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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é verificar se há ou não congruência entre a ideia de 

lealdade, manifestada no discurso dos bancos, e o seu conceito em marketing de 

relacionamento, identificando qual o sentido desse constructo nas mensagens das 

instituições bancárias, além de identificar, também, quais os fatores que levam os 

clientes a manterem relacionamento duradouro com bancos. O estudo é de caráter 

exploratório, e foi conduzido com entrevistas individuais com clientes pessoa física e 

gerentes de bancos públicos e privados de Brasília/DF, com o intuito de explorar o 

relacionamento entre cliente-banco, para uma melhor orientação na direção das 

análises dos dados obtidos. Os dados foram coletados junto a 11 entrevistados de 

ambos os sexos, residentes em Brasília/DF, durante os meses de março e abril de 

2011. Para atingir os objetivos propostos, o método de pesquisa adotado foi 

qualitativo, com foco no valor informacional da mensagem propriamente dita, das 

palavras, argumentos e idéias nela expressos, utilizando-se uma forma interpretativa 

para a análise dos dados. Os resultados demonstraram o afastamento conceitual 

entre a ideia de lealdade dos bancos, definida como algo ligado ao entendimento de 

que o cliente, confiante em seu banco, está satisfeito e não o deixa, e o seu conceito 

em marketing de relacionamento, que a define como um profundo compromisso do 

cliente em recomprar um produto/serviço consistentemente no futuro, pois 

constatou-se que os clientes bancários, independentemente de fatores como o 

tempo gasto ou o esforço associados à troca de fornecedores, são sensíveis a 

aumento substancial da tarifação, não tem compromisso de recompra com banco e 

nem de compra junto a um único banco. Em decorrência, se pode concluir que não 

são fiéis/leais. Como fatores responsáveis por relacionamento duradouro com 

bancos, verificou-se, como principais, a qualidade do atendimento prestado pelo 

banco e a reciprocidade existente no relacionamento, ambos são constituintes dos 

sentimentos de satisfação e confiança nos clientes bancários. Conclui-se o trabalho, 

fazendo-se recomendações com a intenção de beneficiar e desenvolver os gestores 

deste segmento. 

 

Palavras chave: lealdade, atendimento, relacionamento, satisfação, confiança, 

qualidade, compromisso, clientes, reciprocidade. 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to verify whether there is or not a congruence between the idea of 

loyalty, showed by the speech of bank businessmen, and their concept of 

relationship marketing by identifying the sense of that construct in the messages of 

the bank institutions, besides the identification of the factors that make clients keep a 

longer relationship with banks in general. The study is a kind of exploratory and it has 

been conducted by individual interviews with physical clients and managers of public 

and private banks in Brasilia/DF, aiming to explore the relationship between clients-

bank for a better orientation related to the data analysis obtained. The data have 

been collected by the 11 interviewed men and women, who live in Brasilia/DF, from 

March to April, 2011. To reach all the proposed goals, the research method adopted 

was the qualitative one, focusing the information value of the message itself, the 

words, argumentation and ideas expressed in them by using an interpretative form 

for the data analysis. The results demonstrated the conceptual separation between 

the banks’ loyalty idea, defined as something related to the understanding that the 

clients, confident in their bank, are satisfied and will not leave it, and the concept  of 

relationship marketing, which defines it as a serious commitment of the clients to buy 

back a product/service consistently in the future, because it has been proved that 

bank clients, regardless of factors like time spent or the effort associated to the 

providers exchange, are sensitive to the substantial increase of the taxation; there is 

no compromise to repurchase with any other bank or to buy from an only one. 

Consequently, it may be deducted that those clients are not faithful/loyal. According 

to the main factors for longer relationships with banks, it has been verified that the 

attending quality offered by the bank and the existing reciprocity in the relationship 

with clients are both the constituting feelings of satisfaction and confidence for the 

bank clients. Thus, this paper is concluded by doing some recommendation with the 

intention of to benefit and develop managers of this segment.  

 

Key-words : loyalty, attending, relationship, satisfaction, confidence, quality, 

commitment, clients, reciprocity.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A indústria de serviços bancários é extremamente competitiva, com 

constantes lançamentos de novos produtos/serviços, inserção de novas tecnologias 

e veiculação de campanhas, que têm o objetivo de captar, cada vez mais, o maior 

número de clientes. Entretanto, não basta apenas conseguir um cliente fazendo-o 

abrir uma conta ou comprar um produto de um banco. É necessário mantê-lo 

interessado em realizar seus negócios com a instituição. É notória a importância da 

expansão da base de clientes para qualquer banco, mas também é condição para 

sua sobrevivência manter aquela já existente, pois o comportamento de troca dos 

clientes se reflete em custos de recolocação ou de substituição dos clientes que 

foram perdidos (KEAVENEY, 1995).  

