2001), nem todos os clientes querem a mesma coisa, 

mesmo que usem as mesmas palavras para pedi-la; e é necessário ir mais fundo que 

palavras genéricas, como qualidade, para entender o que os clientes valorizam. Se a 

qualidade não é percebida ou apreciada, ela não terá nenhum impacto sobre o 

comportamento do cliente. 

2.3 VALOR PERCEBIDO 

Construir relacionamento com clientes no segmento de serviços financeiros tem 

se tornado um grande desafio, visto que o mercado tem se expandido e com isso 

aumentado a oferta de crédito. Segundo Dominguez (2000) as empresas líderes 

passaram a focar o valor percebido, acreditando ser ele, ao invés da satisfação dos 

consumidores, o impulsionador da lealdade dos clientes conduzindo-os à escolha e à 

recompra. 

Para Dominguez (2000), a gestão do valor percebido permite à empresa 

conhecer melhor os clientes e o mercado e adequar a abordagem de marketing junto 

ao consumidor, centrando os argumentos de venda no valor em lugar do preço.  

Alguns autores definem valor como uma criação unidimensional pautada no 

trade-off entre qualidade e preço. Esta definição apresenta o valor com a razão custo-

benefício. Reforçando esse ideal, Dodds et al. (1991) conceituam o valor percebido 

pelo consumidor como a proporção de benefícios percebidos em relação ao sacrifício 

percebido. Compartilhando desta linha, Zeithaml (1988) aponta que a percepção de 

valor é “a avaliação global do consumidor da utilidade de um produto (ou serviço) 

baseada em uma percepção do que é recebido e do que é dado”.  

Ainda que as definições destes dois autores sejam semelhantes, as mesmas 

apresentam particularidades em relação à compreensão de valor. Enquanto Dodds et 
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al. (1991) consideram que os clientes compartilham o mesmo significado de valor, 

Zeithaml (1988) enxerga que a construção é subjetiva e individual, ou seja, cada 

consumidor percebe o valor de uma forma distinta e ainda situacional.  

Sheth, Newman e Gross (1991) criaram uma teoria que se concentra nos 

valores do consumo divididos em cinco atributos que influenciam o comportamento do 

consumidor:  

a) Valor funcional, que se refere aos atributos do produto (bem ou 

serviço) que está sendo adquirido; 

b) Valor social, que trata da percepção de como o consumo se associa 

aos relacionamentos que se estabelecem entre as pessoas 

envolvidas no processo de consumo, ou seja, a motivação social.  

c) Valor emocional, pois um produto consumido pode afetar os 

sentimentos dos compradores e consumidores de forma positiva ou 

negativa; 

d) Valor epistêmico, capacidade do produto comprado ou adquirido de 

gerar conhecimento ou satisfazer alguma curiosidade; 

e) Valor condicional, quanto determinada escolha de consumo está 

condicionada por algo em especial, sem as quais tal decisão seria 

relativizada.  

Sweeney, Soutar e Johnson (1999) investigaram as relações entre o valor, a 

qualidade, o risco percebido e o preço, identificando que o valor percebido de uma 

oferta seria influenciado pela qualidade percebida do produto, qualidade percebida do 

serviço, risco percebido e percepção de preço. Estes autores argumentam que as 

dimensões dos produtos/serviços avaliadas antes ou depois da compra são as que 

compõem o valor percebido, sendo elas: emocional, social, qualidade e preço. 

Petrick e Backman (2002) defendem que tanto a satisfação quanto o valor 

percebido podem explicar a intenção comportamental pós-compra, sendo a satisfação 

predominante na explicação da lealdade. 

Para Holbrook (2006), o valor para o cliente é interativo, relativo, preferencial e 

fundamentado na experiência. É interativo, pois baseia-se na interação entre o objeto 

e o consumidor, podendo ser o objeto um produto, serviço, local, etc. É relativo, pois 

envolve comparação (preferência entre os objetos) e é ainda pessoal (varia entre os 

indivíduos). É situacional, pois depende do contexto em que o julgamento de valor é 

feito. É preferencial, pois envolve valores pessoais na escolha ou não do objeto. Por 
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fim, o valor é experiencial, dado que decorre da vivência de consumir. A tipologia de 

Holbrook é multidimensional, pois captura os componentes econômicos, sociais, 

hedônicos e altruístas do valor percebido. 

Sanchez et al (2006) define valor para o consumidor como uma avaliação 

cognitive affective de uma relação de troca realizada por uma pessoa em qualquer 

fase do processo de decisão de compra, caracteriza-se por uma série de elementos 

tangíveis e/ou intangíveis que determinam, e também são capazes de, um julgamento 

comparativo condicionado pelo tempo, lugar e circunstâncias da avaliação. Para estes 

autores o valor percebido é um constructo multidimensional composto de seis 

dimensões: instalações, pessoal, serviço, preço, social e emocional. 

2.3.1 MENSURAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE VALOR NO SETOR 
FINANCEIRO 

A literatura apresenta alguns modelos de escala para mensurar o construto 

“valor percebido”. O estudo inicial para conceituação do valor percebido foi 

desenvolvido por Zeithaml (1988), com a criação do modelo SERVQUAL, onde a 

percepção de valor é decorrente da percepção de qualidade. Sob a ótica deste 

pressuposto a análise do serviço prestado está centrada em cinco dimensões: 

tangibilidade, fiabilidade, capacidade de resposta, segurança e empatia. Segundo 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1990), o modelo SERVQUAL é uma escala de vários 

itens concisos com boa confiabilidade e validade, que os varejistas podem usar para 

compreender melhor as expectativas de serviço e as percepções dos consumidores 

e, como resultado, melhorar o serviço. Porém, outras escalas foram desenvolvidas por 

outros estudiosos.  

Seguindo a teoria de Sheth, Newman e Gross (1991), Petrick e Backman (2002) 

criaram um escala multidimensional com o objetivo de mensurar o valor percebido em 

serviços. A ferramenta SERVPERVAL é composta por vinte e cinco itens de avaliação. 

Estes são categorizados em cinco dimensões, as quais são divididas em dois grandes 

grupos: as dimensões compostas pelo o que o consumidor recebe através da 

experiência do serviço (benefícios) e dimensões relacionadas ao que o consumidor 

dá para usufruir do serviço (sacrifícios). O primeiro é composto pela qualidade 

recebida, a resposta emocional e a reputação, e o segundo pelos custos monetários 

e não-monetários.  
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Devlin (2002) analisou o critério de escolha por consumidores no mercado de 

bancos de varejo no Reino Unido. Em seu estudo considerou a importância de vários 

critérios de seleção e os classificou em atributos intrínsecos e atributos extrínsecos, 

em convergência com a classificação de Zeithaml (1988). Como atributos intrínsecos 

ele conceituou aqueles específicos ao serviço, ao contrário daqueles que podem ser 

generalizados, tal como preço. Já os atributos extrínsecos foram aqueles que são 

comuns a todos os serviços, tais como os fatores de qualidade do serviço, de marca 

da empresa e fatores relacionais.  

Paiva (2004) apresentou uma escala de medição de valor denominada Valor 

no Varejo Bancário Brasileiro (VVBB) e denominou como sacrifício monetário a 

relação custo/benefício positiva para o cliente motivando o incremento na aquisição e 

utilização dos produtos e serviços de um banco. De forma a operacionalizar a escala, 

o autor utilizou cinco dimensões: empatia, confiabilidade, benevolência, competência 

e sacrifício.  

Sanchez et al. (2006) desenvolveram uma escala de medida de pós-compra 

valor percebido de 24 itens, chamado GLOVAL. Nesta escala são identificados seis 

dimensões de valor percebido. Quatro deles correspondem a dimensões de valor 

funcional: valor funcional do estabelecimento (instalações), valor funcional do pessoal 

de contato (profissionalismo), valor funcional do serviço adquirido (qualidade) e preço 

de valor funcional. As duas dimensões restantes referem-se a dimensão afetiva do 

valor percebido, composta de valor emocional e valor social. 

Parente e Leocádio (2014) propuseram uma escala para o valor percebido nos 

serviços bancários considerando os constructos de solidez, qualidade operacional, 

comodidade e acesso e sacrifício monetário. 

Byrne e Mccarthy (2014) apresentaram como prioridade na proposta de valor 

constructos como conexão, relacionamento, rendimento/lucro e variedade dos 

serviços. 

 

QUADRO 7: COMPARATIVO ENTRE AS ESCALAS DE MENSURAÇÃO DO VALOR PERCEBIDO 

ANO AUTORES DIMENSÕES 

1985 Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(SERVQUAL) valor a partir da 

percepção da qualidade 

 Tangibilidade; 
 Confiabilidade; 
 Responsividade; 
 Credibilidade; 
 Empatia; 
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1991 Sheth, Newman e Gross 

(SERVPERVAL) 

 valor funcional; 
 valor condicional; 
 valor social; 
 valor emocional; 
 valor epistemiológico. 

2002 Devlin  Intrínsecos: específicos do serviço: preço 
 Extrínsecos: qualidade do serviço, marca da 

empresa e fatores 

2002 James Petrick  Qualidade 
 Resposta emocional 
 Custo monetário 
 Custo não monetário 
 Reputação 

2004 Paiva  Empatia 
 Confiabilidade 
 Benevolência 
 Competência 
 Sacrifico monetário 

2006  Fernandez Sánchez e Iniesta 

Bonillo (GLOVAL) 

 Valor funcional das instalações 
 Valor funcional das pessoas 
 Valor funcional do serviço 
 Valor funcional de preço 
 Valor social 
 Valor emocional 

2014 Parente e Leocádio  Segurança e solidez; 
 Qualidade operacional; 
 Comodidade e acesso; 
 Sacrifício monetário 

2014 Byrne e Mccarthy  Conexão 
 Relacionamento; 
 Rendimentos/lucro; 
 Variedade dos serviços 

Fonte: A Autora (2017) 

 

Diante dos vários estudos sobre a percepção do cliente em relação ao valor 

percebido nas instituições financeiras esta pesquisa utilizou as dimensões propostas 

por Sanchez et al (2006) já aplicado em instituições financeiras por Roig et al. (2006) 

e em cooperativas de crédito por Duarte (2016).  

 

1. Instalações 

2. Profissionalismo 

3. Qualidade dos Serviços 

4. Preço 

5. Valor emocional 

6. Valor social 

 

Destas seis dimensões a primeira, valor funcional das instalações, procurou 

avaliar a percepção de valor do cliente a partir da estrutura física analisando conforto, 
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organização, espaço, acessibilidade e privacidade. A segunda dimensão avaliou o 

valor funcional dos funcionários buscando avaliar a percepção de valor do cliente 

quanto ao serviço prestado no que tange o conhecimento, profissionalismo e 

atualização. A terceira dimensão trata do valor funcional do serviço prestado. A quarta 

dimensão avalia o valor funcional do preço analisando o custo pago para ser cliente 

na instituição e o retorno percebido. Na quinta dimensão avalia-se o valor emocional 

que mede como o cliente se sente na instituição. Na sexta e última dimensão o valor 

social procura avaliar o valor percebido pelo cliente no conceito social da instituição.  

Por ter sido aplicada há doze anos num cenário que evoluiu consideravelmente, 

principalmente com relação aos aspectos tecnológicos, e, considerando as outras 

escalas aplicadas, esta pesquisa ouviu conselheiros de cooperativas de credito, 

diretores e gerentes de instituições financeiras e acrescentou três novas dimensões 

aos seis fatores anteriores:  

 

7. Segurança e solidez 

8. Comunicação 

9. Tecnologia Digital. 

 

A dimensão segurança e solidez foi construída considerando as quatro 

perguntas propostas por Parente e Leocádio (2014) somando duas novas questões 

propostas pelo Conselho de Administração de uma Cooperativa de Crédito sediada 

em Curitiba, Paraná e por diretores de um banco comercial.  

As demais questões propostas para comunicação e tecnologia digital foram 

propostas a partir das escalas de Byrne e Mccarthy (2014) e de Parente e Leocádio 

(2014) revisadas pelo mesmo Conselho de Administração e pelos diretores do banco 

comercial. 

Os aspectos metodológicos para o desenvolvimento desta dissertação 

encontram-se descritos detalhadamente no próximo capítulo. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Após terem sido abordados os principais temas relacionados ao escopo desta 

pesquisa nos tópicos anteriores, tais como a problematização, objetivos e 

fundamentação teórica, neste capítulo serão descritos os métodos da pesquisa, a 

caracterização da população, os tipos de dados analisados, a forma de coleta de 

dados e, por fim, apresentados os resultados obtidos por meio das técnicas 

multivariadas da análise fatorial. 

De acordo com a classificação quanto à forma de abordagem, trata-se de uma 

pesquisa quantitativa, quanto aos objetivos, ela é exploratória descritiva e, com 

relação ao desenvolvimento no tempo, esta pesquisa se classifica como transversal 

ou cross-section, ou seja, realizada em um determinado período de tempo. Ainda pela 

forma de coleta de dados por meio de questionário, esta pesquisa se classifica como 

survey.  

3.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Pautando-se no objetivo geral e nos objetivos específicos definidos no capítulo 

introdutório deste trabalho, a questão de pesquisa que motivou o desenvolvimento da 

presente dissertação é:  

Qual o valor percebido por clientes de instituições financeiras bancárias e por 

associados de cooperativas de crédito e se/como estas duas percepções estão 

relacionadas? 

 A pergunta foi desenhada conforme a figura 9: 

FIGURA 9 - PROPOSTA ESQUEMÁTICA 

 

Fonte: A autora (2016). 
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Com o propósito de responder à questão de pesquisa, este trabalho, 

fundamentado no referencial teórico-empírico, foi guiado pelo conjunto de variáveis e 

dimensões apresentadas no tópico seguinte. 

3.2 DIMENSÕES E VARIÁVEIS PARA O ESTUDO 

Segundo Richardson (1999), uma variável é definida como um conceito para 

representar classes ou objetos, de modo que sejam aspectos observáveis de dado 

fenômeno, capazes de traduzir variações ou diferenças em relação a fenômenos 

semelhantes ou diversos. 

Para Marconi e Lakatos (1999), variável é um conceito que pode conter ou 

apresentar valor relativo a um objeto de estudo, passível de mensuração. Pode 

representar ainda: quantidades, qualidades, características, magnitudes e traços que 

se alteram em cada caso particular, sendo abrangentes e mutuamente exclusivos. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas nove dimensões divididas 

em duas estruturas conforme descrito abaixo: 

 

a) Uma estrutura com seis dimensões (D) e 24 variáveis observáveis 

(V) escala desenvolvida por Sanchez (2006), aplicada para 

serviços bancários por Roig et al. (2006) e em cooperativas de 

crédito por Duarte (2016) denominada de GLOVAL; 

 

QUADRO 8 – DIMENSÃO INSTALAÇÕES 

Fonte: Roig et al. (2006), Duarte (2012), adaptado pela autora (2017). 

 

 

 

 

 

 

D1: INSTALAÇÕES 

 

 

V1: As instalações/agências favorecem a confidencialidade e a privacidade 

das transações; 

V2: Os ambientes parecem limpos e organizados; 

V3: As instalações/agências são espaçosas, modernas e limpas; 

V4: As instalações/agências são fáceis de encontrar e acessível para chegar; 
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QUADRO 9 - DIMENSÃO PROFISSIONALISMO 

Fonte: Roig et al. (2006), Duarte (2012), adaptado pela autora (2017). 

 

QUADRO 10 - DIMENSÃO QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

Fonte: Roig et al. (2006), Duarte (2012), adaptado pela autora (2017). 

 

QUADRO 11 -  DIMENSÃO PREÇO 

Fonte: Roig et al. (2006), Duarte (2012), adaptado pela autora (2017). 

 

QUADRO 12 – DIMENSÃO VALOR EMOCIONAL 

Fonte: Roig et al. et al. (2006), Duarte (2012), adaptado pela autora (2017). 

 

 

 

D2: 

PROFISSIONALISMO 

 

 

V5: Os funcionários conhecem bem o seu trabalho; 

V6: O conhecimento dos funcionários está atualizado; 

V7: As informações prestadas pelos funcionários são sempre úteis para mim; 

V8: Os funcionários têm conhecimento sobre todos os serviços oferecidos 

pela cooperativa/banco; 

 

 

D3: QUALIDADE DOS 

SERVIÇOS 

 

 

V9: O serviço como um todo é realizado corretamente; 

V10: A qualidade é mantida o tempo todo; 

V11: O nível de qualidade é aceitável comparado com outras instituições 

financeiras; 

V12: O resultado dos serviços recebidos é dentro do esperado; 

 

 

D4: PREÇO 

 

 

V13: O pagamento de juros, tarifas e taxas é adequado aos serviços 

prestados; 

V14: O serviço prestado condiz com o custo cobrado; 

V15: O custo total é justo; 

V16: O tempo de espera pelo atendimento é adequado; 

 

 

D5: VALOR 

EMOCIONAL 

 

 

V17: Estou feliz com os serviços financeiros que tenho na cooperativa/banco 

comercial; 

V18: Sinto-me tranquilo (a) em relação a minha cooperativa/banco 

comercial; 

V19: Os funcionários me passam uma impressão positiva; 

V20: Os funcionários não me causam problemas; 

V21: De modo geral, sinto-me à vontade; 
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QUADRO 13 – DIMENSÃO VALOR SOCIAL 

Fonte: Roig (2006) et al., Duarte (2012), adaptado pela autora (2017). 

 

b) Uma estrutura com três dimensões (D) com 16 variáveis 

observáveis (V), adaptado de Parente e Leocádio (2016) e Byrne 

e Mccarthy (2014) com novas questões propostas pela autora 

junto com especialistas de instituições bancárias (bancos e 

cooperativas de crédito). 

 

QUADRO 14 - DIMENSÃO SEGURANÇA E SOLIDEZ 

 

 

 

D7: SEGURANÇA E 

SOLIDEZ 

 V1: Sinto confiança na relação na minha relação com a minha instituição 

financeira considerando sigilo de dados pessoais, contratos e demais 

informações; 

 V2: Sinto segurança na minha relação com a instituição financeira 

considerando a aplicação do meu dinheiro, resgate e perda e possível 

falência; 

 V3: Acredito que o dinheiro que deposito na minha instituição financeira está 

seguro; 

 V4: A minha instituição financeira tem boa reputação; 

  V5: A minha instituição financeira cumpre o que promete aos clientes; 

  V6: A reputação e credibilidade da minha instituição financeira são melhores 

do que das demais; 

Fonte: A autora (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

D6: VALOR SOCIAL 

 

 

V22: A cooperativa/banco é bem reconhecida socialmente; 

V23: O fato de eu ser associado/cliente, causa uma boa impressão para as 

pessoas que eu conheço; 

V24: Meus amigos e familiares são clientes do mesmo banco/cooperativa; 
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QUADRO 15 - DIMENSÃO COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

D8: COMUNICAÇÃO  

 V7: As informações sobre os meus deveres e direitos foram apresentados 

quando eu me tornei cooperado; 

 V8: Entendo meu papel enquanto cliente/associado; 

 V9: Participo e acompanho as redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn, Snapchat, entre outros. 

 V10: Recebo as informações atualizadas sobre o meu contrato (aplicações, 

empréstimos e financiamentos); 

  V11: Participo dos eventos sociais e culturais promovidos (shows, 

apresentações, feiras e peças de teatro); 

Fonte: A autora (2017). 

 

QUADRO 16 - DIMENSÃO TECNOLOGIA DIGITAL 

Fonte: A autora (2017). 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

De acordo com Kerlinger (1980), o delineamento da pesquisa está relacionado 

com a estrutura da investigação com o objetivo de obter respostas para as perguntas 

de pesquisa. O planejamento de uma pesquisa, segundo Gil (1999), envolve a 

diagramação, análise e interpretação de dados. 

De acordo com Richardson (1999), o tipo de pesquisa varia de acordo com o 

nível de conhecimento prévio do assunto pesquisado, bem como os objetivos que o 

pesquisador pretende atingir. Neste estudo foi utilizada a pesquisa do tipo descritiva, 

que, segundo Gil (2009), tem por objetivo a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre 

 

 

D9: TECNOLOGIA 

DIGITAL 

 

 

V12:  Conheço e navego pelo Internet Bank; 

V13:  Conheço e utilizo o aplicativo para smartphone; 

V14:  Eu me sinto seguro para abrir uma conta pelo aplicativo do 

smartphone; 

V15:  O fato da minha cooperativa ter um mobile bank de fácil acesso me faz 

utilizar os serviços online com mais frequência e ir menos em agências 

físicas; 

V16:  Eu me sinto confiante e segurem realizar minhas transações financeiras 

pelo celular; 
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variáveis. Segundo Andrade (2002), a pesquisa descritiva se preocupa em observar 

os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, sem a interferência do 

pesquisador. 

Este método utiliza uma amostragem grande e representativa, além de ser 

um processo pré-planejado e estruturado. A pesquisa quantitativa consiste em uma 

fonte de informação de grande valia para a tomada de decisão, na medida em 

que possibilita a descrição de características de grupos relevantes e a análise da 

intensidade da relação entre as variáveis em estudo, no presente caso: cooperados 

e clientes bancários.  

Com relação aos objetivos, a pesquisa é do tipo exploratória que visa a uma 

primeira aproximação do pesquisador com o tema. Gil (2009) destaca que a pesquisa 

exploratória é desenvolvida para proporcionar uma visão geral sobre determinado 

fato.  

Para Hair et al (2014), a pesquisa confirmatória tem como objetivos gerar 

informações que ajudarão a definir a situação do problema com que o pesquisador se 

depara ou, como no caso desta pesquisa, aprofundar o conhecimento das motivações, 

as atitudes e o comportamento do consumidor que não são facilmente acessados por 

outros métodos de pesquisa. 

Para explicar o constructo multidimensional de valor percebido, utilizou-se a 

escala definida por Sanchez et al. (2006) e adaptada para serviços bancários por Roig 

et al.. (2006)42. Inicialmente utilizada no setor de turismo43, esta escala foi validada em 

uma pesquisa quantitativa realizada por 200 clientes de serviços financeiros44 que 

tiveram interação com as instalações físicas e os funcionários de bancos de varejo. A 

escala excluiu, portanto, transações realizadas por meio eletrônico ou por telefone. 

Onze anos após a definição desta escala, houve poucas publicações medindo o valor 

                                                
42 ROIG, J.C.F.; GARCIA, J.S.; TENA, M.A.M.; MONZONIS, J.L. (2006). Customer perceived value in 
banking services. International Journal of Bank Marketing, 2009. 
 
43 Foi necessário retirar um item relativo ao preço de valor funcional e outro relacionado a valor social, 
da escala original, para melhorar as propriedades psicométricas da escala sobre serviços bancários. 
 
44 O trabalho de campo foi realizado durante fevereiro de 2005 com 200 clientes finais das entidades 
financeiras. O processo de amostragem foi aleatório com entrevistados com mais de 18 anos de idade, 
independentemente do gênero. O estudo foi realizado nas províncias espanholas de Castellon e 
Valencia porque apresentam uma alta densidade de agências por habitante. Foi utilizado questionário 
estruturado, com questões fechadas e escala do tipo Likert de resposta de 5 pontos, adotando um erro 
amostral de 7,07% para um nível de confiança de 95,5%. 
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percebido de clientes de bancos de varejo ou cooperativas de crédito, entretanto 

nenhuma aplicada para cooperativas de crédito e bancos. Por este motivo, definiu-se 

pela escala de Roig et al. (2006) que já havia sido validada para clientes bancários e 

aplicada por Duarte (2016) em associados de cooperativas de crédito. 

Foram realizadas entrevistas com especialistas e conselheiros de uma 

cooperativa de crédito singular45, diretores de bancos de varejo e clientes nas quais, 

apresentado o questionário inicial, foi sugerida a criação de novas perguntas 

abordando temas como: segurança e solidez, tecnologia digital e comunicação, que 

não estavam sendo medidos na escala anterior.  

A escala validada por Roig et al. (2006) permite avaliar o valor percebido por 

meio de seis dimensões que agruparam 24 variáveis. Estas dimensões foram divididas 

em quatro de valor funcional (instalações, qualidade dos serviços, profissionalismo e 

preço) e duas relacionadas à dimensão afetiva do valor percebido, composta pelos 

valores emocionais e sociais.  

A vantagem desta escala é a capacidade de medir a percepção total do 

consumidor avaliando as experiências da compra e do consumo. Trata-se de uma 

pesquisa não experimental, que já ratificou o valor percebido da compra de serviços 

financeiros em bancos de varejo como um caráter multidimensional, formado pelos 

valores funcionais: de instalações, do profissionalismo, da qualidade do serviço, do 

preço, do emocional e do social.  

 

                                                
45 Nome da COOPERATIVA não divulgado por sigilo. Trata-se de cooperativa de crédito singular, que 
opera em Curitiba há 15 anos fundada por ex-bancários. 
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FIGURA 10 - MODELO CONCEITUAL DA PRESENTE PESQUISA  

 

Fonte: A autora (2016). 

* Dimensões conforme escala de Sanchez, 2006. 
** Novas dimensões propostas pela autora com base nas entrevistas com especialistas. 

 

Os resultados desta pesquisa poderão ser utilizados como instrumentos de 

gestão para bancos comerciais ou cooperativas de crédito dentro do planejamento 

estratégico em marketing focando ações para lealdade e satisfação do cliente. 

3.3.1 Método de coleta de dados 

A definição da abordagem utilizada para a coleta de dados é fundamental para 

a qualidade das informações obtidas. Segundo Mello (2013), uma pesquisa, para ser 

eficaz e atingir resultados válidos e significativos, deverá seguir uma metodologia 

adequada determinada pelas questões que orientarão a investigação. 

As pesquisas podem ser realizadas com dois tipos diferentes de dados; os 

primários e os secundários, e ambos apresentam vantagens e desvantagens. O 

melhor tipo de dado é determinado conforme o objetivo da pesquisa. Nesta pesquisa 

foram utilizados dados primários, ou seja, obtidos especificamente para o propósito 

da pesquisa (HAIR et al, 2014). A principal vantagem deste tipo de dado é a de 

desenvolver um estudo inédito, entretanto, apresenta também uma desvantagem, que 
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é o aumento de tempo e recurso necessário para coleta e preparação de dados para 

análise posterior.  

Os dados secundários são aqueles que já foram coletados, tabulados e muitas 

vezes até analisados e encontram-se disponíveis.  

Na presente pesquisa foram obtidos dados secundários por meio de: 

a) Levantamentos documentais: informações públicas em arquivos e bibliotecas 

on-line com os trabalhos desenvolvidos neste tipo de pesquisa, onde se 

constatou que há muitas pesquisa sobre satisfação, qualidade, entrega e 

percepção de valor em bancos de varejo ou cooperativa de crédito. Ampla 

pesquisa foi realizada e não se encontrou nenhuma que abrangesse uma 

análise comparativa de valor percebido como esta realizou. 

b) Levantamentos bibliográficos: consultas realizadas em livros, revistas 

científicas, artigos acadêmicos, dissertações e teses, além de informações 

publicadas em revistas, periódicos e documentos institucionais sobre os 

constructos teóricos relacionados à pesquisa.  

c) Levantamento de estatísticas: dados oriundos de pesquisas feitas com relação 

a clientes de bancos de varejo, cooperados e fintechs, principalmente por 

órgãos governamentais e organismos internacionais. 

Para a coleta dos dados primários necessários para esta pesquisa, foi utilizado 

o método de survey, que é indicado para estudos desta natureza, qual seja, descritiva 

na qual se deseja conhecer o comportamento de um grupo de pessoas, clientes de 

serviços financeiros. O método survey, para Mello (2013), “é um procedimento para 

coleta de dados primários a partir de indivíduos”, ou seja, os dados levantados 

diretamente com os entrevistados. 

Para Mello (2013), o questionário deve ser administrado pelo pesquisador, que 

pode enviá-lo aos entrevistados, por meio impresso ou eletrônico, sendo possível 

oferecer assistência ou não para o preenchimento ou fazer a pesquisa 

presencialmente ou ainda via telefone. Na presente pesquisa foi disponibilizado o 

endereço eletrônico da pesquisadora e do orientador, juntamente com o número do 

celular da pesquisadora para que as dúvidas pudessem ser esclarecidas e a 

veracidade da pesquisa comprovada. 

Diversos entrevistados entraram em contato com a pesquisadora para 

comprovar a autenticidade da pesquisa que, após confirmada, foi respondida.  
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A coleta de informações foi feita por meio de questionários46 on-line 

encaminhados via redes sociais e endereços eletrônicos aplicados no público 

escolhido para realização da pesquisa: cooperados e clientes bancários de Curitiba e 

região metropolitana.  

Para Hair et al (2014), uma vantagem importante dos questionários online é 

que são mais baratos por respondente do que outros métodos, pois não há custo para 

fazer cópias, postar material ou contratar entrevistadores.  Além disso, os 

levantamentos são autoaplicados e não é necessário realizar a codificação. Assim os 

resultados estão prontos para a análise estatística. 

 

TABELA 8 - DISTRIBUIÇÃO DA PESQUISA X RESPOSTAS CONCLUÍDAS 

Canal de distribuição Total Encaminhado Total Iniciado Total Respondido 

Convite por e-mail 6.998 854 687 

Mídias sociais 328   19 

Outros (links anônimos e outras 
formas de divulgação) 

  
  

259 

Total  7.326   965 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Nota-se que, do total de e-mails encaminhados, menos de 10%, ou seja, 9,82% 

responderam ao questionário completo, e 19,56% iniciaram e não concluíram as 

respostas. Do total encaminhado via mídias sociais, o retorno ficou ainda menor, 

apenas 5,79% concluíram o questionário. Em outros canais de distribuição, o Qualtrics 

segmenta como links anônimos (anonymous link), visualizações (preview) e sem 

categoria (uncategorized), que representaram 259 questionários concluídos, ou seja, 

26,83% do total. 

Após a elaboração do questionário, foi aplicado um pré-teste com 20 

respondentes para testar o tempo, a clareza das perguntas e analisar previamente 

alguns resultados. Este pré-teste já foi realizado na plataforma Qualtrics. A aplicação 

do pré-teste possibilitou correções nas perguntas iniciais, principalmente na 

caracterização do cliente financeiro. 

                                                
46 Ver questionário encaminhado no Apêndice 1. 
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Os primeiros questionários foram encaminhados, após a conclusão do pré-

teste47 e da correção das contribuições recebidas, no dia 17 de abril, sendo o último 

respondido em 4 de julho de 2017.   

3.3.2 Estruturação do questionário 

Para Hair et al. (2014), um questionário “é um instrumento cientificamente 

desenvolvido para medir características importantes de indivíduos, empresas, eventos 

e outros fenômenos”. Um questionário bem elaborado pode garantir a precisão dos 

dados coletados por uma survey. 

Malhotra (2006) define questionário como uma “técnica estruturada para coleta 

de dados, que consiste de uma série de perguntas – escritas ou verbais – que um 

entrevistado deve responder”. Para este mesmo autor, todo questionário deve atender 

a três propósitos: 

a) Traduzir a informação desejada em um conjunto de questões específicas 

que os entrevistados tenham condições de responder; 

b) Motivar e incentivar o entrevistado a se deixar envolver pelo assunto, 

cooperando e completando a coleta de dados; 

c) Minimizar o erro na resposta, evitando que os participantes deem respostas 

imprecisas, ou que comprometam a análise. 

Um questionário pode servir de apoio a uma entrevista, ou pode ser auto 

administrado, ou seja, respondido pelos participantes sem a necessária presença do 

pesquisador (HAIR et al., 2014). 

Os questionários da presente pesquisa foram encaminhados por meio 

eletrônico e distribuídos pelo QualtricsTM (2009), plataforma de pesquisa online 

disponibilizada pela PUC/PR. 

O questionário foi dividido em seis blocos: 

1. Bloco inicial – texto inicial e aceite: este bloco continha um texto 

explicativo da pesquisa, os dados para contato da pesquisadora e do 

orientador e perguntas essenciais que somente liberariam os demais 

                                                
47 Pré-teste realizado com 20 respondentes no período de 24 de março a 7 de abril de 2017, para 
testar o tempo, a clareza das perguntas e analisar previamente os resultados. As principais 
contribuições obtidas pelo teste foi com relação às fintechs, por isso, optou-se por colocar como uma 
opção a mais na definição da instituição bancária,  cujos clientes não foram analisados. Em seguida, o 
questionário foi adaptado para a versão final, aplicada a partir de 17 de abril. 
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blocos se ambas fossem respondidas afirmativamente: se o entrevistado 

tinha mais que 18 anos, concordava em participar e se era cliente de 

instituição financeira. 

2. O bloco seguinte era formado pelo perfil socioeconômico do 

entrevistado, que respondia perguntas sobre: gênero, idade, estado civil, 

instrução, renda e residência. 

3. Este bloco 3 era composto por perguntas de caracterização do 

entrevistado como cliente financeiro, tais como: número de instituições 

financeiras de que é cliente, grau de importância que motivou a escolha 

da principal instituição financeira, a seleção do tipo de instituição 

financeira de que faz parte: bancos, cooperativas de crédito, fintechs48 

ou outros, tempo de relação com a instituição financeira e a 

porcentagem de concentração dos recursos financeiros nas instituições. 

4. O blocos 4 e 5 são as mesmas perguntas que foram aplicadas aos 

clientes de bancos e cooperativas e mediram o valor percebido pelos 

grupos considerando a escala de Sanchez et al (2006). 

5. O bloco 6 solicitava ao pesquisado a indicação de dois e-mails que 

pudessem ser encaminhados para responderem a pesquisa. 

A forma de resposta para as perguntas dos blocos 4 e 5 foi do tipo estruturada, 

ou seja, fechada com uma modalidade de respostas ou várias. A única resposta aberta 

era para o respondente inserir tipo de instituição financeira de que era cliente (somente 

para outras instituições financeiras que não fossem banco, cooperativa de crédito ou 

fintech).  

A última pergunta do bloco 3 direcionava os entrevistados para as perguntas 

sobre valor percebido: 24 questões utilizando a escala likert de 7 pontos, variando de 

1 a 7, sendo 1 para discordo totalmente e 7 para concordo totalmente e a opção 8 

quando a resposta não se aplicava. 

 

                                                
48 Clientes de fintech não fazem parte da amostra desta pesquisa, mas foram inseridos como opção de 
resposta após a aplicação do pré-teste, que identificou um número significativo de clientes desta nova 
modalidade de vínculo financeiro. 
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TABELA 9 - PERGUNTAS SOBRE VALOR PERCEBIDO RESPONDIDAS PELOS CLIENTES DE 
BANCO E/OU COOPERATIVAS DE CRÉDITO COM BASE NA ESCALA DE 

SANCHEZ ET AL. (2006) 

VARIÁVEIS E DIMENSÕES AVALIAÇÃO NÃO SE 
APLICA 

 INSTALAÇÕES DA COOPERATIVA/BANCO COMERCIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Instalações/agências favorecem a confidencialidade e a 
privacidade das transações; 

        

02 Os ambientes parecem limpos e organizados;         

03 As instalações/agências são espaçosas, modernas e limpas;         

04 As instalações/agências são fáceis de encontrar e 
acessíveis para chegar; 

        

 PROFISSIONALISMO 1 2 3 4 5 6 7 8  

05 Os funcionários conhecem bem o seu trabalho;         

06 O conhecimento dos funcionários está atualizado;         

07 As informações prestadas pelos funcionários são sempre 
úteis para mim; 

        

08 Os funcionários têm conhecimento sobre todos os serviços 
oferecidos pela cooperativa/banco; 

        

 QUALIDADE DOS SERVIÇOS  1 2 3 4 5 6 7 8 

09 O serviço como um todo é realizado corretamente;         

10 A qualidade é mantida o tempo todo;         

11 O nível de qualidade é aceitável se comparado com outras 
instituições financeiras; 

        

12 O resultado dos serviços recebidos é dentro do esperado;         

 PREÇO 1 2 3 4 5 6 7 8  

13 O pagamento de juros, tarifas e taxas é adequado aos 
serviços prestados; 

        

14 O serviço prestado condiz com o custo cobrado;         

15 O custo total é justo;         

16 O tempo de espera pelo atendimento é adequado;         

 VALOR EMOCIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8  

17 Estou feliz com os serviços financeiros que tenho na 
cooperativa/banco comercial; 

        

18 Sinto-me tranquilo(a) em relação a minha 
cooperativa/banco comercial; 

        

19 Os funcionários me passam uma impressão positiva;         

20 Os funcionários não me causam problemas;         

21 De modo geral, sinto-me à vontade;         

6 VALOR SOCIAL  1 2 3 4 5 6 7 8 

22 A cooperativa/banco é bem reconhecida socialmente;         

23 O fato de eu ser associado/cliente causa uma boa 
impressão para as pessoas que eu conheço; 

        

24 Meus amigos e familiares são clientes do mesmo 
banco/cooperativa; 

        

Fonte: A autora, 2016. 

 

Estas perguntas foram traduzidas da escala proposta por Sanchez et al. (2006), 

denominada de Gloval e testadas em clientes do setor bancário por Roig et al.  (2006) 

e de cooperativas de crédito por Duarte (2016). 
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Por se tratar de uma escala validada em 2006 e passados 11 anos, o mercado 

(financeiro) apresentou neste período mudanças disruptivas trazidas pela tecnologia 

e que não havia na escala de Roig et al.. (2006). Neste cenário, os novos players 

ingressaram nessa cadeia de valor e os bancos e cooperativas de crédito precisaram 

se adaptar. 

A partir de diversos feedbacks recebidos de acadêmicos, especialistas, 

diretores de bancos e conselheiros de cooperativas de crédito, foram propostas três 

novas dimensões que compuseram esta pesquisa.  

A primeira dimensão nova proposta é segurança e solidez, valor apresentado 

por Parente e Leocádio (2014) na escala de valor percebido no correntista de varejo 

bancário. Outra dimensão pertinente para uma avaliação atual de serviços financeiros 

e não constante na escala de Roig et al. (2006) era tecnologia digital. Esta dimensão 

se justifica pela teoria revisada do tema, reforçada desde a entrada das fintechs, que 

protagonizaram a maior transformação do mercado financeiro em décadas, até os 

serviços mobile. A terceira e última nova dimensão proposta é a comunicação. Num 

mundo tecnológico e sem fronteiras, Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) afirmam que 

todas as pessoas no globo conseguem se comunicar instantaneamente; portanto, as 

empresas de serviços financeiros competem em uma economia interligada e a 

maneira como elas se comunicam com o seu cliente influencia no valor percebido. 

A seguir, as perguntas inseridas para as três novas dimensões.  

 

TABELA 10 - PERGUNTAS SOBRE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E SEGURANÇA E SOLIDEZ 
RESPONDIDAS PELOS CLIENTES DE BANCO E/OU COOPERATIVAS DE 

CRÉDITO 

 

VARIÁVEIS E DIMENSÕES AVALIAÇÃO NÃO 
SEI/NÃO SE 

APLICA 

7 SEGURANÇA E SOLIDEZ 1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Sinto confiança na minha relação com o 
banco/cooperativa considerando sigilo de dados 
pessoais, contratos e demais informações; 

        

2 Sinto segurança na minha relação com o 
banco/cooperativa considerando a aplicação do meu 
dinheiro, resgate e perda e possível falência; 

        

3 Acredito que o dinheiro que deposito está seguro;         

4 O banco/cooperativa tem boa reputação;         

5 O banco cumpre o que promete aos clientes;         

6 A reputação e credibilidade do banco/cooperativa são 
melhores do que dos concorrentes; 
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8 COMUNICAÇÃO  1 2 3 4 5 6 7 8 

7 As informações sobre os meus deveres e direitos foram 
apresentadas quando eu me tornei cliente; 

        

8 Entendo meu papel enquanto cliente;         

9 Participo e acompanho as redes sociais: Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, entre outros; 

        

10 Recebo as informações atualizadas sobre o meu contrato 
(aplicações, empréstimos e financiamentos); 

        

11 Participo dos eventos sociais e culturais promovidos 
(shows, apresentações, feiras e peças de teatro); 

        

12 A marca do banco/cooperativa é valorizada;         

9 TECNOLOGIA DIGITAL 1 2 3 4 5 6 7 8 

13 Conheço e navego pelo Internet Bank;         

14 Conheço e utilizo o aplicativo para smartphone;         

15 Se necessário, me sinto seguro para abrir uma conta pelo 
aplicativo do smartphone; 

        

16 O fato de o meu banco ter um mobile bank de fácil acesso 
me faz utilizar os serviços on-line com mais frequência e 
ir menos a agências físicas; 

        

17 Eu me sinto confiante e seguro em realizar minhas 
transações financeiras pelo celular;  

        

18 No futuro, pretendo que minha relação com o meu 
banco/cooperativa seja toda on-line, ou seja, sem ir a 
agência física e sem contato presencial com o meu 
gerente. 

        

Fonte: A autora, 2016. 

 

Uma pergunta final solicitava ao respondente a indicação do endereço 

eletrônico de dois amigos ou conhecidos que poderiam responder ao questionário. 

Como não era resposta obrigatória, o total de endereços encaminhados foi de 75. O 

questionário foi encaminhado a estas indicações por e-mail.  

As dimensões originais e variáveis foram escritas em inglês e traduzidas por 

Duarte (2016). O tempo de resposta variou de 8 segundos, para aqueles menores de 

18 anos ou que não tinham interesse em participar, para respondentes que 

interromperam e retomaram dias depois, a até 8 dias. Este período longo é possível, 

pois o questionário fica em aberto a partir do início do preenchimento e por meio do 

programa Qualtrics é possível lembrar o respondente para concluir o questionário.  

3.3.3 População e amostra 

Um dos principais objetivos da Estatística é conhecer populações por meio 

das informações amostrais. Inferência estatística, segundo Williams (2002), é a 

estimativa de parâmetros na qual é possível afirmar características desconhecidas 
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da população a partir de dados da amostra. A amostra é o grupo que representa uma 

população. 