Considerando a concorrência acirrada existente no mercado bancário, um 

aspecto destaca-se como de suma importância no processo de manutenção ou 

retenção de clientes: o relacionamento.  

O tema principal do marketing de relacionamento é o foco em 

relacionamentos colaborativos entre a empresa, seus clientes e/ou outros atores. A 

lealdade apresenta-se como principal objetivo do marketing de relacionamento, 

equiparando-se, às vezes, ao seu próprio conceito (SHETH,1996). Neste contexto, 

alcançar a lealdade dos clientes tornou-se um importante objetivo a ser perseguido 

pelas empresas, inclusive pelos bancos.  

Os bancos propalam a busca por relacionamentos duradouros e leais 

como meio viável para enfrentar “perda de clientes”, já que convivem com o fato 

daqueles que mantêm negócios em dois ou mais bancos e de clientes que os 

deixam, apesar da existência de suas barreiras de saídas eficientemente 

construídas, como por exemplo, a prática do baixo custo de transação (tarifação) ou 

a oferta de cestas diferenciadas de produtos/serviços.  

Em decorrência dessa realidade, formulam-se questões a respeito da real 

possibilidade de desenvolvimento do senso de lealdade nos clientes do mercado 

bancário. Será que podemos realmente reconhecer o conceito de fidelidade entre 

clientes de bancos? Até que ponto a ideia de lealdade contida no discurso dos 

bancos se aproxima ou se afasta do que se caracteriza como lealdade em marketing 

de relacionamento? Se há a aproximação, o que a explica? Se não há, o que explica 
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o afastamento? 

Este capítulo contém o detalhamento dos procedimentos de exploração 

das questões levantadas sobre lealdade.  

Aqui, são apresentados os objetivos da pesquisa realizada, a delimitação 

do estudo, sua relevância, definições de termos essenciais ao seu entendimento e a 

estrutura do trabalho. 

 

 

1.1 Objetivos 

 

 

1.1.1 Final 

 

 

O objetivo final do presente trabalho foi investigar se há ou não 

congruência entre a ideia de lealdade manifestada no discurso dos bancos como 

sendo necessária ao processo de retenção de clientes, e o conceito de lealdade 

vigente em marketing de relacionamento, apontando, ao final da investigação, para o 

que explica a aproximação ou o afastamento conceitual. 

 

 

1.1.2 Intermediários 

 

 

Como objetivos intermediários, este trabalho pretendeu: 

a) Identificar qual o sentido de lealdade constante nas mensagens 

emitidas pelos bancos, quando se expressam sobre retenção de 

clientes; 

b) Identificar quais os fatores que levam os clientes a manterem 

relacionamento duradouro com bancos. 
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1.2  Delimitação do estudo 

 

 

O estudo fixou atenção na análise textual do que dizem bancos e clientes 

sobre lealdade, identificando seu sentido nas mensagens emitidas pelos bancos, os 

fatores que influenciam os clientes a manterem relacionamentos de longo prazo e 

investigando a congruência entre o que é dito pelos bancos a respeito desse 

constructo e seu conceito em marketing de relacionamento.  

O estudo ficou restrito às relações existentes entre bancos e clientes 

individuais (pessoa física) dos setores público e privado de Brasília/DF. 

 Não houve discriminação alguma com relação ao sexo do entrevistado. 

 

 

1.3 Relevância do estudo 

 

 

A indústria bancária tem demonstrado ser uma das mais interessadas em 

estabelecer relacionamentos com seus clientes (BARNES, 1997), pois o contexto de 

bancos apresenta-se favorável à abordagem relacional em decorrência das relações 

com o cliente ser de longo prazo, da natureza contínua das transações bancárias, 

das necessidades financeiras do cliente ao longo do seu ciclo de vida (COLGATE e 

STEWART, 1998) ou do crédito de salário em conta (GOSLING, 2001). 

Não é novidade que o relacionamento entre banco e cliente é 

primariamente regido em contratos legais (GUMMESSON, 1998). Dessa forma, o 

contrato firmado entre banco e cliente estabelece vínculo legal e econômico e 

detalha muitos dos compromissos aos quais as partes devem atender (HOLMLUND 

e KOCK, 1996), criando um ambiente favorável ao relacionamento. Argumenta-se 

que relacionamentos fortes entre instituições financeiras e clientes têm vantagens 

para ambos, ou seja, para os clientes e para os bancos (ZEITHAML et al., 1996; 

BINKS e ENNEW, 1997).  

De uma forma geral, no caso dos clientes, verifica-se como vantagem 

maior a garantia de que o crédito estará disponível, além de taxas mais favoráveis 

quando necessário (THUNMAN, 1999).  
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Para os bancos, verifica-se como vantagem a habilidade de maximizar 

lucros ao reduzir os riscos, melhoria do fluxo de informação, clientes mais satisfeitos 

e fortalecimento da lealdade (ZEITHAML et al., 1996; BINKS e ENNEW, 1997).  

No caso específico do Brasil, as vantagens observadas para os clientes 

são a redução ou isenção de tarifas. O cliente pode também pagar um valor fixo pelo 

uso de um conjunto de serviços previamente determinado pelo banco, pagando o 

valor da tarifa normal somente quando utilizar serviços além das quantidades 

estabelecidas no pacote (FORTUNA, 2002).  

Para os bancos, as vantagens são a remuneração que obtêm por meio do 

float (permanência de recursos dos clientes no banco) e pela cobrança de tarifas de 

prestação de serviços.  

Entretanto, vale ressaltar que estudos mostram que alguns clientes 

podem não querer ou sentir necessidade de ter relacionamento com um banco. Nem 

todo o conjunto de clientes de uma empresa busca estabelecer relações duradouras, 

mas toda empresa, inclusive os bancos, necessita de uma parcela de clientes leais 

que contribuam com sua sustentabilidade.  

As razões para a busca de clientes leais podem ser compreendidas 

quando se constata que o custo estimado da conquista de clientes é superior em 

cinco vezes ao de manutenção (SHAPIRO e SVIOKLA, 1995) e quando se certifica 

que os clientes leais são mais rentáveis que os novos clientes, ao analisar o 

comportamento dos componentes do fluxo de caixa gerado por esses clientes ao 

longo do tempo (REICHHELD,1996).  

Sugere-se, então, que a lealdade do cliente é um componente de grande 

importância para a obtenção de vantagens econômicas também no setor bancário. 

Por isso, aparentemente, o grande desafio desse setor está em descobrir quais os 

motivos que levam à fidelização de clientes. 

Considerando que o ambiente bancário é relacional na sua essência e 

que a lealdade é um fator importante para a obtenção de vantagens econômicas 

como já aqui exposto, justifica-se a realização de um estudo que investigue o real 

significado desse constructo nesse contexto, descrevendo se é possível sua 

existência em um setor que talvez não o comporte, pois isso contribuirá com 
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informações importantes e valiosas para a prática de um gerenciamento de clientes 

cada vez mais eficiente, que propicie ampliação de lucratividade e rentabilidade. 

O estudo tem também a pretensão de colaborar com linhas de pesquisas 

acadêmicas que abordam o comportamento do consumidor, estratégias de 

marketing e relacionamento no setor bancário.  

Também, pretende colaborar com praticantes do mercado bancário, pois 

suas conclusões podem representar componentes significativos para elaboração de 

estratégias que poderão causar impactos relevantes nos resultados das instituições 

financeiras.  

 

 

1.4 Definições essenciais para o estudo 

 

 

Para facilitar o entendimento do estudo e conferir o seu rigor (VIEIRA e 

ZOUIAN, 2004), bem como guiar a análise no momento da leitura das entrevistas, 

são apresentadas abaixo as definições mais relevantes do trabalho:  

a)  Lealdade  

Definição constitutiva: 

Segundo Oliver (1999), é um profundo compromisso de recomprar um 

produto/serviço consistentemente no futuro, causando, assim, compras repetidas da 

marca ou do mesmo conjunto de marcas, independentemente de influências 

situacionais ou de esforços de marketing que teriam potencial para causar um 

comportamento de mudança. 

Definição operacional: 

Será operacionalizada nesta pesquisa por meio da identificação de menções a 

recompra, ampliação do pacote de serviços, ou indicação dos serviços a terceiros, 

ou qualquer tipo de ação de fala ou comportamento que a estes conceitos esteja 

relacionado, positiva ou negativamente. 

b) Satisfação  

Definição constitutiva: 

Segundo Johnson, Anderson e Fornell (1995) é o constructo abstrato que descreve 

a experiência total de consumo com um produto ou serviço. 
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Definição operacional:  

Será operacionalizada nesta pesquisa por meio da identificação de menções a 

resultados decorrentes de transação ou confirmação da expectativa ou, ainda, 

qualquer tipo de ação de fala ou comportamento que se relacione positivamente ou 

negativamente a estes conceitos. 

c) Confiança  

Definição constitutiva: 

É a expectativa de uma parte de que a outra parte se comportará de uma maneira 

previsível em uma dada situação (GRÖNROOS, 2000). 