O Paraná é formado por 10 mesorregiões geográficas. A estratificação 

geográfica escolhida para a amostragem desta pesquisa foi a região que contém a 

capital Curitiba e outros 29 municípios e se estende desde o Estado de Santa 

Catarina até São Paulo, e é denominada de Região Metropolitana de Curitiba. 

 

FIGURA 11 - DIVISÃO DO ESTADO DO PARANÁ (POR REGIÕES) 

 

Fonte: Ipardes, 2017. 

 

Como foram aplicados questionários via plataforma Qualtrics TM (2009), não 

houve delimitação geográfica durante a pesquisa, sendo necessário um filtro posterior 

para validar os questionários a serem utilizados para a análise.  

De acordo com Malhotra (2006), a amostra corresponde a todos os 

elementos capazes de responder à investigação por apresentarem características 

semelhantes. Portanto, a amostra é uma parcela da população selecionada para 

uma pesquisa com o intuito de fazer inferências acerca da população. A amostra 

desta pesquisa é não probabilística, ou seja, obtida a partir de critérios dos quais nem 

toda a população tem a mesma chance de participar. Os critérios definidos foram: ter 

mais que 18 anos, ser cliente de instituição financeira e concordar em participar. Por 

este último critério, os participantes foram escolhidos por conveniência, por estarem 

disponíveis. Os respondentes foram voluntários indicados por colaboradores dos 

Área 
geográfica da 
pesquisa  
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bancos comerciais: Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Caixa Econômica, além de 

cooperados do Sicredi, Sicoob e Coopesf.  

A população estimada desta Região Metropolitana, segundo o Ipardes49, é de 

3.537.89450 habitantes, sendo 1.768.62451 o total da população economicamente ativa, 

ou seja, 50% do total que se caracterizou como a população de interesse desta 

amostra. 

Esta população, cliente de instituição financeira, é atendida por uma rede que, 

de acordo com dados do Bacen52, em dezembro de 2016, conta com um total de de 

389 agências bancárias53 em Curitiba. 

 

TABELA 11 - AGÊNCIAS BANCÁRIAS EM CURITIBA 

Agências Bancárias Número 

Banco do Brasil 61 

Caixa Econômica Federal 55 

Outras (agências de outros bancos comerciais, 
múltiplos e de investimentos) 273 

Total 389 
Fonte: Bacen, 2016. 

TABELA 12 - POSTOS DE ATENDIMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS 

Postos de Atendimento * Número 

Posto avançado de atendimento (PAA) 17 
Posto bancário de arrecadação e pagamento (PAP) 0 

Posto de atendimento bancário (PAB) 158 

Posto de atendimento bancário eletrônico 432 

Posto de atendimento cooperativo (PAC) 27 

Posto de atendimento de microcrédito (PAM) 2 

Posto de atendimento transitório (PAT) 0 

Posto de câmbio permanente (PCP) 34 

Posto de compra de ouro (PCO) 1 

                                                
49 Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) . Disponível em: 
<http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal/MontaPerfil.php?codlocal=921&btOk=ok>. Acesso em: 7 
jul. 2017. 
50 Fonte: IBGE (2010). 
51 Fonte: IBGE (2010). 
52 Fonte: Ipardes: Cadernos Municipais: Curitiba, publicado em julho de 2017. 
53 Os dados consideraram apenas bancos de varejo; não estão contabilizados bancos cooperativos. 
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* O posto de atendimento é dependência, subordinada à agência ou à sede da instituição, destinada 
a atender o público no exercício de uma ou mais de suas atividades, podendo ser fixo ou móvel. 

Fonte: Bacen, 2016. 
 
 

Pelos dados de população e total de agências acima, temos que o público desta 

pesquisa é de aproximadamente 1.768.624 pessoas, atendidas por 389 agências de 

instituições financeiras. 

Para Hair et al. (2014), uma pesquisa deve ter de 5 a 10 respondentes por 

parâmetro no modelo. Para a pesquisa proposta, 24 parâmetros avaliam na escala 

adaptada por Roig et al. (2006) sobre o valor percebido, portanto, multiplicando-se 

pelo número máximo de respondentes (10), temos uma amostra de 240 para cada 

origem de cliente: bancos comerciais e cooperativas de crédito. 

Os clientes bancários que responderam à pesquisa foram 523. Todavia, em 

relação aos cooperados, o número total de respondentes foi de 16754.Os parâmetros 

estabelecidos por Hair et al. (2006) variam entre 5 a 10 e, se dividirmos os 167 

respondentes cooperados pelas 24 variáveis, temos 7 como parâmetro, ou seja, 

dentro da margem estabelecida por este autor. 

Hair et al. (2006) defende que, em relação ao número de casos, quanto maior, 

melhor. Sugere que a amostra deve ser superior a 50 observações, sendo 

aconselhável no mínimo 100 casos para assegurar resultados mais robustos, e, 

como já visto anteriormente, a razão entre o número de casos e a quantidade de 

variáveis deve ser de cinco para um ou mais.  

  

3.3.4 Técnicas de análise e tratamento dos dados 

Com relação ao tratamento estatístico dos dados, após a coleta, os dados 

foram tratados com o apoio de técnicas estatísticas multivariadas utilizando o software 

IBM SPSS Statistics for WINDOWS versão 21. 

Inicialmente, realizou-se uma compreensão dos dados obtidos por meio da 

análise descritiva dos dados, utilizando planilhas do Excel com o intuito de limpeza de 

dados e certificação de suas consistências. Inicialmente, percebeu-se que ainda 

                                                
54 A pesquisadora buscou apoio junto a Sescoop/PR, Sicredi/PR e Sicoob/PR para ampliar o número 
de respondentes, sem sucesso. A justificativa dada pelas duas últimas era de sigilo com relação a 
contato com clientes, tanto eletrônico como presencial. Foram realizadas diversas visitas em agencias 
para tentar realizar o questionário presencial mas não foi autorizado. 
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estavam registradas as respostas, ou melhor, a ausência de respostas dos menores 

de 18 ou que não tinham vínculo com instituição financeira. Prosseguiu-se pela 

exclusão das linhas referentes aos pesquisados que não responderam a todo o 

questionário. Em seguida, por meio dos recursos do Excel, retiraram-se da planilha os 

respondentes que não moram na região recorte dessa pesquisa, qual seja, Curitiba e 

região metropolitana. Por fim, verificou-se que, ainda houve alguns respondentes que 

identificaram bancos comerciais como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Citibank na 

opção outros e não como bancos de varejo. Para estes respondentes que 

preencheram errado, foi analisado se responderam o bloco de perguntas sobre 

bancos; em caso de ausência de respostas, também foram retirados na análise 

resultando na tabela 14 para clientes bancários e tabela 15 para clientes de 

cooperativas (tendo a opção de ser clientes dos dois, bancos e cooperativas).  

 

TABELA 13 - RESUMO DOS CASOS EFETIVOS 

    Número % 

Clientes Bancários Válidos 523 55,29 

 
Excluídos* 423 44,71 

  Total 946 100 

* Exclusão de lista com base em todas as variáveis do procedimento 

Fonte: A autora, 2017. 

 

TABELA 14 - RESUMO DOS CASOS PARA CLIENTES COOPERADOS 

    Número               % 

Associados de Cooperativas de 
Crédito/ Banco Cooperativo 

Válidos 167 17,65 

 
Excluídos* 779 82,35 

  Total 946 100 

* Exclusão de lista com base em todas as variáveis do procedimento 
Fonte: A autora, 2017. 

 

A preparação da base de dados teve como objetivo garantir que os dados, tanto 

de maneira individual como agregada, sejam válidos e apresentem uma consistência 

lógica e não gerem resultados tendenciosos e interpretações incorretas dos resultados 

estatísticos.  

Após a limpeza da planilha, foi verificada a confiabilidade da escala por 

dimensão, ou seja, se a mensuração das variáveis estão coerentes com o propósito 

da pesquisa.  
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Na sequência da análise fatorial foi realizado o cálculo da matriz de correlação 

entre as variáveis. Por meio desta matriz foi possível identificar o subconjunto das 

variáveis e como estavam correlacionadas como os fatores da escala aplicada. De 

acordo com Malhotra (2006), é possível ainda saber quanto cada valor está associado 

a cada variável original. 

Para Hair et al.(2014) os constructos são considerados como representantes 

da dimensão dentro dos dados. Nesta pesquisa, a análise fatorial das variáveis foi 

dividida em duas partes: primeiro, as 24 variáveis estabelecidas por Sanchez et al. 

(2006) foram correlacionadas novamente entre si, para cada segmento – bancos e 

cooperativas –, para verificar se o agrupamento mantinha-se da mesma forma como 

a escala original. 

A segunda parte do questionário analisou as novas 18 variáveis55 que não 

pertenciam à escala proposta por Roig et al. (2006) com as seguintes dimensões: 

segurança e solidez, tecnologia digital e comunicação. Para a escolha de fatores 

utilizou-se o critério do autovalor, no qual apenas os fatores com autovalor acima de 

1,0 são considerados. O autovalor (eigenvalue) corresponde a quanto o fator 

consegue explicar a variância, ou seja, segundo Corrar et al. (2006), quanto da 

variância total dos dados pode ser associada ao fator. Como se trabalha com dados 

padronizados, cada variável tem média zero e variância igual a 1,0. Isso significa dizer 

que os fatores com autovalores abaixo de 1,0 são menos significativos do que uma 

variável original. Esse critério também é denominado de critério da raiz latente ou 

critério de Kaizer. 

O passo seguinte da análise fatorial foi a extração dos fatores por meio da 

matriz. Para Malhotra (2006), a matriz de fatores contém os coeficientes utilizados 

para expressar as variáveis padronizadas em termos dos fatores. As cargas fatoriais 

representam as correlações entre os fatores e as variáveis. Um coeficiente com valor 

absoluto grande indica que o fator e a variável estão estreitamente relacionados. 

Embora a matriz de fatores inicial (não rotacionada) indique a relação entre os fatores 

e as variáveis individuais, ela raramente resulta em fatores que posam ser 

interpretados, porque os fatores são correlacionados com muitas variáveis. 

Portanto foi realizada a rotação dos fatores. Para Matlhotra (2006) utiliza-se a 

rotação para transformar a matriz de fatores numa matriz mais simples e fácil de 

                                                
55 Proposto pela autora, com base nas entrevistas com especialistas de mercado financeiro. 
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interpretar. Para esta análise fatorial foi aplicado o método ortogonal denominado 

varimax56, buscando a interpretação dos fatores para verificar se os fatores se 

comportam da mesma forma que a escala original de Roig et al.  (2006) no conjunto 

de dados obtidos para clientes bancários e para cooperados.  

Em seguida realizou-se a interpretação dos fatores por meio das variáveis para 

cada uma das escalas (Roig et al. 2006) e a Autora (2017), tanto para clientes de 

bancos como associados de cooperativas de crédito. 

 Definidas as dimensões para cada cliente foi aplicado testes paramétricos que, 

para Malhotra (2006), fornecem inferências para fazermos as afirmações sobre as 

médias das populações relacionadas. Neste caso utilizou-se o teste t. 

 A análise e a conclusão dos resultados obtidos serão apresentados no capítulo 

seguinte. 

                                                
56 É um método de rotação ortogonal e pretende que, para cada componente principal, existam apenas 
alguns pesos significativos e todos os outros sejam próximos de zero, isto é, o objetivo é maximizar a 
variação entre os pesos de cada componente, por isso o nome Varimax. A rotação não altera o total da 
variância obtida, o que ocorre é um rearranjo de fatores (CORRAR, 2007). 



98 
 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

Neste capítulo será apresentada a análise dos dados coletados. Inicia-se pela 

caracterização demográfica, em seguida pelos dados relacionados à caracterização 

dos clientes financeiros e, por fim, serão apresentados os resultados da análise fatorial 

das nove dimensões, sendo seis delas propostas na escala de Roig et al. (2006) e 

três novas dimensões apresentadas neste trabalho. 

Inicialmente realizou-se a purificação dos dados, em que foram excluídos os 

respondentes que não eram clientes bancários, não tinham 18 anos ou ainda aqueles 

que responderam ter apenas vínculo financeiro com fintechs. Por último retiraram-se 

as respostas que apresentaram zero como desvio-padrão. 

TABELA 15 - TOTAL FINAL DE RESPONDENTES VÁLIDOS 

Amostra Número 

Questionários respondidos 965 

Respondentes com menos de 18 anos ou que não concordaram em participar 22 

Respondentes que tinham mais de 18 anos, concordaram em participar, mas não tinham 
vínculo financeiro com nenhuma instituição (banco ou cooperativas) 

87 

Respondentes que não moravam na área recorte da pesquisa 68 

Respondentes clientes somente de fintechs ou que preencheram errado, inserindo o banco 
como a opção aberta. 

136 

Respostas com desvio-padrão zero (todas as respostas marcadas eram iguais) 56 

TOTAL FINAL 596 

Fonte: A autora, 2017.  

  

O total final de questionários válidos foi de 596, onde destaca-se 87 pesquisados que 

responderam não possuir vínculo financeiro, o que permite especular sobre o fator 

cultural e comportamental que comumente ocorre em pesquisas no Brasil, que é o de 

não responder sobre dados financeiros pessoais. 

4.1 ANALISE DOS DADOS PRIMÁRIOS 

O perfil socioeconômico ou, segundo Churchill e Peter (2012), o ambiente 

social do pesquisado, foi formado por seis questões que mediram gênero, idade, 

estado civil, grau de instrução, renda e residência.  

Os profissionais de marketing utilizam estes dados para analisar o mercado, 

aprender sobre os clientes e criar valor para eles. Para Churchill e Peter (2012), a 
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localização geográfica, a idade, a raça, o sexo e os níveis de renda e de instrução são 

apenas algumas diferenças entre as pessoas. 

Na classificação por gênero observa-se que a pesquisa reflete o equilibro da 

população paranaense conforme estatística do IBGE57. 

 

TABELA 16 - TOTAL FINAL DE RESPONDENTES POR GÊNERO 

Gênero Número Frequência 

Feminino 298 50% 

Masculino 298 50% 

TOTAL FINAL 596 100% 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Com relação à faixa etária, o número de respondentes respondentes entre 25 

a 34 anos foram próximo, em números, com relação à faixa de 35 a 44 anos, conforme 

demonstrado na tabela 19. Até a idade de 44 anos somam 74,8% dos entrevistados. 

Segundo Brian Branch, presidente e CEO do World Council of Credit Unions 

(WOCCU), em todos os lugares no mundo as cooperativas de crédito buscam 

aumentar o crescimento dos membros, especialmente adultos jovens, na idade entre 

18 e 35 anos, que são os anos dos principais empréstimos. O presidente destaca que 

aos 20 anos é que o jovem realiza os primeiros grandes compromissos financeiros, 

portanto, são os clientes mais promissores, já que são conectados e alguns não são 

clientes bancários. 

A faixa etária com menor número de respondentes foi a acima de 65 anos, 2,9% 

do total. Esta é a faixa etária em que o cliente já definiu sua instituição financeira, 

entretanto, para Blackwell et al. (2005) as populações estão se tornando velhas mas 

as oportunidades para os produtos e serviços voltados para estes consumidores ainda 

existirão. 

 

 

 

 

 

                                                
57 Com relação à população paranaense, no ano de 2016, o número era de 10.997.465 habitantes, 
sendo 51% mulheres e 49% homens. 
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TABELA 17 - FAIXA ETÁRIA 

Faixa etária Frequência Porcentual % Acumulado 

18 a 24 anos 104 17,4 % 17,4%  

25 a 34 anos 167 28 % 45,5 % 

35 a 44 anos 175 29,4 % 74,8 % 

45 a 54 anos 89 14,9 % 89,8 % 

55 a 64 anos 44 7,4 %  97,1 % 

Acima de 65 anos 17 2,9 % 100% 

TOTAL FINAL 596 100,00%  

 Fonte: A autora, 2017.  

 

 O próximo dado extraído da pesquisa foi relacionado ao grau de instrução, no 

qual se observou que a maior parte dos respondentes tem ensino superior, 42,8%, 

seguido de formação extracurricular como MBA e especialização, 31,5%. A menor 

porcentagem foi registrada por respondentes com mestrado e doutorado, 11,4%. A 

opção sem educação formal não teve nenhum respondente. Esses dados indicam que 

se trata de um público com elevado nível de acesso a informação, o que exige das 

instituições financeiras um esforço superior para preservar o relacionamento 

comercial com eles. 

TABELA 18 - GRAU DE INSTRUÇÃO 

Grau de instrução Frequência Porcentual % Acumulado 

Sem educação formal 0 0,00% 0,00% 

Ensino Fundamental ou Médio 85 14,3% 14,3% 

Ensino Superior (Graduação ou Tecnólogo) 255 42,8% 57% 

Especialização ou MBA 188 31,5% 88,6% 

Mestrado e/ou Doutorado 68 11,4% 100% 

TOTAL FINAL 596 100,00%  

Fonte: A autora, 2017. 

 

 Com relação à renda, verificou-se que a maior parte dos pesquisados, 57,6%, 

tem renda bruta mensal de até dez salários mínimos, ou seja, entre R$ 1.874,00 e R$ 

9.370,00. Este valor está acima da média no Paraná, que, de acordo com o IGBE58, é 

de R$ 1.210,00. 

 

 

                                                
58 A renda domiciliar per capita do paranaense é de R$ 1.210,00, a quinta maior no Brasil, cuja média 
é de R$ 1.052,00, segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio Contínua (Pnad) 
(2014). 
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TABELA 19 - RENDA BRUTA MENSAL 

Renda bruta mensal Frequência 
 

Porcentual 
% 

Acumulado 
 

Até R$ 1.874,00 (2 salário mínimos - SM) 31 5,2% 5,2%  

de R$ 1.874,01 a R$ 4.685,00 (acima de 2 SM até 5 SM) 118 19,8% 25%  

de R$ 4.685,01 a R$ 9.370,00 (acima de 5 SM até 10 SM) 194 32,6% 57,6%  

de R$ 9.370,01 a R$ 18.740,00 (acima de 10 SM até 20 SM) 145 24,3% 81,9%  

acima de R$ 18.740,01 (acima de 20 SM) 108 18,1% 100%  

TOTAL FINAL 596 100,00%   

Fonte: A autora, 2017. 

 

Em relação ao estado civil, mais da metade, ou seja, 55,54% dos respondentes 

são casados, seguidos pelos solteiros, que corresponderam a 27% do total.  

 

TABELA 20 - ESTADO CIVIL 

Estado civil Frequência Porcentual % Acumulado 

Solteiro(a) 165 27,7% 27,7% 

Em um relacionamento sério 59 9,9% 37,6% 

Casado(a) ou em união estável 330 55,4% 93% 

Separado(a) ou divorciado(a) 39 6,5% 99,5% 

Viúvo(a) 3 0,5% 100% 

TOTAL FINAL 596 100,00%  

Fonte: A autora, 2017. 

4.2 PERFIL FINANCEIRO DO ENTREVISTADO 

O bloco seguinte de perguntas tinha por objetivo caracterizar o respondente 

sob o ponto de vista da utilização de serviços financeiros. A primeira pergunta era para 

verificar de quantas instituições financeiras o pesquisado era cliente. A tabela 21 

mostra os resultados.   

TABELA 21 - NÚMERO DE INSTITUIÇÕES 

Número de instituições de que é cliente Frequência Porcentual % Acumulado 

1 120 20,1% 20,1% 

2 271 45,5% 65,6% 

3 140 23,5% 89,1% 

4 ou mais 65 10,9% 100% 

TOTAL FINAL 596 100,00%  

 Fonte: A autora, 2017. 

 

A maior parte dos entrevistados tem vínculo com duas instituições financeiras, 

seguidos por clientes de três instituições. Dados de uma pesquisa realizada pela 
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Febraban mostram que, apesar de ser relativamente simples para qualquer pessoa 

encerrar sua conta bancária em um banco, são poucos os que efetivamente fazem 

isso. Pelo contrário, os dados demonstram que é comum um cliente manter conta em 

diversos bancos, o que se comprova pelos dados desta pesquisa.  

Cruzando os dados observados, renda com número de instituições financeiras, 

podemos relacionar que os clientes com menor faixa de renda são clientes de somente 

uma instituição financeira. Todas as demais faixas de renda são clientes de duas ou 

mais instituições. 

Interessante destacar que 51,6% dos pesquisados com maior renda (acima de 

20 salários mínimos) concentram suas finanças em somente duas instituições 

financeiras, assim como todos as demais rendas, conforme demonstra a tabela 22. 

 

TABELA 22 - NÚMERO DE INSTITUIÇÕES X RENDA 

Faixa Bruta de Renda Mensal 

De quantas instituições financeiras você é cliente 

Total 1 2 3 4 ou mais 

 
Acima de R$ 18.740,01 (acima de 20 

salários mínimos) 

2 16 7 6 31* 

6,5% 51,6% 22,6% 19,4% 100,0%** 

1,7% 5,9% 5,0% 9,2% 5,2%*** 

 
Até R$ 1.874,00 (até 2 salários 

mínimos) 

43 41 27 7 118* 

36,4% 34,7% 22,9% 5,9% 100,0%** 

35,8% 15,1% 19,3% 10,8% 19,8%*** 

 
De R$ 1.874,01 a R$ 4.685,00 (acima 
de 2 salários mínimos até 5 salários 

mínimos) 

31 96 46 21 194* 

16,0% 49,5% 23,7% 10,8% 100,0%** 

25,8% 35,4% 32,9% 32,3% 32,6%*** 

 
De R$ 4.685,01 a R$ 9.370,00 (acima 
de 5 salários mínimos até 10 salários 

mínimos) 

26 61 37 21 145* 

17,9% 42,1% 25,5% 14,5% 100,0%** 

21,7% 22,5% 26,4% 32,3% 24,3%*** 

 
De R$9.370,01 a R$ 18.740,00 (acima 
de 10 salários mínimos até 20 salários 

mínimos) 

18 57 23 10 108* 

16,7% 52,8% 21,3% 9,3% 100,0%** 

15,0% 21,0% 16,4% 15,4% 18,1%*** 

Total 120 271 140 65 596* 

20,1% 45,5% 23,5% 10,9% 100,0%** 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%*** 

* contagem, ** % dentro da faixa bruta de renda mensal e ***% dentro das IF que é cliente 
Fonte: A autora, 2017. 

 

O teste do qui-quadrado, utilizado verificar se a frequência com que um 

determinado acontecimento observado em uma amostra se desvia significativamente 
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ou não da frequência com que ele é esperado, está calculado no quadro 17. O valor 

apresentando foi próximo a zero indicando que existe relação entre as variáveis. 

 

QUADRO 17: TESTES DE QUI-QUADRADO RENDA X NÚMERO DE INSTITUIÇÕES 

 Valor df Sig. Assint. (2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 33,876a 12 ,001 

Razão de verossimilhança 32,251 12 ,001 

N de Casos Válidos 596   

Fonte: A autora, 2017. 

 

Ao cruzar os resultados de gênero com número de instituições financeiras, 

verifica-se que as mulheres priorizam seu vínculo com uma instituição, enquanto os 

homens escolhem três ou mais. Duas instituições financeiras é o número escolhido 

tanto por homens quanto mulheres, conforme demonstrado na tabela 23. 

 

TABELA 23 - NÚMERO DE INSTITUIÇÕES X GÊNERO 

 
De quantas instituições financeiras você é cliente 

Qual o seu gênero Total 

 Feminino Masculino 

1 

Contagem 1 67 52 120 

% dentro de quantas instituições financeiras você é cliente 0,8% 55,8% 43,3% 100,0% 

% dentro de qual o seu gênero 100,0% 22,6% 17,4% 20,1% 

2 

Contagem 0 135 136 271 

% dentro de quantas instituições financeiras você é cliente 0,0% 49,8% 50,2% 100,0% 

% dentro de qual o seu gênero 0,0% 45,5% 45,6% 45,5% 

3 

Contagem 0 64 76 140 

% dentro de quantas instituições financeiras você é cliente 0,0% 45,7% 54,3% 100,0% 

% dentro de qual o seu gênero 0,0% 21,5% 25,5% 23,5% 

4 ou 

mais 

Contagem 0 31 34 65 

% dentro de quantas instituições financeiras você é cliente 0,0% 47,7% 52,3% 100,0% 

% dentro de qual o seu gênero 0,0% 10,4% 11,4% 10,9% 

Total 

Contagem 1 297 298 596 

% dentro de quantas instituições financeiras você é cliente 0,2% 49,8% 50,0% 100,0% 

% dentro de qual o seu gênero 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: A autora, 2017. 

Uma outra questão verificou junto ao pesquisado o motivo prioritário que o fez 

escolher a sua principal instituição financeira.  
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QUADRO 18 - MOTIVOS PARA ESCOLHA DA PRINCIPAL INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

  Confiança 
e 

Segurança 

Receb
iment
o de 
salári

o 

Produ
tos e 
Serviç

os 
Atrati

vos 

Indicação 
de 

conhecid
o ou 

familiar 

Localizaç
ão 

próxima 

Atendi
mento 
difere
nciado 

Diversidade 
e eficiência 
dos canais 

de 
comunicaçã

o 

Taxas de 
Juros 

competit
ivas 

Remuner
ação 

sobre o 
capital 

investido 

Tarifas 
Diferen
ciadas 

N Válid
o 

596 596 596 596 596 596 596 596 596 595 

Ause
nte 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Média 2,810 2,997 4,671 6,483 5,611 5,923 5,527 6,589 7,953 6,440 

Erro de média 
padrão 

,0780 ,1197 ,0744 ,1121 ,1087 ,0873 ,0943 ,0943 ,0869 ,1266 

Mediana 2,000 2,000 4,000 7,000 5,000 6,000 6,000 7,000 9,000 7,000 

Moda 1,0 1,0 4,0 10,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

Modelo 
padrão 

1,9043 2,921
4 

1,817
5 

2,7363 2,6542 2,1304 2,3033 2,3017 2,1226 3,0881 

Variância 3,626 8,534 3,303 7,487 7,045 4,539 5,305 5,298 4,505 9,536 

Perce
ntis 

25 1,000 1,000 3,000 4,000 3,000 5,000 4,000 5,000 7,000 4,000 

50 2,000 2,000 4,000 7,000 5,000 6,000 6,000 7,000 9,000 7,000 

75 4,000 4,000 6,000 9,000 8,000 7,750 7,000 8,000 9,000 10,000 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Esta pergunta foi elaborada para ser respondida no estilo “drag and drop”, no 

qual o respondente arrastava o item até a posição desejada, sendo 1º para o mais 

importante e 10 para o menos importante. O Quadro 18 apresenta como moda 1,0, ou 

seja, para os itens segurança e confiança e recebimento de salário como principais 

motivadores para a escolha da instituição financeira. Mylonakis et al. (1998) 

concluíram que os dois principais critérios de seleção de bancos são conveniência e 

reputação do banco, o que comprova o resultado desta pesquisa. Sourelli, Lewis e 

Karantinou (2008) estudaram as intenções de vendas cruzadas (cross-selling) de 

produtos e serviços bancários e identificaram que a confiança é um importante atributo 

considerado pelos clientes de serviços bancários, comprovando, portanto, este 

resultado. Os autores destacaram como elementos construtores de confiança a 

transparência nos processos e tarifas, entrega das promessas realizadas para os 

consumidores, confiabilidade na entrega dos serviços e sistema de recuperação de 

serviços. 

Os itens que apresentaram menor importância na escolha pela instituição 

financeira foi indicação de conhecido ou familiar e tarifas diferenciadas. Denton (1990) 

confirma a posição do item “tarifas diferenciadas” como menos importante na escolha 

da principal instituição financeira, reiterando que administradores sabem que produto 
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com qualidade e bom atendimento influenciam mais na satisfação do cliente do que 

preços baixos.  

Segundo dados da Febraban, os clientes percebem pouca diferença entre os 

custos e as condições dos serviços oferecidos por diferentes instituições. Para 

pessoas físicas, o mesmo público desta pesquisa, os dados mostram que as taxas de 

juros e tarifas cobradas são muito parecidas, pelo fato de o mercado estar altamente 

competitivo. Ainda segundo dados da Febraban, o cliente não faz esforço para 

pesquisar ou comparar as condições oferecidas por outras instituições, pois os preços 

dos produtos e serviços acabam se revelando iguais, não existindo ganho neste 

aspecto. Em associados de cooperativa de crédito, Duarte (2016) concluiu que o preço 

não é um fator de motivação para o associado para adotar serviços ou produtos 

financeiros. 

Finalizando a caracterização do cliente por meio da instituição financeira, quais 

sejam, bancos, cooperativas de crédito, fintechs59 ou outros, destacou-se, como 

acontece na média nacional, que os clientes bancários representam 543 dos 596 

respondentes, ou seja, 91,11% dos respondentes. Cooperados representam 28,69% 

da amostra, ou seja, 171 respondentes. Clientes das fintechs, tais como o NUBANK60, 

Digital61 e Next62, representaram 12,75% da amostra, totalizando 76 clientes. Cinco 

respondentes pertencem a uma corretora de títulos e valores imobiliários, Rico Credit, 

Fundação Copel e XP Investimentos. 

TABELA 24 - CARACTERIZAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

Cliente por instituição financeira Frequência Porcentagem 

Bancos comerciais/Caixa Econômica 543 91,11% 

Cooperativas de Crédito/Bancos Cooperativos 171 28,69% 

Fintechs: NUBANK, Digital, Easy Crédito, Zetra, etc. 76 12,75% 

Outras: corretora de títulos e valores imobiliários, Rico Credit, Fundação 
COPEL, XP Investimentos 

5 0,84% 

Fonte: A autora, 2017. 

                                                
59 No Brasil, são 244, número quatro vezes maior do que o de dois anos atrás, de acordo com dados 
do FintechLab, divisão de pesquisa da consultoria de inovação Clay Innovation, que compila dados 
desse setor. Cerca de 60% delas receberam recursos de fundos de investimento – estima-se que o 
total já tenha ultrapassado 1 bilhão de dólares. Em 2016, o Brasil ficou na oitava posição entre os países 
que mais receberam investimentos em fintechs, acima de Austrália e Japão: o total, aqui, somou 161 
milhões de dólares (os líderes do ranking são China e Estados Unidos, que receberam 6,4 bilhões e 
4,6 bilhões de dólares, respectivamente). 
60 O NUBANK é uma emissora de cartões de crédito que não tem tarifas e cobra juros de 20% a 60%. 
61 Digital foi o primeiro banco brasileiro 100% digital, com a possibilidade de abertura de conta 
totalmente digital. 
62 O Next é o banco digital lançado pelo Bradesco que oferece produtos como conta corrente, cartões 
e investimentos totalmente on-line, sem a necessidade de ir até a agência.   
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Existe um cadastro de clientes no Sistema Financeiro Nacional realizado pelo 

BACEN, mas não é divulgado, portanto, para validar os números obtidos por esta 

pesquisa utilizaram-se dados disponíveis que relatam que, em 2016, no Brasil havia 

7,8 milhões de clientes de cooperativas de crédito e 160 milhões de adultos brasileiros 

com algum tipo de relacionamento bancário. Considerando que eramos 207 milhões 

de habitantes segundo o IBGE (2016), 75,47% são bancarizados e 3,68% são 

associados em cooperativas de crédito. É importante destacar que existem clientes 

de ambos.  

Como esta pesquisa buscava uma análise comparativa, buscou-se 

preferencialmente o cooperado para responder, entretanto, o resultado apresentou 

uma porcentagem acima da média nacional entre bancários e cooperados.   Foram 

cruzados os dados para verificar quantos respondentes eram clientes de duas ou mais 

instituições simultaneamente. Os dados estão na tabela 25, que demonstra que, 

dentre os respondentes que têm mais de um vínculo com instituição financeira, 

instituições financeiras como bancos e cooperativas de crédito são os mais 

frequentemente escolhidos, aqui representados por 20,97% do total, seguidos por 

sete clientes que têm vínculo com bancos, cooperativas e fintechs. 

TABELA 25 - CARACTERIZAÇÃO DOS PESQUISADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

Cliente de dois ou três tipos de instituição financeira Frequência Porcentagem  

Bancos comerciais e cooperativas de crédito 125 20,97%  

Banco comerciais e fintechs 39 6,54%  

Bancos comerciais, cooperativas de crédito e fintechs 7 1,17%  

Somente fintech 5 0,84%  

Cooperativas e fintechs 1 0,17%  

Fonte: A autora, 2017. 

 

 A tabela 26 demonstra que homens e mulheres estão equilibrados na escolha 

pelo banco como instituição financeira. Entretanto, a escolha por cooperativa de 

crédito é maior entre os pesquisados do sexo masculino. 

TABELA 26 - CARACTERIZAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA X GÊNERO 

  Feminino Masculino Total 

Banco ou Caixa Econômica 266 277 543 

Cooperativa de crédito ou banco cooperativo 74 97 171 

Plataformas financeiras digitais (fintechs): NUBANK, XP, Easy 
Credito, My Cap, Zetra, Original, Digio, entre outros. 27 49 76 

Outra 1 4 5 

Fonte: A autora, 2017. 
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 Estes dados comprovam, conforme descreve Simões, P.H.C. et al. (2016), que 

o crescimento da participação feminina no mercado de trabalho brasileiro foi uma das 

mais marcantes transformações sociais da história. Probst (2007) relata que a década 

de 1970 foi marcada pelo fortalecimento da participação feminina no mercado de 

trabalho e o aumento da responsabilidade no comando nas famílias. Assim, a mulher 

viu aumentar seu poder aquisitivo e reduzir a defasagem salarial que ainda existia em 

relação aos homens. Entretanto, em cooperativa de crédito apresentou, nessa 

pesquisa, predominância masculina.  

O rendimento médio do trabalho das mulheres em 2011 foi de R$ 1.343,81, 

72,3% do total que recebiam os homens (R$ 1.857,63). Esses valores indicam uma 

evolução no rendimento em relação ao ano de 2003, quando a remuneração média 

das mulheres foi de R$ 1.076,04. Dados do IBGE demonstram que, entre 2003 e 2011, 

o rendimento do trabalho das mulheres aumentou 24,9%, enquanto o dos homens 

apresentou aumento de 22,3%.  

 

TABELA 27 - CARACTERIZAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA X EDUCAÇÃO 

 

Ensino 
Fundamental 

ou Médio 

Ensino 
Superior 

(Graduação ou 
Tecnólogo) 

Especialização 
e/ou MBA 

Mestrado 
e/ou 

Doutorado 
Total 

Banco ou Caixa Econômica 87  16% 233 43% 163 30% 60 11% 543 68% 

Cooperativa de crédito ou 
banco cooperativo 13 8% 68 40% 67 40% 23 12% 171 21% 

Plataformas financeiras digitais 
(fintechs): NUBANK, XP, Easy 

Credito, My Cap, Zetra, Original, 
Digio, entre outros. 13 16% 38 47% 21 26% 9 11% 81 11% 

TOTAL 112 327 234 85 795 

Fonte: A autora, 2017. 

 

A tabela 27 demonstra a relação estre o estudo e a escolha da instituição 

financeira. Cabe destacar que o total ultrapassa os 596 entrevistados pois conforme 

demonstrado anteriormente 80% dos pesquisados são clientes de 2,3 ou 4 instituições 

financeiras. 

Em números relativos, a diferença não aparece, mas proporcionalmente 

verifica-se que 12% dos clientes com mestrado escolhem cooperativas de crédito, 

enquanto 11% optaram pelo banco. Os cooperados com especialização somam 40%, 

enquanto 30% de especialistas escolhem ter conta em banco.  
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4.3 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA DAS SEIS DIMENSÕES PROPOSTAS 
POR ROIG ET AL. 

Concluída a etapa da análise do questionário que identificou o perfil do 

respondente sob aspectos financeiros, foram analisadas as variáveis estabelecidas 

por Roig et al. (2006) e respondidas pelos pesquisados dentro das seis dimensões da 

escala para serviços financeiros, como: instalações, profissionalismo, qualidade dos 

serviços, preço, social e emocional para clientes de bancos e de cooperativa de 

crédito. 

Por meio de análise fatorial multivariada utilizando o software IBM SPSS 21.0 

para Windows para o conjunto de dados obtidos, considerou-se inicialmente as 24 

variáveis definidas pelo Roig et al. (2006) e apresentadas anteriormente. 

 Antes de iniciar a análise fatorial, foi necessário verificar se a amostra era 

adequada para a aplicação desse tipo de estatística multivariada. Os parâmetros 

avaliados foram: o critério KMO de Kaiser-Meyer-Olkin (Measure of Sampling 

Adequacy – MSA), que indica o grau de explicação dos dados a partir dos fatores 

encontrados e varia entre 0 e 1, entretanto, quanto mais perto de 1, melhor, sendo o 

patamar mínimo de 0,5; e a significância do teste de esfericidade de Bartlett (Bartlett’s 

Test of Sphericity), que é um teste estatístico da significância geral de todas as 

correlações em uma matriz de identidade composta por três índices de análises: o qui-

quadrado (x2), que é a relação entre o resultado de um experimento e a distribuição 

esperada para o fenômeno e a significância, que deve ter valor p<0,05. 

 

QUADRO 19 - TESTE DE KMO E BARTLETT PARA CLIENTES BANCÁRIOS:  

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de 
amostragem. ,937 

Teste de esfericidade de 
Bartlett 

Qui-quadrado aprox. 9897,652 

df 276 

Sig. 0,000 

Fonte: a autora, 2017. 

 

O KMO confirma a fatorabilidade dos dados, indicando que a proporção da 

variância é comum a todas as variáveis pois o valor foi acima de 0,9. O teste de 

esfericidade de Barlett é menor que 0,05 indicando que há correlação efetiva entre as 

variáveis para os clientes bancários desta amostra.   
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QUADRO 20 - TESTE DE KMO E BARTLETT PARA COOPERADOS 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,921 

Teste de esfericidade de 
Bartlett 

Qui-quadrado aprox. 3521,241 

df 276 

Sig. 0,000 

Fonte: a autora, 2017. 

O KMO confirma a fatorabilidade dos dados, indicando a proporção da variância 

é comum a todas as variáveis pois o valor foi acima de 0,9. E o teste de Barlett é 

menor que 0,05 indicando que há correlação efetiva entre as variáveis para os 

cooperados desta amostra.   

Em ambas as análises – bancos e cooperativas de crédito - o KMO alcançou 

valores acima de 0,9 que é considerado ótimo em sua escala de medição. O teste de 

esfericidade de Bartlett demonstrou que existe relação suficiente entre os indicadores 

para a aplicação da análise fatorial. 

De acordo com Corrar et al (2006), “a análise da confiabilidade dos dados 

permite analisar as escalas de mensuração e informações sobre as relações entre os 

itens individuais em uma determinada escala”. Dentre os modelos de análise da 

confiabilidade, optou-se pelo alfa de Cronbach. Lee J. Cronbach63 (1951) apresentou 

uma medida de correlação entre respostas em um questionário através da análise das 

respostas dadas pelos respondentes.  A média destes valores é o alfa de Cronbach, 

a medida mais comum de confiabilidade para um conjunto de dois ou mais indicadores 

de constructo.  

 Verificou-se a consistência interna medida pelo coeficiente Alpha de Cronbach 

para cada constructo/dimensão. A consistência interna varia entre zero e um, sendo 

estabelecido neste trabalho uma valor acima de 0,7 que indica uma confiabilidade 

aceitável.  

O quadro 21 apresenta a dimensão INSTALAÇÕES com o coeficiente maior 

que 0,7, o que demonstra a confiabilidade substancial entre as variáveis. 

QUADRO 21: ALPHA DE CRONBACH DA DIMENSÃO INSTALAÇÕES  

Alfa de Cronbach N de itens 

,799 4 

Fonte: A autora, 2017. 

 

                                                
63 Lee J. Cronbach, psicólogo educacional americano que em seu trabalho de teste de confiabilidade 
conseguiu destaque com o desenvolvimento da generalizability theory, um modelo de identificação e 
quantificação das origens dos erros de mensuração (CORRAR, 2007).  
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Analisando as variáveis por meio da estatística do item total, verificou-se que 

retirando a primeira variável o Alpha de Cronbach assume o valor de 0,809.  

 

QUADRO 22: ESTATÍSTICA DO ITEM TOTAL PARA A DIMENSÃO INSTALAÇÕES 

Variáveis 
Alfa de Cronbach 

se o item for 
excluído 

As agências favorecem a confidencialidade e a privacidade das transações 
,809 

Os ambientes parecem limpos e organizados ,710 

As agências são espaçosas modernas e limpas ,697 

As agências são fáceis de encontrar e acessíveis para chegar ,775 

Fonte: A autora, 2017. 

O teste de esfericidade de Barlett demonstrou que existe relação suficiente 

entre os indicadores Sig < 0,05, pra todos os itens, conforme apresentado no quadro 

23. 

 

QUADRO 23: TESTE DE ESFERICIDADE DE BARLETT PARA DIMENSÃO INSTALAÇÕES 

 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,737 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 762,069 

gl 6 

Sig. ,000 

Fonte: A autora, 2017. 

 

O quadro 24 apresenta o coeficiente do Alpha de Cronbach para a dimensão 

PROFISSIONALISMO com o coeficiente maior que 0,8, o que demonstra a excelente 

confiabilidade entre as variáveis. 

 

QUADRO 24: ALPHA DE CRONBACH DA DIMENSÃO PROFISSIONALISMO  

Alfa de Cronbach N de itens 

,893 4 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Analisando as variáveis por meio da estatística do item total, verificou-se que 

todas deverão ser mantidas, pois se retiradas diminuem, o valor do Alpha de 

Cronbach. 
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QUADRO 25: ESTATÍSTICA DO ITEM TOTAL PARA A DIMENSÃO PROFISSIONALISMO 

Variáveis 
Alfa de Cronbach se o item 

for excluído 

Os funcionários conhecem bem o seu trabalho ,864 

O conhecimento dos funcionários está atualizado ,835 

As informações prestadas pelos funcionários são sempre úteis para mim 
,858 

Os funcionários têm conhecimento sobre todos os serviços oferecidos 
,892 

Fonte: A autora, 2017. 

 

O teste de esfericidade de Barlett demonstrou que existe relação suficiente 

entre os indicadores Sig < 0,05, pra todos os itens, conforme apresentado no quadro 

26. 