Definição operacional:  

Será operacionalizada nesta pesquisa por meio da identificação de menções sobre 

situações onde os bancos se comportaram ou não dentro da maneira esperada 

pelos clientes. 

d) Retenção de clientes  

Definição constitutiva: 

É uma estratégia de marketing defensivo cujo objetivo é reduzir o turnover de 

clientes atuais (DUBÉ e MAUTE, 1998; FORNELL, 1992). 

Definição operacional: 

Será operacionalizada neste projeto a partir da identificação de menção, ação de 

fala ou comportamento sobre manifestação de permanecer com o fornecedor do 

produto/serviço. 

e) Custos de mudança  

Definição constitutiva:  

São percepções do cliente acerca do tempo, dinheiro e esforço associados à troca 

de fornecedores de serviços (JONES, MOTHERSBAUGH & BEATTY, 2000) 

Definição operacional: 

Será operacionalizada nesta pesquisa por meio da identificação de menções sobre 

troca de fornecedores de serviço, qualquer ação de fala ou comportamento sobre o 

efeito psicológico de se tornar cliente de uma nova empresa, bem como a respeito 

de custos financeiros ou adicionais necessários para encerrar a relação atual e 

garantir uma relação alternativa. 
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f) Rentabilidade de clientes  

Definição constitutiva: 

Miller (1998) define rentabilidade de cliente como a soma da rentabilidade de todos 

os produtos consumidos pelo cliente, subtraídas todas as despesas específicas 

relativas a esse cliente. 

Definição operacional: 

Será operacionalizada nesta pesquisa por meio da identificação de menção sobre a 

quantidade de produtos e serviços consumidos, bem como manifestação positiva ou 

negativa sobre o montante gasto com estes. 

 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

 

Este subitem tem, como objetivo, descrever a organização da dissertação 

e demonstrar a estrutura dos capítulos seguintes.  

O capítulo dois é constituído pela revisão bibliográfica, onde são 

apresentados um breve histórico sobre lealdade e marketing de relacionamento, 

algumas definições sobre o que é “discurso”, bem como o seu conceito neste 

trabalho.  

São demonstrados também o que falam os bancos sobre clientes leais, o 

esclarecimento sobre a posição do conceito de lealdade na fala dos bancos e a 

indicação da abordagem adotada para a análise do sentido de lealdade no discurso 

dos bancos. 

No capítulo três é apresentada a metodologia adotada na pesquisa, onde 

é apontado o tipo de pesquisa utilizado, esclarecido como foi realizada a seleção 

dos sujeitos e a constituição do corpus de dados, demonstrado de que forma foi 

realizada a pesquisa, como se deu a coleta e o tratamento dos dados, bem como 

quais foram as limitações do método de pesquisa. 

O capítulo quatro apresenta toda à análise das entrevistas, junto com as 

principais categorias identificadas nesta fase, algumas citações dos entrevistados e 

inserções teóricas, cuja a intenção foi  a de reforçar o referencial teórico apresentado 

no capítulo dois. 
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Por último, o capítulo cinco traz as considerações finais, onde serão 

ressaltados os principais pontos da análise, os resultados observados, as 

contribuições do estudo e algumas recomendações e sugestões para pesquisas 

futuras. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

Neste capítulo, é apresentado o conceito de lealdade à luz do marketing 

de relacionamento, sua importância financeira para as empresas, diagnosticada 

como o caminho para a lucratividade e a rentabilidade dos negócios em uma 

perspectiva de longo prazo, sua importância no processo de retenção de clientes e a 

suposição de que não há congruência entre a ideia de lealdade manifestada no 

discurso dos bancos e o conceito de lealdade vigente em marketing de 

relacionamento.  

Serão apresentados, ainda, definições de discurso e o conceito de 

lealdade adotado neste trabalho, o que falam os bancos, a posição do conceito de 

lealdade nessa fala, e a abordagem para análise desse constructo no discurso dos 

bancos. 