QUADRO 26: TESTE DE ESFERICIDADE DE BARLETT PARA DIMENSÃO PROFISSIONALISMO 

 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,780 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 1376,125 

gl 6 

Sig. ,000 

Fonte: A autora, 2017. 

 

O quadro 27 apresenta o coeficiente do Alpha de Cronbach para a dimensão 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS com o valor próximo de 1, o que demonstra excelente 

confiabilidade entre as variáveis. 

QUADRO 27: ALPHA DE CRONBACH DA DIMENSÃO QUALIDADE DOS SERVIÇOS   

Alfa de Cronbach N de itens 

,924 4 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Analisando as variáveis por meio da estatística do item total, verificou-se que 

todas deverão ser mantidas, pois se retiradas, diminuem o valor do Alpha de 

Cronbach. 
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QUADRO 28: ESTATÍSTICA DO ITEM TOTAL PARA A DIMENSÃO QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

  
Alfa de Cronbach se o item for 

excluído 

O serviço como um todo é realizado corretamente 
,906 

A qualidade é mantida todo o tempo ,899 

O nível de qualidade é aceitável comparado com outras instituições 
financeiras ,902 

Os resultados dos serviços recebidos estão dentro do esperado 
,895 

Fonte: A autora, 2017. 

 

O teste de esfericidade de Barlett demonstrou que existe relação suficiente 

entre os indicadores Sig < 0,05, pra todos os itens, conforme apresentado no quadro 

29. 

QUADRO 29: TESTE DE ESFERICIDADE DE BARLETT PARA DIMENSÃO QUALIDADE DOS 
SERVIÇOS 

 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,856 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 1576,449 

gl 6 

Sig. ,000 

Fonte: A autora, 2017. 

 

O quadro 30 apresenta o coeficiente do Alpha de Cronbach para a dimensão 

PREÇO com o valor próximo de 1, o que demonstra excelente confiabilidade entre as 

variáveis. 

QUADRO 30: ALPHA DE CRONBACH DA DIMENSÃO PREÇO  

Alfa de Cronbach N de itens 

,911 4 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Analisando as variáveis por meio da estatística do item total, verificou-se que 

retirando a última variável o Alpha de Cronbach assume o valor de 0,947.  
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QUADRO 31: ESTATÍSTICA DO ITEM TOTAL PARA A DIMENSÃO PREÇO 

  

Alfa de Cronbach se o item for excluído 

O pagamento de juros, tarifas e taxas é adequado aos serviços 
prestados 

,876 

O serviço prestado condiz com o custo cobrado 
,849 

O custo total é justo 
,854 

O tempo de espera pelo atendimento é adequado 
,947 

Fonte: A autora, 2017. 

 

O teste de esfericidade de Barlett demonstrou que existe relação suficiente 

entre os indicadores Sig < 0,05, pra todos os itens, conforme apresentado no quadro 

32. 

QUADRO 32: TESTE DE ESFERICIDADE DE BARLETT PARA DIMENSÃO PREÇO 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,815 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 1821,101 

gl 6 

Sig. ,000 

Fonte: A autora, 2017. 

 

O quadro 33 apresenta a dimensão VALOR EMOCIONAL com o valor próximo 

de 1, o que demonstra excelente confiabilidade entre as variáveis. 

 

QUADRO 33: ALPHA DE CRONBACH DA DIMENSÃO VALOR EMOCIONAL  

Alfa de Cronbach N de itens 

,922 5 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Analisando as variáveis por meio da estatística do item total, verificou-se que 

todas deverão ser mantidas, pois se retiradas diminuem o valor do Alpha de Cronbach. 

 

QUADRO 34: ESTATÍSTICA DO ITEM TOTAL PARA A DIMENSÃO VALOR EMOCIONAL 

  Alfa de Cronbach se 
o item for excluído 

Estou feliz com os serviços financeiros que tenho no banco/cooperativa ,915 

Sinto me tranquilo em relação ao meu banco comercial/cooperativa ,896 

Os funcionários me passam uma impressão positiva ,901 
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Os funcionários não me causam problema ,917 

De modo geral sinto-me à vontade ,894 

Fonte: A autora, 2017. 

 

O teste de esfericidade de Barlett demonstrou que existe relação suficiente 

entre os indicadores Sig < 0,05, pra todos os itens, conforme apresentado no quadro 

35. 

QUADRO 35: TESTE DE ESFERICIDADE DE BARLETT PARA DIMENSÃO VALOR EMOCIONAL 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,872 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 2003,508 

gl 10 

Sig. ,000 

Fonte: A autora, 2017. 

O quadro 36 apresenta o coeficiente do Alpha de Cronbach para a dimensão 

VALOR SOCIAL com o valor acima de 0,7, o que demonstra confiabilidade substancial 

entre as variáveis. 

 

QUADRO 36: ALPHA DE CRONBACH DA DIMENSÃO VALOR SOCIAL  

Alfa de Cronbach N de itens 

,712 3 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Analisando as variáveis por meio da estatística do item total, verificou-se que 

todas deverão ser mantidas, pois se retiradas diminuem o valor do Alpha de Cronbach. 

 

QUADRO 37: ESTATÍSTICA DO ITEM TOTAL PARA A DIMENSÃO VALOR SOCIAL 

  Alfa de Cronbach se 
o item for excluído 

A instituição é bem reconhecida socialmente ,607 

O fato de eu ser cliente causa uma boa impressão para as pessoas que eu conheço ,578 

Meus amigos e familiares são clientes da mesma instituição financeira ,702 

Fonte: A autora, 2017. 

 

O teste de esfericidade de Barlett demonstrou que existe relação suficiente 

entre os indicadores Sig < 0,05, pra todos os itens, conforme apresentado no quadro 

38. 
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QUADRO 38: TESTE DE ESFERICIDADE DE BARLETT PARA DIMENSÃO VALOR SOCIAL 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,650 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 224,902 

gl 3 

Sig. ,000 

a. Com base em correlações 

Fonte: A autora, 2017. 

 

4.3.1 BANCOS 

A matriz de correlação anti-imagem representa o grau em que os fatores 

explicam um ao outro nos resultados e se há necessidade de eliminar alguma variável 

da matriz. A diagonal demonstra a Medida de Adequação da Amostra, ou Measure of 

Sampling Adequacy (MAS) para cada variável. Dos valores apresentados na matriz 

anti-imagem para bancos, a menor MSA encontrada foi de 0,875 (para a variável: os 

ambientes parecem limpos e organizados), portanto, todas as variáveis foram 

mantidas conforme a escala original de Roig et al. (2006).  

Para Hair et al. (2014), a análise fatorial fornece ao pesquisador uma clara 

compreensão sobre quais variáveis podem atuar juntas e quantas variáveis podem 

realmente ser consideradas como tendo impacto na análise por meio das 

comunalidades.  

As comunalidades são quantidades das variâncias (correlações) de cada 

variável explicada pelos fatores, portanto, quanto maior a comunalidade, maior será o 

poder de explicação daquela variável pelo fator. Os autores como Corrar et al. (2006) 

recomendam comunalidades superiores a 0,5.  

Na tabela de comunalidades, três variáveis apresentaram explicações abaixo 

de 0,5, o que significa que têm pouca relação com os fatores. Em bancos, a menor 

variável foi: meus amigos e familiares são clientes, de 0,321.  

As demais variáveis apresentaram um poder de explicação alto: acima de 0,40 

são consideradas importantes e acima de 0,50 estatisticamente significativas, 

conforme demonstra o quadro 39.  

Na análise confiabilidade por meio do coeficiente de Alpha de Cronbach as 

variáveis 1 e 24 já haviam apresentado baixa confiabilidade o que se comprovou 
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novamente. Portanto serão retiradas as três variáveis para a continuidade da análise 

fatorial. 

Foram rodadas diversas análises fatoriais retirando as variáveis que 

apresentaram comunalidade baixa, ou seja, menor que 0,5.  

A seguir serão demonstrados os resultados obtidos nas variáveis para clientes 

bancários. Foram retiradas quatro variáveis (1,23 e 24), mantendo as que 

apresentaram valores acima de 0,5, confirmando a importância do modelo. A variável 

mais baixa pertence a dimensão preço: o tempo de espera pelo atendimento é 

adequado com 0,570. 

QUADRO 39– COMUNALIDADES PARA BANCOS SEM QUATRO DAS VARIÁVEIS ORIGINAIS 

nº   Inicial Extração 

1 Os ambientes parecem limpos e organizados 1,000 ,769 

2 As agências são espaçosas e limpas. 1,000 ,820 

3 As agências são fáceis de encontrar e acessíveis para chegar. 1,000 ,630 

4 Os funcionários conhecem bem o seu trabalho. 1,000 ,690 

5 O conhecimento dos funcionários está atualizado. 1,000 ,769 

6 As informações prestadas pelos funcionários são úteis para 
mim. 

1,000 ,719 

7 Os funcionários têm conhecimento sobre todos os serviços 
oferecidos pelo banco. 

1,000 ,655 

8 O serviço como um todo é realizado corretamente. 1,000 ,655 

9 A qualidade é mantida todo o tempo. 1,000 ,682 

10 O nível de qualidade é aceitável comparado com outras 
instituições financeiras. 

1,000 ,645 

11 Os resultados dos serviços recebidos estão dentro do esperado. 1,000 ,714 

12 O pagamento de juros, tarifas e taxas é adequado ao serviço 
prestado. 

1,000 ,834 

13 O serviço prestado condiz com o custo cobrado. 1,000 ,893 

14 O custo total é justo. 1,000 ,877 

15 O tempo de espera pelo atendimento é adequado. 1,000 ,570 

16 Estou feliz com os serviços financeiros que tenho no banco 1,000 ,733 

17 Sinto-me tranquilo em relação ao meu banco comercial. 1,000 ,826 

18 Os funcionários me passam uma impressão positiva. 1,000 ,781 

19 Os funcionários não me causam problema. 1,000 ,718 

20 De modo geral, sinto-me à vontade. 1,000 ,819 

Fonte: A autora, 2017. 

Portanto, retiradas as variáveis que apresentavam baixa correlação, o quadro 

41, demonstra que, para clientes bancários, as 21 variáveis restantes foram 

concentradas em quatro dimensões que explicam 74 % da amostra. 
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QUADRO 40- VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA PARA CLIENTES BANCÁRIOS 

Componente 

Valores próprios iniciais 

Total % de variância % cumulativa 

1 9,988 49,938 49,938 

2 2,147 10,735 60,673 

3 1,399 6,993 67,666 

4 1,267 6,336 74,002 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Com estes resultados, as seis dimensões iniciais propostas por Roig et al.  

(2006) foram consolidadas para quatro.  A matriz de componente rotacionada para 

bancos apresenta quais variáveis explicam as dimensões por meio do maior 

coeficiente. 

QUADRO 41- VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA PARA CLIENTES DE BANCOS 

  

Componente 

1 2 3 4 

Os ambientes parecem limpos e organizados       ,808 

As agências são espaçosas e limpas.       ,847 

As agências são fáceis de encontrar e acessíveis para chegar.       ,724 

Os funcionários conhecem bem o seu trabalho. ,761       

O conhecimento dos funcionários está atualizado. ,817       

As informações prestadas pelos funcionários são úteis para mim. ,775       

Os funcionários têm conhecimento sobre todos os serviços 
oferecidos pelo banco. 

,772       

O serviço como um todo é realizado corretamente. ,654 ,330     

A qualidade é mantida todo o tempo. ,645 ,309 ,358   

O nível de qualidade é aceitável comparado com outras instituições 
financeiras. 

,589 ,416 ,305   

Os resultados dos serviços recebidos estão dentro do esperado. ,639 ,422 ,301   

O pagamento de juros, tarifas e taxas é adequado ao serviço 
prestado. 

    ,880   

O serviço prestado condiz com o custo cobrado.     ,895   

O custo total é justo.     ,898   

O tempo de espera pelo atendimento é adequado. ,354   ,637   

Estou feliz com os serviços financeiros que tenho no banco   ,714 ,418   

Sinto-me tranquilo em relação ao meu banco comercial.   ,817     

Os funcionários me passam uma impressão positiva. ,415 ,747     

Os funcionários não me causam problema. ,364 ,758     

De modo geral, sinto-me à vontade. ,329 ,799     

Fonte: A autora, 2017. 

 

 Importante destacar que as variáveis de profissionalismo somou-se a qualidade 

de serviços se agruparam reiterando a força destas variáveis ao justificar o constructo. 

 As variáveis relacionadas a preço para clientes bancários, também se 

mantiveram as mesmas e foram agrupadas no mesmo constructo. As únicas 
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alterações nesta análise fatorial estão relacionadas a dimensão instalações que 

perdeu uma das variáveis (as instalações favorecem a confidencialidade e a 

privacidade das transações) e a dimensão valor social que desapareceu totalmente. 

As três variáveis que representavam esta dimensão apresentaram baixa 

comunalidade e foram retiradas. 

 Solomon (2011) descreve que as pessoas nascem com necessidades de certos 

elementos indispensáveis para a sustentação da vida, como alimento, água, ar e 

abrigo. Estas são as chamadas necessidades biogênicas. As pessoas têm muitas 

outras necessidades que são inatas, como as necessidades psicogênicas, que são 

adquiridas no processo de se tornar membro de uma cultura. Entre estas 

necessidades estão status, poder e associação que se relacionam ao cliente bancário 

por meio cartões diferenciados, salas vips, atendimento exclusivo e eventos culturais.  

 Pelo resultado apresentado, os clientes bancários pesquisados não entendem 

que esta dimensão social contribui para a percepção de valor, o que se comprova pela 

descrição de Solomon (2011) de que muitas pessoas em circunstancias sociais e 

econômicas semelhantes podem seguir o mesmo padrão geral de consumo.

 Considerando ainda que dados da FEBRABAN indicam que os clientes estão 

usando cada vez mais as operações digitais e indo menos nas agências, este valor 

social realmente perdeu sua relação com o valor percebido. 

 As 20 variáveis após analise fatorial para clientes bancários foram consolidadas 

em quatro dimensões conforme tabela 28. 

 

TABELA 28:  DIMENSÕES E VARIÁVEIS PARA AVALIAR O VALOR PERCEBIDO EM CLIENTES 
BANCÁRIOS APÓS ANALISE FATORIAL 

DIMENSÕES Nº DE VARIÁVEIS  

 
INSTALAÇÕES 

01 Os ambientes parecem limpos e organizados; 

02 As instalações/agências são espaçosas, modernas e limpas; 

03 As instalações/agências são fáceis de encontrar e acessível para chegar; 

 
QUALIDADE 

NO 
ATENDIMENT

O 

04 Os funcionários conhecem bem o seu trabalho; 
05 O conhecimento dos funcionários está atualizado; 
06 As informações prestadas pelos funcionários são sempre úteis para mim; 
07 Os funcionários têm conhecimento sobre todos os serviços oferecidos pelo 

banco; 
08 O serviço como um todo é realizado corretamente; 
09 A qualidade é mantida o tempo todo; 
10 O nível de qualidade é aceitável comparado com outras instituições 

financeiras; 
11 O resultado dos serviços recebidos é dentro do esperado; 
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P

R
EÇ

O
 12 O pagamento de juros, tarifas e taxas é adequado aos serviços prestados; 

13 O serviço prestado condiz com o custo cobrado; 
14 O custo total é justo; 
15 O tempo de espera pelo atendimento é adequado; 

  
V

A
LO

R
 

EM
O

C
IO

N
A

L 

16 Estou feliz com os serviços financeiros que tenho no banco comercial; 
17 Sinto-me tranquilo (a) em relação ao banco comercial; 
18 Os funcionários me passam uma impressão positiva; 
19 Os funcionários não me causam problemas; 
20 De modo geral, sinto-me à vontade; 

Fonte: A autora, 2017. 

4.3.2 COOPERATIVAS DE CRÉDITO  

            Para cooperados, duas variáveis (23 e 24) apresentaram valor abaixo de 0,5, 

ou seja, tem pouca relação com os fatores. Ambos são da dimensão valor social: meus 

amigos e familiares são clientes da mesma cooperativa, mesmas variáveis também 

apresentaram baixa comunalidade para clientes bancários. 

 

QUADRO 42– COMUNALIDADES DAS VARIÁVEIS PARA COOPERATIVAS 

nº   Extração 

1 As instalações físicas favorecem a confidencialidade e a privacidade das transações. ,685 

2 Os ambientes parecem limpos e organizados. ,818 

3 As instalações são espaçosas, modernas e limpas. ,872 

4 As instalações são fáceis de encontrar e acessíveis para chegar. ,604 

5 Os funcionários conhecem bem o seu trabalho. ,775 

6 O conhecimento dos funcionários está atualizado. ,800 

7 As informações prestadas pelos funcionários são sempre úteis para mim. ,825 

8 Os funcionários têm conhecimento sobre todos os serviços oferecidos. ,819 

9 O serviço como um todo é realizado corretamente. ,745 

10 A qualidade é mantida todo o tempo. ,809 

11 O nível de qualidade é aceitável se comparado com outras instituições financeiras. ,794 

12 Os resultados dos serviços recebidos estão dentro do que eu espero. ,687 

13 O pagamento de juros, tarifas e taxas é adequado aos serviços prestados. ,879 

14 O serviço prestado condiz com o custo cobrado. ,916 

15 O custo total é justo. ,847 

16 O tempo de espera pelo atendimento é adequado. ,689 

17 Estou feliz com os serviços financeiros que tenho na cooperativa. ,853 

18 Sinto-me tranquilo em relação a minha cooperativa de crédito. ,832 

19 Os funcionários me passam uma impressão positiva. ,926 

20 Os funcionários não me causam problema. ,888 

21 De modo geral, sinto-me à vontade. ,923 

22 A cooperativa de crédito é bem reconhecida socialmente. ,571 

23 O fato de eu ser cooperado causa uma boa impressão nas pessoas que eu conheço. ,496 

24 Meus amigos e familiares são clientes desta cooperativa. ,497 

Fonte: A autora, 2017.  

Método de extração: análises do componentes principais. 
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Rodando novamente a análise fatorial observa-se que todas as demais 

apresentaram cargas acima de 0,511, o que demonstra que as variáveis são 

consideradas estatisticamente significativas conforme quadro 44. 

 

QUADRO 43- COMUNALIDADES PARA COOPERATIVAS DE CRÉDITO SEM UMA VARIÁVEL 
ORIGINAL 

  Inicial Extração 

As instalações físicas favorecem a confidencialidade e a 
privacidade das transações. 

1,000 ,695 

Os ambientes parecem limpos e organizados 1,000 ,837 

As instalações são espaçosas, modernas e limpas. 1,000 ,891 

As instalações são fáceis de encontrar e acessíveis para chegar. 1,000 ,673 

Os funcionários conhecem bem o seu trabalho. 1,000 ,780 

O conhecimento dos funcionários está atualizado. 1,000 ,807 

As informações prestadas pelos funcionários são sempre úteis 
para mim. 

1,000 ,828 

Os funcionários têm conhecimento sobre todos os serviços 
oferecidos. 

1,000 ,837 

O serviço como um todo é realizado corretamente. 1,000 ,756 

A qualidade é mantida todo o tempo. 1,000 ,832 

O nível de qualidade é aceitável comparado com outras 
instituições financeiras. 

1,000 ,797 

Os resultados dos serviços recebidos estão dentro do que eu 
espero. 

1,000 ,696 

O pagamento de juros, tarifas e taxas é adequado aos serviços 
prestados. 

1,000 ,880 

O serviço prestado condiz com o custo cobrado. 1,000 ,918 

O custo total é justo. 1,000 ,847 

O tempo de espera pelo atendimento é adequado. 1,000 ,702 

Estou feliz com os serviços financeiros que tenho na 
cooperativa. 

1,000 ,851 

Sinto-me tranquilo em relação a minha cooperativa de crédito. 1,000 ,827 

Os funcionários me passam uma impressão positiva. 1,000 ,929 

Os funcionários não me causam problema. 1,000 ,890 

De modo geral, sinto-me à vontade. 1,000 ,926 

A cooperativa de crédito é bem reconhecida socialmente. 1,000 ,511 

Fonte: A autora, 2017. 

Portanto, retiradas as duas variáveis que apresentaram baixa correlação, o 

quadro 45, demonstra que, para cooperados, as 21 variáveis foram agrupadas em 

quatro dimensões que explicam 80,5 % da amostra. 

 

QUADRO 44- VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA PARA ASSOCIADOS DE COOPERATIVAS DE 
CREDITO 

Componente 

Valores próprios iniciais 

Total % de variância % cumulativa 

1 12,355 56,159 56,159 

2 2,256 10,253 66,412 
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3 1,853 8,422 74,834 

4 1,245 5,660 80,494 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Com este resultado, as seis dimensões iniciais propostas por Roig et al.  (2006) 

foram reagrupadas para quatro. A matriz de componente rotacionada para 

cooperativas de crédito (Quadro 46) apresenta quais variáveis explicam as dimensões 

por meio do maior coeficiente. 

 

QUADRO 45 – MATRIZ DE COMPONENTE ROTACIONADA PARA ASSOCIADOS DE 
COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

  

Componente 

1 2 3 4 

As instalações físicas favorecem a confidencialidade e a 
privacidade das transações. 

,305   ,711 

Os ambientes parecem limpos e organizados   ,303 ,811 

As instalações são espaçosas, modernas e limpas.    ,892 

As instalações são fáceis de encontrar e acessíveis para 
chegar. 

   ,802 

Os funcionários conhecem bem o seu trabalho. ,722 ,371  ,348 

O conhecimento dos funcionários está atualizado. ,764 ,411   

As informações prestadas pelos funcionários são sempre úteis 
para mim. 

,725 ,462   

Os funcionários têm conhecimento sobre todos os serviços 
oferecidos. 

,794 ,453   

O serviço como um todo é realizado corretamente. ,651 ,340 ,392  

A qualidade é mantida todo o tempo. ,788  ,371  

O nível de qualidade é aceitável comparado com outras 
instituições financeiras. 

,691  ,301 ,389 

Os resultados dos serviços recebidos estão dentro do que eu 
espero. 

,634  ,335 ,307 

O pagamento de juros, tarifas e taxas é adequado aos serviços 
prestados. 

  ,875  

O serviço prestado condiz com o custo cobrado.   ,898  

O custo total é justo.   ,836  

O tempo de espera pelo atendimento é adequado. ,412 ,327 ,591  

Estou feliz com os serviços financeiros que tenho na 
cooperativa. 

,348 ,712 ,386  

Sinto-me tranquilo em relação a minha cooperativa de crédito. 
,310 ,720 ,390  

Os funcionários me passam uma impressão positiva. ,367 ,841   

Os funcionários não me causam problema.  ,847   

De modo geral, sinto-me à vontade.  ,862   

A cooperativa de crédito é bem reconhecida socialmente. ,673    

Fonte: A autora, 2017. 
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 Importante destacar que as variáveis de profissionalismo agruparam-se as de 

qualidade de serviços, reiterando a força destas variáveis ao justificar a nova 

dimensão denominada de QUALIDADE NO ATENDIMENTO. 

 Esta análise fatorial apresentou um reordenamento nas varáveis de valor social 

e emocional. Como foram retiradas duas das três variáveis de valor social, a restante 

consolidou-se na nova dimensão QUALIDADE NO ATENDIMENTO que para 

cooperativas está composta por nove variáveis. As variáveis relacionadas a preço e 

valor social para associados de cooperativas de crédito, se mantiveram as mesmas 

do questionário original assim como para clientes bancários. 

TABELA 29 -  NOVAS DIMENSÕES E VARIÁVEIS PARA AVALIAR O VALOR PERCEBIDO EM 
COOPERADOS 

DIMENSÕES Nº DE VARIÁVEIS  

 

INSTALAÇÕES 

01 As instalações favorecem a confidencialidade e a privacidade das transações; 

02 Os ambientes parecem limpos e organizados; 

03 As instalações são espaçosas, modernas e limpas; 

04 As instalações são fáceis de encontrar e acessível para chegar; 

 

QUALIDADE NO 

ATENDIMENTO 

05 Os funcionários conhecem bem o seu trabalho; 

06 O conhecimento dos funcionários está atualizado; 

07 As informações prestadas pelos funcionários são sempre úteis para mim; 

08 Os funcionários têm conhecimento sobre todos os serviços oferecidos pela 

cooperativa; 

09 O serviço como um todo é realizado corretamente; 

10 A qualidade é mantida o tempo todo; 

11 O nível de qualidade é aceitável comparado com outras instituições financeiras; 

12 Os resultados dos serviços recebidos é dentro do esperado; 

13 A cooperativa de crédito é bem reconhecida socialmente; 

  

PREÇO 

  

 

13 O pagamento de juros, tarifas e taxas é adequado aos serviços prestados; 

14 O serviço prestado condiz com o custo cobrado; 

15 O custo total é justo; 

16 O tempo de espera pelo atendimento é adequado; 

  

VALOR EMOCIONAL 

 

17 Estou feliz com os serviços financeiros que tenho na cooperativa; 

18 Sinto-me tranquilo (a) em relação a minha cooperativa; 

19 Os funcionários me passam uma impressão positiva; 

20 Os funcionários não me causam problemas; 

21 De modo geral, sinto-me à vontade; 

Fonte: A autora, 2017. 
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 Aplicado o questionário proposto por Roig et al. (2006) com clientes 

paranaenses demonstrou que, nesta região do Brasil, as variáveis se comportam de 

maneira diferente da Espanha64. As analises demonstram que clientes de bancos e 

cooperativas de crédito são diferentes. As únicas dimensões que são compostas pelas 

mesmas variáveis é a de PREÇO e VALOR EMOCIONAL. 

 

4.4 ANÁLISE FATORIAL DAS NOVAS DIMENSÕES PROPOSTAS 

A seguir serão apresentados os resultados da análise fatorial para as novas 

dimensões criadas: comunicação, tecnologia digital e segurança/confiança e a forma 

como se agrupam em dimensões. A análise fatorial foi aplicada no conjunto de dados 

da novas 18 (dezoito) variáveis que inicialmente estavam dividas em 3 (três) 

dimensões propostas como complemento ao questionário de Roig et al. (2006).  

Após a análise preliminar dos parâmetros verificou-se a necessidade de se 

retirar uma das questões para que as variáveis pudessem ser organizadas dentro dos 

mesmos constructos, assim permitindo uma análise comparativa entre os dois clientes 

de bancos e cooperativas de crédito. Portanto, retirou-se a variável 12 que perguntava 

sobre se a marca era valorizada. Rodou-se novamente a análise fatorial sem esta 

pergunta e avaliados os parâmetros. 

O critério KMO de Kaiser-Meyer-Olkin (Measure os Sampling Adequacy – MSA) 

que indica o grau de explicação dos dados a partir dos fatores encontrados e varia 

entre o e 1, entretanto quando mais perto de 1 melhor, sendo patamar mínimo de 0,5; 

e a significância do teste de esfericidade de Barlett (Bartellet Test of Spherecity), que 

é um teste estatístico da significância geral de todas as correlações em uma matriz de 

identidade composta por três índices de analises: o qui-quadrado (x2) que é a relação 

entre o resultado de um experimento e a distribuição esperada para o fenômeno e a 

significância que deve possuir valor p<0,05. 

 

 

 

                                                
64 O questionário foi aplicado em fevereiro de 2005 com 200 clientes de entidades financeiras. O 
processo de amostragem foi aleatória desde que superior a 18 anos de idade. O estudo foi realizado 
nas províncias espanholas de Castellon e Valencia por apresentarem uma alta densidade de agências 
por habitante. 
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QUADRO 46-  TESTE DE KMO E BARTLETT PARA CLIENTES BANCÁRIOS 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de 
amostragem. ,896 

Teste de esfericidade de 
Bartlett 

Qui-quadrado aprox. 4992,125 

df 153 

Sig. 0,000 

Fonte:A autora, 2017. 

 

O KMO confirma a fatorabilidade dos dados, indicando a proporção da variância 

é comum a todas as variáveis pois o valor foi acima de 0,8. O teste de esfericidade de 

Barlett é menor que 0,05 indicando que há correlação efetiva entre as variáveis para 

os clientes bancários desta amostra.   

 

QUADRO 47 - TESTE DE KMO E BARTLETT PARA COOPERADOS 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de 
amostragem. ,861 

Teste de esfericidade de 
Bartlett 

Qui-quadrado aprox. 2601,622 

df 171 

Sig. ,000 

Fonte:A autora, 2017. 

 

O KMO confirma a fatorabilidade dos dados, indicando a proporção da variância 

é comum a todas as variáveis pois o valor foi acima de 0,8. O teste de esfericidade de 

Barlett é menor que 0,05 indicando que há correlação efetiva entre as variáveis para 

os associados de cooperativas de crédito desta amostra.   

Em ambas as análises das novas variáveis – bancos e cooperativas de crédito 

-  o KMO alcançou valores acima de 0,8 que é considerado bom em sua escala de 

medição. O teste de esfericidade de Bartlett demonstrou que existe relação suficiente 

entre os indicadores para a aplicação da análise fatorial. 

Em seguida, verificou-se a confiabilidade das dimensões por meio da 

consistência interna medida pelo coeficiente Alpha de Cronbach. A consistência 

interna varia entre zero e um, sendo estabelecido neste trabalho uma valor acima de 

0,7 que indica uma confiabilidade aceitável.  

O quadro 49 apresenta a dimensão SEGURANÇA E SOLIDEZ com o 

coeficiente maior que 0,7, o que demonstra a excelente confiabilidade entre as 

variáveis. 
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QUADRO 48: ALPHA DE CRONBACH DA DIMENSÃO SEGURANÇA E SOLIDEZ  

Alfa de Cronbach N de itens 

,913 6 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Analisando as variáveis por meio da estatística do item total, verificou-se que 

todas as variáveis devem ser mantidas pois se retiradas diminuem o Alpha de 

Cronbach.  

 

QUADRO 49: ESTATÍSTICA DO ITEM TOTAL PARA A DIMENSÃO SEGURANÇA E SOLIDEZ 

Variáveis 
Alfa de Cronbach 

se o item for 
excluído 

Sinto confiança na minha relação com a instituição financeira considerando sigilo de 
dados pessoais, contratos e demais informações  ,897 

Sinto segurança na minha relação com a instituição financeira considerando a aplicação 
do meu dinheiro, resgate, perda e possível falência 

,893 

Acredito que o dinheiro que deposito a instituição financeira está seguro ,898 

A instituição financeira tem boa reputação ,891 

A a instituição financeira cumpre o que promete aos clientes ,900 

A reputação e a credibilidade da instituição financeira são melhores das demais. ,906 

Fonte: A autora, 2017. 

 

O teste de esfericidade de Barlett demonstrou que existe relação suficiente 

entre os indicadores Sig < 0,05, pra todos os itens, conforme apresentado no quadro 

51. 

 

QUADRO 50: TESTE DE ESFERICIDADE DE BARLETT PARA A DIMENSÃO SEGURANÇA E 
SOLIDEZ 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,887 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 2092,398 

gl 15 

Sig. ,000 

Fonte: A autora, 2017. 

O quadro 52 apresenta a dimensão COMUNICAÇÃO com o coeficiente maior 

que 0,7, o que demonstra a confiabilidade significativa entre as variáveis. 
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QUADRO 51: ALPHA DE CRONBACH DA DIMENSÃO COMUNICAÇÃO  

Alfa de Cronbach N de itens 

0,739 5 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Analisando as variáveis por meio da estatística do item total, verificou-se que 

todas as variáveis devem ser mantidas pois se retiradas diminuem o Alpha de 

Cronbach. 

 

QUADRO 52: ESTATÍSTICA DO ITEM TOTAL PARA A DIMENSÃO COMUNICAÇÃO 

Variáveis 
Alfa de Cronbach 

se o item for 
excluído 

As informações sobre meus deveres e direitos foram apresentadas quando eu me tornei 
cliente  ,688 

Entendo meu papel enquanto cliente. ,723 

Participo e acompanho as redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, 
Snapchat, outros. 

,688 

Recebo as informações atualizadas sobre o meu contrato (aplicações, empréstimos e 
financiamentos) 

,654 

Participo dos eventos sociais e culturais promovidos (shows, apresentações, feiras e 
peças de teatro) 

,706 

Fonte: A autora, 2017. 

 

O teste de esfericidade de Barlett demonstrou que existe relação suficiente 

entre os indicadores Sig < 0,05, pra todos os itens, conforme apresentado no quadro 

54. 

 

 

QUADRO 53: TESTE DE ESFERICIDADE DE BARLETT PARA DIMENSÃO COMUNICAÇÃO 

 

TESTE DE KMO E BARTLETT 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,709 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 603,180 

gl 10 

Sig. ,000 

Fonte: A autora, 2017. 

 

O quadro 55 apresenta a dimensão TECNOLOGIA DIGITAL com o coeficiente 

maior que 0,8, o que demonstra a confiabilidade excelente entre as variáveis. 
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QUADRO 54: ALPHA DE CRONBACH DA DIMENSÃO TECNOLOGIA DIGITAL  

Alfa de Cronbach N de itens 

0,869 6 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Analisando as variáveis por meio da estatística do item total, verificou-se que 

ao retirar a última variável o Alpha de Cronbach sobre para 0,874. 

 

QUADRO 55: ESTATÍSTICA DO ITEM TOTAL PARA A DIMENSÃO TECNOLOGIA DIGITAL 

Variáveis 
Alfa de Cronbach 

se o item for 
excluído 

Conheço e navego pelo internet bank 
,856 

Conheço e utilizo o aplicativo para smartphone 
,844 

Eu me sinto seguro para abrir um conta pelo aplicativo do smartphone ,851 

O fato da minha instituição financeira tem um aplicativo de fácil acesso me faz utilizar os 
serviços online com mais frequência e ir menos nas agências físicas. 

,830 

Eu me sinto confiante e seguro em realizar minhas transações no celular. ,824 

No futuro pretendo que minha relação com a minha instituição financeira seja toda 
online, ou seja, sem ir a agencia física e sem contato presencial com o meu gerente. 

,874 

Fonte: A autora, 2017. 

 

O teste de esfericidade de Barlett demonstrou que existe relação suficiente 

entre os indicadores Sig < 0,05, pra todos os itens, conforme apresentado no quadro 

57. 

 

QUADRO 56: TESTE DE ESFERICIDADE DE BARLETT PARA DIMENSÃO TECNOLOGIA DIGITAL 

 

TESTE DE KMO E BARTLETT 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,870 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 1510,665 

gl 15 

Sig. ,000 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Para Hair et al. (2009) este é o tipo mais comum da análise fatorial e é chamado 

de análise fatorial R, que analisa um conjunto de variáveis para identificar as 

dimensões. A matriz de correlação anti-imagem representa o grau em que os fatores 

explicam um ao outro nos resultados e se há necessidade de eliminar alguma variável 
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da matriz. A diagonal contem a Medida de Adequação da Amostra, ou Measure of 

Sampling Adequacy (MSA) para cada variável. Dos valores apresentados na matriz 

anti-imagem para bancos, o menor MSA encontrado foi de 0,740 (para a variável: 

participo dos eventos sócio/culturais promovidos pelo banco), portanto todas as novas 

variáveis serão mantidas.  

Em cooperativas o menor valor MSA encontrado foi de 0,758 (para a variável: 

conheço e utilizo o aplicativo para smartphone). Estes números confirmam que todas 

as variáveis explicam umas às outras nos resultados, portanto serão mantidas. 

As comunalidades são quantidades das variâncias (correlações) de cada 

variável explicada pelos fatores, portanto quanto maior a comunalidade, maior será o 

poder de explicação daquela variável pelo constructo. O ideal são comunalidades 

superiores de 0,5.  

Na tabela de comunalidades, algumas variáveis apresentaram explicações 

insatisfatórias, ou seja, abaixo de 0,5, ou seja possuírem pouca relação com os 

fatores. Em bancos, as duas menores variáveis foram: no futuro pretendo que minha 

relação com o banco seja toda online e participo e acompanho as redes sociais do 

banco. 

Rodadas mais duas análises fatoriais, excluindo todas as variáveis com baixa 

comunalidades temos o quadro 58 com as variáveis consideradas estatisticamente 

significativas. 

 

QUADRO 57 -  COMUNALIDADES DAS NOVAS VARIÁVEIS PARA BANCO 

  Inicial Extração 

Sinto confiança na minha relação com o banco. 1,000 ,706 

Sinto segurança na minha relação com o banco considerando a 
aplicação do meu dinheiro, resgate, perda e possível falência. 

1,000 ,738 

Acredito que o dinheiro que deposito no banco está seguro 1,000 ,720 

O banco tem uma boa reputação. 1,000 ,765 

O banco cumpre o que promete aos clientes. 1,000 701 

A reputação e a credibilidade do banco são melhores que dos 
demais bancos. 

1,000 ,642 

As informações sobre os meus deveres e direitos foram 
apresentados quando eu me tornei cliente 

1,000 ,575 

Recebo as informações atualizadas sobre meu contrato (aplicações, 
empréstimos e investimentos). 

1,000 ,635 

Participo dos eventos sociais/culturais promovidos pelo banco. 1,000 ,664 

Conheço e navego pelo Internet Bank 1,000 ,588 

Conheço e utilizo o aplicativo para smartphone. 1,000 ,691 

Eu me sinto seguro para abrir uma conta pelo aplicativo do 
smartphone. 

1,000 ,598 
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O fato de o meu banco ter um mobile bank de fácil acesso me faz 
utilizar os serviços online com mais frequência e ir menos em 
agências físicas. 

1,000 ,760 

Eu me sinto confiante e seguro em realizar todas as minhas 
transações financeiras pelo celular. 

1,000 ,753 

Método de extração: análise do componente principal. 
Fonte: A autora, 2017.  

 

A seguir estão os resultados da variância total explicada com os autovalores65 

(eigenvalues) correspondente para as 15 variáveis restantes. O quadro 59, demonstra 

que, para clientes bancários, essas variáveis foram concentrados em três dimensões 

que explicam 68,10% da amostra. 

QUADRO 58 - TOTAL DA VARIÂNCIA EXPLICADA PARA BANCOS 

Componente 

Valores próprios iniciais 

Total % de variância % cumulativa 

1 5,602 40,012 40,012 

2 2,471 17,651 57,663 

3 1,462 10,445 68,108 

Método de extração: análise do componente principal. 
Fonte: A autora, 2017.  

 

Com estes resultados, as três dimensões iniciais propostas se confirmaram e 

agruparam as variáveis tanto para bancos como para cooperativas de crédito. A matriz 

de componente rotacionada para bancos (Quadro 60) apresenta quais variáveis 

explicam as dimensões por meio do maior coeficiente. 

 

QUADRO 59 - VARIÁVEIS DISTRIBUÍDAS POR DIMENSÃO PARA BANCO 

  

Componente 

1 2 3 

Sinto confiança na minha relação com o banco. ,828     

Sinto segurança na minha relação com o banco considerando a aplicação do meu 
dinheiro, resgate, perda e possível falência. 

,832     

Acredito que o dinheiro que deposito no banco está seguro ,815     

O banco tem uma boa reputação. ,845     

O banco cumpre o que promete aos clientes. ,788     

A reputação e a credibilidade do banco são melhores que dos demais bancos. ,766     

As informações sobre os meus deveres e direitos foram apresentados quando eu 
me tornei cliente 

,419   ,631 

Recebo as informações atualizadas sobre meu contrato (aplicações, empréstimos e 
investimentos). 

    ,757 

Participo dos eventos sociais/culturais promovidos pelo banco.     ,810 

Conheço e navego pelo Internet Bank.   ,735   

Conheço e utilizo o aplicativo para smartphone.   ,827   

Eu me sinto seguro para abrir uma conta pelo aplicativo do smartphone.   ,737   

O fato do meu banco ter um mobile bank de fácil acesso me faz utilizar os serviços 
online com mais frequência e ir menos em agências físicas.   ,849   

                                                
65 Autovalores (eigenvalues) são obtidos a partir de matrizes de covariância ou de correlação, cujo 
objetivo é obter um conjunto de vetores independentes, não correlacionados, que expliquem o máximo 
da variabilidade dos dados. Indicam o total da variância causada por cada fator. A soma de todos os 
autovalores acima de 1 é igual ao número de variáveis.  
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Eu me sinto confiante e seguro em realizar todas as minhas transações financeiras 
pelo celular. 

  ,852   

Método de extração: Análise do Componente principal.  
Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser. 

a. Rotação convergida em 5 iterações. 

Fonte: A autora, 2017.  

 

A seguir a tabela 30 com as variáveis que formaram cada nova dimensão 

proposta para avaliar o valor percebido de clientes bancários: 

 

TABELA 30 -  NOVAS DIMENSÕES PROPOSTAS PARA AVALIAR O VALOR PERCEBIDO EM 
CLIENTES BANCÁRIOS 

 

Fonte: A autora, 2017.  

 

 

Na tabela de comunalidades para cooperativas de crédito, retirada a última 

variável conforme análise do Alpha de Cronbach, duas outras variáveis apresentaram 

explicação abaixo de 0,5, ou seja, possui pouca relação com as dimensões. Retiradas 

 Nº VARIÁVEL 

  

SEGURANÇA E 

SOLIDEZ 

1 Sinto confiança na relação na minha relação com o banco considerando sigilo de dados 
pessoais, contratos e demais informações; 

2 Sinto segurança na minha relação com o banco considerando a aplicação do meu 
dinheiro, resgate e perda e possível falência; 

3 Acredito que o dinheiro que deposito está seguro; 

4 O banco tem boa reputação; 

5 O banco cumpre o que promete aos clientes; 

6 A reputação e credibilidade do banco são melhores do que os concorrentes; 

 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 

7 As informações sobre os meus deveres e direitos foram apresentados quando eu me 
tornei cliente; 

8 Recebo as informações atualizadas sobre o meu contrato (aplicações, empréstimos e 
financiamentos); 

9 Participo dos eventos sociais e culturais promovidos (shows, apresentações, feiras e 
peças de teatro); 

 

TE
C

N
O

LO
G

IA
 D

IG
IT

A
L 11 Conheço e navego pelo Internet Bank; 

12 Conheço e utilizo o aplicativo para smartphone 

13 Eu me sinto seguro para abrir uma conta pelo aplicativo do smartphone; 

14 O fato do meu banco ter um mobile bank de fácil acesso me faz utilizar os serviços online 
com mais frequência e ir menos em agências físicas; 

15 Eu me sinto confiante e seguro em realizar minhas transações financeiras pelo celular;  
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estas variáveis, foi rodada novamente a análise fatorial temos o quadro 61 com as 

variáveis consideradas estatisticamente significativas para cooperativas de crédito. 

 

QUADRO 60 - COMUNALIDADES DAS NOVAS VARIÁVEIS PARA COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

  Inicial Extração 

Sinto confiança na minha relação com a cooperativa considerando 
sigilo de dados pessoais, contratos e demais informações. 

1,000 ,737 

Sinto segurança na minha relação com a cooperativa de crédito 
considerando a aplicação do meu dinheiro, resgate, perda e 
possível falência. 

1,000 ,820 

Acredito que o dinheiro que eu deposito na cooperativa está 
seguro. 

1,000 ,869 

A cooperativa tem boa reputação. 1,000 ,861 

A cooperativa cumpre o que promete aos cooperados. 1,000 ,682 

A reputação e a credibilidade da cooperativa são melhores que das 
demais instituições financeiras. 

1,000 ,821 

As informações sobre os meus deveres e direitos forma 
apresentados quando eu me tornei cliente. 

1,000 ,639 

Entendo meu papel enquanto cooperado. 1,000 ,585 

Participo ou acompanho as redes sociais: Facebook, Twitter, 
Instagram,Linkedin, Snapchat, Whatsapp, Pinterest, Youtube, 
Skype, entre outros. 

1,000 ,738 

Recebo as informações atualizadas sobre meu contrato (aplicações, 
empréstimos e investimentos). 

1,000 ,763 

Participo dos eventos sociais/culturais promovidos pela 
Cooperativa de Crédito. 

1,000 ,782 

Conheço e utilizo o aplicativo para smartphone. 1,000 ,711 

Se necessário, eu me sinto seguro para abrir uma conta pelo 
aplicativo do smartphone. 

1,000 ,817 

O fato de a minha cooperativa de crédito ter um mobile bank de 
fácil acesso me faz utilizar os serviços online com mais frequência e 
ir menos a agências físicas. 

1,000 ,842 

Eu me sinto confiante e seguro em realizar todas as minhas 
transações financeiras pelo celular. 

1,000 ,761 

Método de extração: análise do componente principal. 
Fonte: A autora, 2017.  

 
 

A seguir estão os resultados da variância total explicada com os autovalores66 

(eigenvalues) correspondente para as 16 variáveis restantes. O quadro 62, demonstra 

que, para associados de cooperativas de crédito, essas variáveis foram concentrados 

em três dimensões que explicam 75% da amostra. 

 

                                                
66 Autovalores (eigenvalues) são obtidos a partir de matrizes de covariância ou de correlação, cujo 
objetivo é obter um conjunto de vetores independentes, não correlacionados, que expliquem o máximo 
da variabilidade dos dados. Indicam o total da variância causada por cada fator. A soma de todos os 
autovalores acima de 1 é igual ao número de variáveis.  
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QUADRO 61 -  TOTAL DA VARIÂNCIA EXPLICADA PARA COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

Componente 

Valores próprios iniciais 

Total % de variância % cumulativa 

1 6,889 45,929 45,929 

2 2,744 18,296 64,225 

3 1,612 10,748 74,973 

Fonte: A autora, 2017.  

 

Em cooperativas de crédito as três novas dimensões propostas reagruparam 

as 16 variáveis conforme matriz de componente rotacionada apresentada no quadro 

63.  

 

QUADRO 62 – MATRIZ DE COMPONENTE ROTACIONADA POR FATOR PARA COOPERATIVA 
DE CRÉDITO 

  

Componente 

1 2 3 

Sinto confiança na minha relação com a cooperativa de crédito considerando 
sigilo de dados pessoais, contratos e demais informações. 

,782     

Sinto segurança na minha relação com a cooperativa de crédito considerando a 
aplicação do meu dinheiro, resgate, perda e possível falência. 

,809     

Acredito que o dinheiro que eu deposito na cooperativa está seguro. ,843     

A cooperativa tem boa reputação. ,806     

A cooperativa cumpre o que promete aos cooperados. ,715     

A reputação e a credibilidade da cooperativa são melhores do que das demais 
instituições financeiras. 

,809     

Entendo meu papel enquanto cooperado. ,503   ,622 

Participo ou acompanho as redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram,LinkedIn, 
Snapchat, Whatsapp, Pinterest, Youtube, Skype, entre outros. 

    ,787 

Recebo as informações atualizadas sobre meu contrato (aplicações, empréstimos 
e investimentos). 

    ,799 

Participo dos eventos sociais/culturais promovidos pela Cooperativa de Crédito.     ,816 

Conheço e navego pelo internet bank.   ,599   

Conheço e utilizo o aplicativo para smartphone.   ,832   

Eu me sinto seguro para abrir uma conta pelo aplicativo do smartphone.   ,884   

O fato da minha cooperativa de crédito ter um mobile bank de fácil acesso me faz 
utilizar os serviços online com mais frequência e ir menos a agências físicas. 

  ,894   

Eu me sinto confiante e seguro em realizar todas as minhas transações 
financeiras pelo celular. 

  ,819   

 Fonte: A autora, 2017.  

 

A seguir a tabela final (31) com as variáveis que formaram cada nova dimensão 

proposta para avaliar o valor percebido de associados de cooperativas de crédito: 
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TABELA 31-  NOVAS DIMENSÕES PROPOSTAS PARA AVALIAR O VALOR PERCEBIDO DE 
ASSOCIADOS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO. 

DIMENSÕES VARIÁVEIS  

 

SE
G

U
R

A
N

Ç
A

 E
 S

O
LI

D
EZ

 

1 Sinto confiança na relação na minha relação com a cooperativa de crédito 

considerando sigilo de dados pessoais, contratos e demais informações; 

2 Sinto segurança na minha relação com a cooperativa de crédito considerando a 

aplicação do meu dinheiro, resgate e perda e possível falência; 

3 Acredito que o dinheiro que deposito na cooperativa está seguro; 

4 A cooperativa tem boa reputação; 

5 A cooperativa cumpre o que promete aos clientes; 

6 A reputação e credibilidade da cooperativa são melhores do que das demais 

instituições financeiras; 

COMUNICAÇÃO 7 Entendo meu papel enquanto cooperado; 

8 Participo e acompanho as redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, 

Snapchat, Whatapp, Youtube, Skype, entre outros; 

9 Recebo as informações atualizadas sobre o meu contrato (aplicações, empréstimos 

e financiamentos); 

10 Participo dos eventos sociais e culturais promovidos (shows, apresentações, feiras 

e peças de teatro); 

  

TE
C

N
O

LO
G

IA
 D

IG
IT

A
L 

11 Conheço e navego pelo Internet Bank; 

12 Conheço e utilizo o aplicativo para smartphone 

13 Eu me sinto seguro para abrir uma conta pelo aplicativo do smartphone; 

14 O fato da minha cooperativa ter um mobile bank de fácil acesso me faz utilizar os 

serviços online com mais frequência e ir menos em agências físicas; 

15 Eu me sinto confiante e segurem realizar minhas transações financeiras pelo celular;  

 Fonte: A autora, 2017.  

 

A primeira dimensão SEGURANÇA E SOLIDEZ compreende as seis primeiras 

variáveis que se agruparam da mesma maneira tanto para bancos comerciais como 

para cooperativas de crédito. Isso demonstra a importância do tema para clientes 

destas instituições financeiras que buscam investir seu dinheiro por confiar na solidez 

e na segurança.  

Campello e Brunstein (2004) afirmam que, no caso dos bancos, a marca deve 

significar sucesso, segurança, boa reputação e até mesmo ética. E a imagem está 

mais voltada para os aspectos e impactos causados nos clientes, ou seja, no mercado 

externo, inclui a solidez da instituição financeira. 
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Se os bancos lidam com recursos financeiros de terceiros, a importância da 

segurança é fundamental para os clientes. Segurança também é uma das dimensões 

que permite medir através da escala SERVQUAL, as análises da diferença entre as 

expectativas e percepções dos clientes. Parasuraman et al (1985) define segurança 

como a percepção da habilidade de resposta da empresa, a habilidade em inspirar 

confiança e responsabilidade. 

A segunda nova dimensão é denominada de COMUNICAÇÃO pois engloba as 

variáveis relacionadas com as redes sociais, informações de contratos, eventos e 

informações sobre deveres e direitos. Para cooperados uma variável se diferencia dos 

clientes bancários que é a pergunta sobre entender seu papel enquanto cooperado. 

Esta pergunta se justifica por que cooperados são também os donos enquanto clientes 

bancários, não, os donos dos bancos são os acionistas. Esta é uma das principais 

diferenças já apresentadas neste trabalho sobre os dois públicos pesquisados. 

As percepções que o cliente tem, referente ao serviço prestado, são formadas 

por dois fatores principais: a prestação do serviço e a comunicação transmitida ao 

cliente durante ou depois do processo (Parasuraman et al, 1985). Os canais de 

comunicação são fundamentais e imprescindíveis para a preservação, manutenção e 

conquista de novos clientes.  

Os comportamentos mudaram. A mídia digital é mais que um novo canal de 

comunicação, é um novo ambiente de relação com os consumidores e possui um 

componente de envolvimento e engajamento que faz toda a diferença.  

Hoje a comunicação é rápida, interativa, imprevisível, caótica e exige que 

vejamos o mercado de forma holística. Não adianta compartimentar, é preciso pensar 

no organismo no todo. A infinidade de novas mídias influencia os recursos para 

comunicação e construção da imagem da instituição financeira.  

Dados da União Internacional de Telecomunicações (UIT) indicavam que até o 

final de 2015 o número celulares no mundo era 7 bilhões, empatando com o número 

de habitantes. No Brasil, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL), o número de linhas ativas no país em junho de 2017 era de 242,1 milhões 

de celulares, ou seja, uma densidade de 116,65 cel/100 hab. Walter Longo (2017) 

defende que os gestores devem perceber que a mídia digital não é apenas um novo 

canal de comunicação e sim um novo ambiente de relação com os consumidores.  

Na era pós digital, explica Walter Longo (2017), os arquivos foram para a 

nuvem e os programas pesados viraram aplicativos. Ninguém mais se preocupa em 
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conectar porque todos estão sempre na rede. Não existe mais universo do online e do 

off-line, tudo faz parte da mesma realizada on off por que as ações no mundo físico 

estão intimamente ligadas aos eventos do mundo virtual. 

A última nova dimensão é formada por cinco questões que relaciona o cliente 

com a tecnologia disponível nos serviços e produtos das instituições financeiras, 

portanto o nome deste constructo é: TECNOLOGIA DIGITAL.  

Isso se explica pelo crescimento das relações digitais que os clientes buscam 

nos serviços bancários. Para Churchill e Peter (2012) as organizações podem utilizar 

a tecnologia para criar valor para os clientes. Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) 

defendem que em serviços “o processo é o produto, uma vez que os clientes 

participam diretamente do fornecimento do serviço. Portanto o sucesso das inovações 

tecnológicas, depende da aceitação deles”.  

 

4.5 TESTE T DE WILCOXON PARA AS DIMENSÕES COMPARÁVEIS 

Finalizando as análises serão apresentados os resultados dos questionários 

aplicados para clientes de bancos e associados de cooperativas de crédito 

comparando apenas as dimensões que possuem as mesmas variáveis quais sejam: 

PREÇO e VALOR EMOCIONAL para a escala proposta por Roig et al. (2006) e para 

duas das novas dimensões, as análises comparativas serão para CONFIANÇA E 

SOLIDEZ e TECNOLOGIA DIGITAL. 

A metodologia utilizada para essa análise foi o teste não paramétrico 

denominado t de Wilcoxon que substitui o t de Student para amostras relacionadas. O 

objetivo de teste de Wilcoxon é comparar as performances para identificar se existem 

diferenças significativas entre os seus resultados. Para os cálculos foi utilizado o 

software IBM SPSS Statistics 22.0. 

Hipóteses são afirmações sobre parâmetros populacionais e são testadas para 

verificar se são verdadeiras ou não. Tendo como hipótese nula que os dois grupos 

não diferem significativamente, H0 representa esta igualdade, enquanto a hipótese 

alternativa, H1 indica a diferença dos dois grupos pesquisados. No caso de médias 

para duas amostras independentes, as hipóteses tomam a seguinte forma. 

HO → µ 1 = µ 2 

H1 → µ 1 ≠ µ 2 
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Segundo Malhotra (2006) um dos resultados do teste de Wilcoxon é o Z, que 

usualmente é definido como nível de significância de 0,05 ou 5%. Portanto, valores 

com significância abaixo de 0,05 confirmaram H1, ou seja, clientes de bancos e 

associados de cooperativas de crédito diferem em relação a dimensão analisada. 

Os resultados do teste t de Wilcoxon para a dimensão PREÇO estão 

apresentados no quadro 64.  

 

QUADRO 63: TESTE DE WILCOXON PARA A DIMENSÃO PREÇO 

DIMENSÃO PREÇO 

Z (valor-p) -7,886b 

 Fonte: A autora, 2017.  

 

Com o valor de Z = -0,000000007886, ou seja, <0,05, rejeitamos a hipótese 

nula, ou seja, há evidências de diferenças entre as duas amostras. 

Analisando o valor Z para cada uma das variáveis que compõe a dimensão 

PREÇO observa-se que todas apresentaram valor de Z semelhantes, confirmando a 

diferença entre os dois clientes para a dimensão preço. 

 

QUADRO 64: TESTE DE WILCOXON PARA AS VARIÁVEIS DA DIMENSÃO PREÇO 

TESTE DE WILCOXON PARA VARIÁVEIS DA DIMENSÃO PREÇO 

VARIÁVEIS Z (valor-p) 

1 O pagamento de juros, tarifas e taxas é adequado aos serviços prestados -7,527b 

2 O serviço prestado condiz com o custo cobrado -7,610b 

3 O custo total é justo -7,507b 

4 O tempo de espera pelo atendimento é adequado -7,108b 

 Fonte: A autora, 2017.  

Os resultados do teste t de Wilcoxon para a dimensão VALOR EMOCIONAL 

estão apresentados no quadro 66.  

 

QUADRO 65: TESTE DE WILCOXON PARA A DIMENSÃO VALOR EMOCIONAL 

DIMENSÃO VALOR EMOCIONAL 

Z (valor-p) -6,308b 

 Fonte: A autora, 2017.  
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Com o valor de Z = -0,000000006308, ou seja, <0,05, rejeitamos a hipótese 

nula, ou seja, há evidências de diferenças entre as duas amostras. 

Analisando o valor Z para cada uma das variáveis que compõe a dimensão 

VALOR EMOCIONAL observa-se que a variável estou feliz com o serviço apresenta 

o menor valor para Z, evidenciando ainda mais a diferença entre os clientes de bancos 

e de cooperativas de crédito. A variável que apresentou a menor diferença foi sobre 

os funcionários. 

 

QUADRO 66: TESTE DE WILCOXON PARA AS VARIÁVEIS DA DIMENSÃO VALOR EMOCIONAL 

TESTE DE WILCOXON PARA VARIÁVEIS DA DIMENSÃO VALOR EMOCIONAL 

VARIÁVEIS Z (valor-p) 

1 Estou feliz com os serviços financeiros que tenho no(a) banco/cooperativa -6,333b 

2 Sinto me tranquilo em relação ao meu banco/cooperativa -5,497b 

3 Os funcionários me passam uma impressão positiva -5,678b 

4 Os funcionários não me causam problema -4,897b 

5 De modo geral sinto-me à vontade -5,928b 

 Fonte: A autora, 2017.  

 

Das seis dimensões propostas por Roig et al. (2006), somente duas foram 

possíveis de comparação: PREÇO e VALOR EMOCIONAL. Esses dois componentes 

apresentaram efeitos distintos no valor percebido pelo cliente de bancos e associado 

de cooperativa de crédito. Zeithaml (1988) argumentou que alguns consumidores 

percebem valor quando há um preço baixo, outros percebem valor quando há um 

equilíbrio entre qualidade e preço. Assim, para consumidores diferentes, os 

componentes do valor percebido podem apresentar pesos diferentes. 

Das três novas dimensões propostas neste trabalho, duas apresentaram as 

mesmas variáveis após a análise fatorial e portanto são passíveis de comparação: 

SEGURANÇA E SOLIDEZ e TECNOLOGIA DIGITAL. 

Os resultados do teste t de Wilcoxon para a dimensão SEGURANÇA E 

SOLIDEZ estão apresentados no quadro 68.  

 

QUADRO 67: TESTE T PARA A DIMENSÃO SEGURANÇA E SOLIDEZ 

DIMENSÃO SEGURANÇA E SOLIDEZ 

Z (valor-p) -3,640b 

 Fonte: A autora, 2017.  
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Com o valor de Z = -0,00000000364, ou seja, <0,05, rejeitamos a hipótese nula, 

ou seja, há evidências de diferenças significativas entre as duas amostras. 

Analisando o valor Z para cada uma das variáveis que compõe a dimensão 

SEGURANÇA E SOLIDEZ observa-se que a variável 3, acredito que dinheiro que eu 

deposito está seguro, apresenta o menor valor para Z. A variável 4, o 

banco/cooperativa tem boa reputação foi a que apresentou o maior valor. 

 

QUADRO 68: TESTE T PARA A DIMENSÃO SEGURANÇA E SOLIDEZ 

TESTE DE WILCOXON PARA VARIÁVEIS DA DIMENSÃO SEGURANÇA E SOLIDEZ 

VARIÁVEIS Z (valor-p) 

1 Sinto confiança na minha relação com o banco/cooperativa considerando o sigilo dos dados 

pessoais, contrato e demais informações 

-2,328b 

2 Sinto segurança na minha relação com o banco/cooperativa considerando a aplicação do 

meu dinheiro, resgate e possível falência 

-2,639b 

3 Acredito que o dinheiro que eu deposito no banco/cooperativa está seguro -1,318b 

4 O banco/cooperativa tem boa reputação   -5,214b 

5 O banco/cooperativa cumpre o que promete aos clientes -3,042b 

6 A reputação e a credibilidade do banco/cooperativa são melhores do que os concorrentes -3,852b 

 Fonte: A autora, 2017.  

 

Os resultados do teste t de Wilcoxon para a dimensão TECNOLOGIA DIGITAL 

estão apresentados no quadro 70.  

 

QUADRO 69: TESTE T PARA A DIMENSÃO TECNOLOGIA DIGITAL 

DIMENSÃO TECNOLOGIA DIGITAL 

Z (valor-p) -1,063b 

Fonte: A autora, 2017. 
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QUADRO 70: TESTE T PARA A DIMENSÃO TECNOLOGIA DIGITAL 

TESTE DE WILCOXON PARA VARIÁVEIS DA DIMENSÃO TECNOLOGIA DIGITAL 

VARIÁVEIS Z (valor-p) 

1 Conheço e navego pelo internet bank -2,809b 

2 Conheço e utilizo o aplicativo para smartphone -1,850b 

3 Eu me sinto seguro para abrir uma conta pelo aplicativo -1,917b 

4 O fato do meu banco/cooperativa ter um mobile bank me faz utilizar os serviços online com 

mais frequência e ir menos em agencias fisicas 

-,339b 

5 Eu me sinto confiante e seguro em realizar minhas transações financeiras pelo celular. -,981b 

 Fonte: A autora, 2017.  

 

 

Para esta dimensão o valor-p (significância) foi de 0,000000001063 >0,05, ou 

seja, rejeita-se a hipótese nula. Observa-se que há uma diferença significativa entre o 

valor percebido pelos clientes de cooperativas de crédito e clientes bancários na 

dimensão tecnologia digital. 

O novo cliente de serviços financeiros não querem mais ir as agencias, 

segundo dados da FEBRABAN, ele busca soluções de autoatendimento que 

garantam que suas dúvidas e necessidades sejam resolvidas com alguns cliques e 

que em caso de necessidade, o gerente esteja disponível pelas redes sociais. A 

tecnologia no segmento financeiro traz comodidade ao cliente que busca acesso as 

mesmas opções de transações no smartphone que tem no internet banking. 

Para Walter Longo (2017) esta é a era de pós-digital e isso exige mais da nossa 

parte na busca por inovação, principalmente no mundo dos negócios. As empresas 

que não tiverem a alma digital, de acordo com o autor, não sobreviverão. Não existe 

mais fronteira entre o digital e o real, entre online e off-line, a partir de agora é uma 

coisa só. A tecnologia digital foi absorvida e faz parte de todos os aspectos da vida, o 

tempo todo.  

Para o historiador Alvin Toffler (2018) “Os analfabetos do século 21 não serão 

aqueles sem condições de ler ou escrever, mas aqueles incapazes de aprender, 

desaprender e reaprender.” 

Com base nas análises descritas no presente capítulo, são apresentados no 

próximo capítulo as considerações finais, limitações e recomendações para estudos 

futuros. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa propôs como objetivo geral identificar a diferença do valor 

percebido por clientes de bancos e de cooperativas de crédito. O objetivo foi 

devidamente alcançado por meio de nove dimensões sendo seis definidas por Roig et 

al. (2016) e três novas propostas neste trabalho. A análise fatorial exploratória resultou 

em uma métrica de valor composta por quatro dimensões finais: preço, valor 

emocional, segurança e solidez e tecnologia digital que agruparam 23 variáveis 

passiveis de comparação. 

As quatro dimensões apresentaram evidencias de diferenças entre os dois 

clientes: bancos e cooperativas de crédito. 

Para concluir sobre as duas primeiras dimensões comparadas preço e valor 

emocional, é necessário conceituar ambos. Preço é o custo de determinado produto 

ou serviço, enquanto valor emocional está atribuído a algo subjetivo, especifico de 

cada sujeito. O dinheiro está relacionado a preço, o valor ao custo-benefício percebido 

pelo cliente. Algumas empresas têm preço, outras valor. Neste mercado competitivo, 

as instituições financeiras devem buscar oferecer valor para conquistar o cliente e não 

preço. Entender o cliente, o que busca, que benefícios espera, que produtos e serviços 

são importantes e a partir de então proporcionar uma experiência que reflita toda a 

proposta de valor. Desta forma, construir relações duradouras e fiéis onde o cliente 

ficará menos sensível ao preço e as investidas da concorrência.  

Pelos resultados apresentados o cliente de banco se difere do associado de 

cooperativa de crédito, portanto num cenário concorrido, as cooperativas devem 

buscar sua diferenciação por meio de vender valor e não de preço. Preço é quanto o 

cliente paga, valor é o que ele percebe. A proposta de valor deve ser claramente 

percebida pelo cliente, para criar identidade, sentimento de pertencimento, realização 

pessoal, ou seja, valores emocionais. Isso demonstra que diferente da cooperativa 

onde a adesão é livre e voluntária, o banco não é uma escolha, mas o meio mais 

tradicional para qualquer cidadão comum que precise pagar contas, receber e 

transferir dinheiro, entre outros. 

Nos objetivos específicos procurou-se identificar o valor percebido pelos 

clientes (pessoa física) de instituições bancárias e cooperativas de crédito. Os 

objetivos foram cumpridos com destaque as dimensões que se agruparam com 

diferentes variáveis como instalações, valor social e qualidade no atendimento. Para 
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cooperados as variáveis de INSTALAÇÕES se mantiveram conforme o questionário 

original de Roig et al. (2006). Outro resultado interessante obtido foi, após a análise 

fatorial, a exclusão de todas as variáveis relacionadas a dimensão valor social para 

clientes bancários. Para cooperados apenas uma variável deste tema se manteve e 

foi incorporada a dimensão QUALIDADE NO ATENDIMENTO.  

Esta nova dimensão, Qualidade no Atendimento, que somou as variáveis de 

profissionalismo dos funcionários e qualidade dos serviços foi formada nos dois 

segmentos: bancos e cooperativas de crédito. Este resultado demonstra a importância 

de compreender e realmente acreditar que o serviço gera uma diferenciação para as 

organizações financeiras. Mesmo em, cooperativas, onde os cooperados atendem 

seus pares cooperados, o poder da qualidade do serviço reside na capacidade de 

gerar uma conexão emocional como os atuais e atrair novos clientes buscando 

melhorar os resultados financeiros.   

Por meio da fundamentação teórica e dos dados obtidos na pesquisa foi 

possível confrontar as informações para alcançar o resultado esperado. Com base 

nesses resultados há indícios para afirmar que a escala aplicada mediu de fato o que 

se propôs, que aplicada no Brasil, se configurou diferente da Espanha. Com isso, 

apresentam-se diversas implicações acadêmicas e gerenciais, algumas limitações e 

sugestão para trabalhos futuros discutidos a seguir. 

5.1 IMPLICAÇÕES ACADÊMICAS 

Conhecer os clientes com profundidade e oferecer experiências personalizadas 

são os maiores desafios do setor financeiro na disputa pela fidelização dos clientes. 

A revisão de literatura mostrou a existência de diversas escalas de valor 

percebido direcionada ao contexto de serviços financeiros, sendo a grande maioria 

para serviços bancários. Recentemente Duarte (2016) adaptou uma escala de 

GLOVAL feito por Roig et al. (2006) para serviços bancários e aplicou em uma 

cooperativa de crédito no Paraná. Por já ter sido aplicada para clientes bancários e 

associados de cooperativa de crédito, esta abordagem de Roig et al.. (2006) foi a 

escolhida para esta pesquisa. 

Entretanto, por se tratar de uma escala definida há onze anos, onde algumas 

dimensões como tecnologia e comunicação ainda não eram tão evidentes, decidiu-se 

por complementar a escala de Roig et al. (2006) com mais três dimensões, 
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considerando outros questionários aplicados no Brasil como os de Paiva (2004) e 

Parente e Leocádio (2014).  

Sob a perspectiva acadêmica, esta pesquisa realizada complementa outras 

pesquisas e estudos já desenvolvidos e relacionados no referencial teórico. Pretende-

se desta forma contribuir com o início do desenvolvimento de uma escala de valor 

considerando dimensões atualizadas que se soma às outras já existentes. Importante 

destacar que o modelo aqui discutido e testado constitui como um ponto de partida no 

desenvolvimento de análises menos exploratórias e mais confirmatórias sobre a 

comparação do valor percebido em instituições financeiras. 

Com foco na experiência do cliente esse modelo pode ser utilizado em 

pesquisas de marketing e comportamento do consumidor e servir, portanto, para o 

aperfeiçoamento de futuros estudos sobre valor percebido no segmento financeiro no 

Brasil.  

5.2 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

Os tempos em que ser cliente de um grande banco era sinal de status já estão 

distantes. O perfil do cliente está mudando e as instituições financeiras devem se 

adaptar a esse novo cliente com novas necessidades e exigências. 

Como implicações práticas dessa pesquisa tem-se a necessidade de uma 

maior atenção por parte das lideranças das cooperativas de crédito na mensuração 

do valor percebido por seus clientes como essência para um diferencial competitivo. 

A escala apresentada pode ser utilizada pois foi aplicada no contexto brasileiro 

considerando as especificidades e as principais características locais. 

Uma dimensão de valor que se mostrou força foi a de qualidade no 

atendimento. Por se tratar de uma empresa onde todos são donos, uma cooperativa 

de crédito precisa ter o foco na melhoria no serviço interno e externo. A maneira como 

a empresa cria um serviço interno excepcional ao funcionário é exatamente a mesma 

que cria um serviço externo excepcional ao cliente. O atendimento se manifesta em 

todos os campos onde a cooperativa entra em contato com o cliente, é um sistema 

holístico e não um evento isolado, vivido em uma infinidade de pequenos momentos 

ao logo do tempo. Alguns autores defendem que o impacto inicial do serviço para o 

cliente é fundamental e, portanto, deve-se gerenciar intencionalmente a experiência 

de serviço para que ela supere as expectativas do cliente. 
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Há uma tendência natural de acreditar que a prestação de serviços emana 

somente de indivíduos, na verdade ela deriva de um cruzamento entre processos, 

local e pessoal como os resultados demonstraram. É a intersecção de todos estes três 

sistemas de entrega que está o serviço excepcional. A cooperativa deverá ter uma 

sólida compreensão de cada um destes fatores para buscar a qualidade em todo o 

processo.  

Pela forte concorrência com os bancos e outros players do mercado 

financeiros, um diferencial das cooperativas de crédito deve ser a qualidade no 

serviço. Iniciando pela cultura da organização que deve estar voltada a um bom 

atendimento e devem viabilizar um serviço excepcional a partir de sistemas e 

processos, como por exemplo: projetar uma estratégia organizacional, proporcionar a 

melhor experiência por meio de processo, lugar e pessoas e recuperar qualquer falha 

eventualmente ocorrida.  

Uma estratégia de geração de valor, a partir do relacionamento com o cliente 

depende da visão da liderança e da cultura organizacional. Toda a estrutura tem que 

acompanhar a filosofia. O propósito impulsiona tudo o que uma organização faz, 

cooperativas de crédito pelos princípios universais de livre admissão, gestão 

democrática, autonomia e independência devem também buscar o serviço 

excepcional na sua missão de existir. Priorizar capacitação de funcionários é essencial 

na busca pela qualidade. 

Os funcionários devem ter um objetivo comum que dê significado ao trabalho e 

isso deve estar internalizado. Uma experiência em serviços passa pelo funcionário ter 

o verdadeiro desejo de atender bem o cliente. O serviço prestado precisa ser 

diferenciado aos cooperados, fazer todo o possível para criar altos níveis de satisfação 

e conquistar a reputação de um atendimento especial traz bons dividendos para a 

qualquer tipo de empresa.  

A maioria das organizações limita-se a fazer as coisas óbvias tais como diminuir 

o tempo de espera, servir café, entre outros, entretanto a pesquisa mostra que é 

necessário ir além disso. É fundamental saber quem são os cooperados e se conectar 

em um nível emocional e não apenas racional. A nova ciência das emoções do cliente 

orienta para tratar as conexões emocionais como estratégia. Cada cliente tem suas 

próprias necessidades, seus próprios motivadores emocionais, portanto os 

funcionários devem ter a orientação para avaliar as necessidades, expectativas, 

opiniões e sentimentos durante todo o momento e personalizar sempre que possível. 



144 
 

 

Em todos os setores há empresas que “encantam" o cliente. Conexões 

emocionais positivas podem conduzir a duração e a frequência com que o cliente 

participa da organização. 

Com tanta oferta, está cada vez mais difícil atrair a atenção do consumidor. 

Enormes transformações estão vindo rapidamente na nossa direção, mas em vez de 

sermos atropelados por elas ou apenas aprender como embarcar nessas mudanças, 

devemos nos preparar para conduzi-las e para provocar outras transformações.  

Conhecer os clientes com profundidade e oferecer experiências personalizadas 

são os maiores desafios do setor financeiro na disputa pela fidelização do cliente. 

Esse é o momento de olhar para o cliente.  

5.3 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

Uma primeira limitação encontrada foi a ausência de estudos nacionais ou 

internacionais similares que apresentassem uma comparação de valor percebido em 

clientes financeiros. Foram encontradas diversas pesquisas que mediam o valor 

percebido de clientes de bancos ou cooperativas de crédito, entretanto nenhuma 

apresentava uma análise comparativa.  

Esta pesquisa utilizou uma única base de dados de acordo com questionário 

online aplicado, uma outra limitação e certamente a maior delas foi o acesso aos 

respondentes. Como a proposta da pesquisa possuía um recorte geográfico de uma 

área bastante populosa do Estado do Paraná, estimava-se um maior número de 

respondentes o que não ocorreu. Pode-se atribuir, como um dos motivos, a resistência 

das pessoas em falar sobre a vida financeira e a responder pesquisas desta natureza. 

O que pode explicar também o alto índice de questionários iniciados e não concluídos.  

Muitas colaboradores de cooperativas de crédito e ex-diretores contribuíram buscando 

contatos e solicitando a adesão a pesquisa, todavia, em agências de Bancos 

Cooperativos como SICREDI e SICOOB não houve autorização para se aplicar o 

questionário presencial ou online.  

Outra limitação ocorreu pela coleta de dados que utilizou o método online. Pela 

quantidade de e-mails enviados versus questionários respondidos, muitos podem ter 

sido considerados spam ou ocorrido incompatibilidade com o navegador. 

Por esta razão a amostra foi limitada o que impede a generalização dos 

resultados alcançados.   
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5.4 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Apesar da relevância comprovada para bancos e cooperativas de crédito, ainda 

há um amplo campo de desenvolvimento acadêmico, sendo necessários estudos 

empíricos futuros buscando uma escala única que possa medir o valor percebido pelos 

clientes destas instituições financeiras. 

É relevante mencionar que os resultados estão condicionados no contexto ao 

qual o estudo foi aplicado, ou seja, a percepção exclusiva dos clientes de serviços 

financeiros de cooperativas de credito e bancos de varejo da cidade de Curitiba e 

região.  Excluindo-se, portanto, clientes de fintechs e outros players financeiros. Nesse 

sentido, estudos futuros podem aprofundar e detalhar o desenvolvimento de uma 

escala única de valor que possa ser utilizada incluindo estes players e contribuindo 

assim para a mensuração de valor no setor financeiro brasileiro como um todo. 

Esta pesquisa aplicou no contexto brasileiro a escala de valor percebido 

aplicada em bancos na Espanha por Roig et al..  (2006) e em cooperativas de crédito 

no interior do Paraná, por Duarte (2015). Outras pesquisa semelhantes são 

necessárias para comparação e confirmação dos resultados encontrados em outros 

recortes geográficos como em outros estados brasileiros. 

A validação desta escala poderá contribuir academicamente e gerencialmente 

para o sistema cooperativista e bancário num contexto onde estabelecer uma conexão 

emocional com o cliente é um diferencial competitivo cada vez mais desejado. 
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Apêndice 1: QUESTIONÁRIO  
 
Você é cliente de alguma instituição financeira? 
 Sim  

 Não  

 
Qual o seu gênero? 
 Feminino 

 Masculino 

 
Qual a sua faixa etária? 
 18 a 24 anos  

 25 a 34 anos 

 35 a 44 anos  

 45 a 54 anos  

 55 a 64 anos  

 65 anos ou mais  

 
Qual o seu estado civil? 
 Solteiro (a)  

 Em um relacionamento sério  

 Casado (a) ou em união estável  

 Separado (a) ou divorciado (a)  

 Viúvo (a)  

 
Qual o seu maior grau de instrução completo? 
 Sem educação formal  

 Ensino Fundamental ou Médio  

 Ensino Superior (Graduação ou Tecnólogo)  

 Especialização e/ou MBA  

 Mestrado e/ou Doutorado  

 
Q3.11 Qual a sua faixa de renda bruta mensal? (Salário mínimo nacional ano base 2017 de 
R$ 937,00) 
 Até R$ 1.874,00 (até 2 salários mínimos)  

 De R$ 1.874,01 a R$ 4.685,00 (acima de 2 salários mínimos até 5 salários mínimos)  

 De R$ 4.685,01 a R$ 9.370,00 (acima de 5 salários mínimos até 10 salários mínimos)  

 De R$9.370,01 a R$ 18.740,00 (acima de 10 salários mínimos até 20 salários mínimos)  

 Acima de R$ 18.740,01 (acima de 20 salários mínimos)  

 
Q2.4 Selecione a unidade da federação e o código DDD de onde você reside. 
 XXXXX 
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De quantas instituições financeiras, considerando bancos comerciais, bancos cooperativos e 
cooperativas de crédito, você é cliente? Considere cliente quando tiver qualquer produto 
contratado: conta corrente, poupança, cartão de crédito, ações, títulos, empréstimos, 
investimentos, títulos de capitalização, etc. 
 1  

 2  

 3  

 4 ou mais (4) 

 
Avalie por grau de importância o que o motivou a escolher a sua PRINCIPAL INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA para ser cliente. Considere, para responder a esta questão, o local onde você 
possui mais produtos e serviços contratados. Para hierarquizar, basta clicar na reposta e 
arrastar para a posição desejada. 
______ confiança e segurança (1) 
______ recebimento de salário / vínculo com a empresa/ sou funcionário (2) 
______ produtos e serviços atrativos (3) 
______ indicação de conhecido ou familiar (4) 
______ localização próxima a minha residência / trabalho (5) 
______ atendimento diferenciado (6) 
______ diversidade e eficiência dos canais online: mobile, app, internet bank, etc. (7) 
______ taxas de juros atrativas e competitivas (8) 
______ remuneração sobre o capital atrativa e competitiva (9) 
______ tarifas diferenciadas (10) 
 
Considerando vínculo financeiro como qualquer produto que você tenha em uma instituição 
financeira: conta corrente, cartão de crédito, entre outros: com qual(is) instituição(ões) você 
possui este vínculo ? Pode marcar mais de uma opção. 
 Banco ou Caixa Econômica  

 Cooperativa de Crédito ou Banco Cooperativo  

 Plataformas financeiras digitais (FINTECHS): NUBANK, XP,  Easy Credito, My Cap, 

Zetra, Original, Digio entre outros.  

 Outra. Utilize  esta opção SOMENTE se você NÃO for cliente de banco, cooperativa de 

crédito ou FINTECH. Neste caso, qual a sua instituição financeira que não está em 

nenhuma das opções acima?  ____________________ 

 
 
Abaixo estão algumas frases que você deve avaliar de acordo com o seu grau de 
concordância com elas. Use a escala de avaliação fornecida na qual 1 significa que você 
discorda totalmente da frase e 7 que você concorda totalmente com ela. 
 

QUESTÕES AVALIAÇÃO 
1) INSTALAÇÕES DA AGÊNCIA 1 2 3 4 5 6 7 

Instalações da agência/instalações favorecem a 
confidencialidade e a privacidade das transações. 

       

Os ambientes parecem limpos e organizados.        

As instalações são espaçosas, modernas e limpas.        

As instalações são fáceis de encontrar e acessíveis para 
chegar. 

       

2) PROFISSIONALISMO DOS FUNCIONÁRIOS 1 2 3 4 5 6 7 

Os funcionários conhecem bem o seu trabalho.        

O conhecimento dos funcionários está atualizado.        
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As informações prestadas pelos funcionários são sempre úteis 
para mim. 

       

Os funcionários têm conhecimento sobre todos os serviços 
oferecidos pelo Banco/Cooperativa de Crédito. 

       

3) QUALIDADE NOS SERVIÇOS  1 2 3 4 5 6 7 

O serviço como um todo é realizado corretamente.        

A qualidade é mantida o tempo todo.        

O nível de qualidade é aceitável comparado com outras 
instituições financeiras. 

       

O resultado dos serviços recebidos estão dentro do esperado.        

4) PREÇO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 1 2 3 4 5 6 7 

O pagamento de juros, tarifas e taxas é adequado aos serviços 
prestados. 

       

O serviço prestado condiz com o custo cobrado.        

O custo total é justo.        

O tempo de espera pelo atendimento está adequado.        

5) VALOR EMOCIONAL 1 2 3 4 5 6 7 

Estou feliz com os serviços financeiros que tenho no 
Banco/Cooperativa de Crédito. 

       

Sinto-me tranquilo (a) no Banco/Cooperativa de Crédito.        

Os funcionários me passam uma impressão positiva.        

Os funcionários não me causam problemas.        

De modo geral, sinto-me à vontade.        

6) VALOR SOCIAL  1 2 3 4 5 6 7 

O Banco/Cooperativa de Crédito é bem reconhecido 
socialmente. 

       

O fato de eu ser associado/cliente causa uma boa impressão 
para as pessoas que eu conheço; 

       

Meus amigos e familiares são clientes do Banco/Cooperativa de 
Crédito. 

       

Eu recomendo o Banco/Cooperativa de Crédito para amigos e 
conhecidos. 

       

7) SEGURANÇA E SOLIDEZ 1 2 3 4 5 6 7 

Sinto confiança na minha relação com o Banco/Cooperativa de 
Crédito com relação aos meus dados pessoais, contratos, 
sigilo. 

       

Sinto segurança na minha relação com ao Banco/Cooperativa 
de Crédito com relação a aplicação do meu dinheiro ou resgate 
em caso de falência. 

       

Acredito que o dinheiro que deposito no banco/cooperativa está 
seguro. 

       

O banco/cooperativa tem uma boa reputação.        

O banco/cooperativa cumpre o que promete aos clientes.        

A reputação e a credibilidade do banco/cooperativas são 
melhores que das demais instituições financeiras. 

       

8) COMUNICAÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 

As informações sobre meus deveres e direitos me foram 
apresentados quando me tornei cliente/cooperado. 

       

Entendo meu papel enquanto cliente/cooperado.        

Participo ou acompanho as redes sociais do Banco/Cooperativa 
de Crédito: Facebook, Twitter, Instagram, linkedin, Snapchat, 
Whatsapp, Pinterest, Youtube, Skype, entre outros. 
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Recebo as informações atualizadas sobre meu contrato 
(aplicações, empréstimos e investimentos). 

       

Conheço e navego pelo site do banco/cooperativa de Crédito.        

Participo dos eventos sociais promovidos pelo 
banco/cooperativa de crédito. 

       

A marca do banco/cooperativa é valorizada.        

9) TECNOLOGIA DIGITAL 1 2 3 4 5 6 7 

Eu me sinto seguro em abrir uma conta por um aplicativo de 
celular. 

       

Conheço e utilizo o aplicativo para smartphone.        

Eu me sinto seguro para abrir uma conta pelo aplicativo do 
smartphone. 

       

O fato da minha instituição financeira ter um mobile bank de fácil 
acesso me faz utilizar os serviços online com mais frequência e 
ir menos em agencias físicas. 

       

Eu me sinto confiante e seguro em realizar todas as minhas 
transações financeiras pelo celular 

       

No futuro pretendo que minha relação com a minha instituição 
financeira seja toda online, ou seja, sem ir a agência física e 
sem contato com o meu gerente. 

       

 
Agradeço a sua colaboração. 
 
 

 