 

 

2.1 Breve histórico sobre lealdade e marketing de r elacionamento 

 

 

A lealdade está relacionada a um sentimento de afinidade ou ligação com 

produtos ou serviços. Pode ser notada quando os clientes gastam a maior parte ou a 

totalidade de seus orçamentos com um determinado fornecedor. Observa-se 

também lealdade quando o desejo do consumidor é de permanecer com o mesmo 

fornecedor, mesmo quando a decisão racional seria deixá-lo (DAY, 2001).  

No marketing de relacionamento, o conceito de lealdade consiste no 

processo de identificar e estabelecer, manter e fortalecer relacionamentos com 

clientes e outros parceiros de forma lucrativa, de modo que os objetivos das partes 

envolvidas sejam atendidos. Alcança-se isso através de trocas mútuas e da 

capacidade de cumprir promessas (GRÖNROOS, 1990). 

O objetivo-chave da teoria do marketing de relacionamento é a 

identificação dos condutores que influenciam resultados importantes para a empresa 

e uma melhor compreensão das relações causais entre esses condutores e os 

resultados (HENNIG-THURAU et al., 2002). A literatura registra em grande escala a 

lealdade (PRITCHARD et al.,1999; JOHNSON et al., 2001; MATTILA, 2001; PRADO 
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e SANTOS, 2003; NETO e MOURA, 2004) como consequência do marketing de 

relacionamento. Lealdade do cliente à marca é essencialmente um fenômeno 

relacional (JACOBY e KYNER, 1973).  

Oliver (1999) conceitua lealdade como um processo dinâmico: 

 
Lealdade é um profundo compromisso de recomprar um produto/serviço 
consistentemente no futuro, causando, assim, compras repetidas da marca 
ou do mesmo conjunto de marcas, independentemente de influências 
situacionais ou de esforços de marketing que teriam potencial para causar 
um comportamento de mudança. 

 

Shoemaker e Bowen (2003) enfatizam a importância financeira da 

lealdade para as empresas. Um grupo de clientes leais traz receita tanto para um 

banco como para um hotel. O incremento da lealdade do cliente é o mais importante 

condutor do desempenho financeiro de longo prazo de uma empresa (JONES e 

SASSER, 1995).  

Na indústria de serviços bancários, o assunto relacionamento desperta 

cada vez mais interesse. Para entender as razões disso, se faz necessário entender 

relacionamento como uma ligação profissional entre empresa e cliente, condicionada 

a uma série de atitudes recíprocas ou trocas no mercado. Em um contexto assim, 

isto é, relacional ou de trocas, conquistar a lealdade dos clientes, entendida como 

um compromisso de recompra de um produto ou serviço consistentemente no futuro, 

apresenta-se como o caminho para a lucratividade e a rentabilidade dos negócios 

em uma perspectiva de longo prazo.  

No mercado bancário, o ambiente relacional, que é constituído pelos seus 

canais de vendas e comunicações com os clientes, sofre modificações crescentes. O 

atendimento, antes realizado por meio de interações entre cliente-funcionários, vem 

sendo substituído por interações entre máquinas e funcionários (TEIXEIRA e 

CAVALCANTE, 2005). Simultaneamente, essas mudanças diminuem as 

possibilidades de interação entre cliente-funcionários, mas dão condições para a 

prestação de serviços, antes não oferecidos para a maior parte dos clientes, graças 

à automação e às novas estratégias de segmentos dos bancos.  

Neste modificado cenário de serviços bancários, reter clientes incorre em 

menores custos em comparação aos custos atinentes à captação ou à conquista de 

novos (FORNELL, 1992; KEAVENEY, 1995). 
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Entretanto, o fator inquietante nessa questão é que os bancos, apesar de 

conter em seu discurso a menção sobre a necessidade de se obter lealdade dos 

clientes no processo de retenção, agem de forma incongruente com o que dizem, 

pois as estratégias mais observadas e utilizadas no mercado bancário são as 

construções de barreiras de saídas com elevados custos de mudança. A prática do 

baixo custo de transação (tarifação) de produtos/serviços é um bom exemplo disso.  

Por isso, é razoável supor que não há congruência entre a ideia de 

lealdade manifestada no discurso dos bancos e o conceito de lealdade vigente em 

marketing de relacionamento, pois no mercado bancário lealdade apresenta-se 

configurada como um fragmento de texto específico originado no marketing 

corporativo – cujo sentido ali é o de um relacionamento forte entre atitudes 

individuais e a repetição de compra, representando a proporção, a seqüência e a 

probabilidade de compras de um mesmo fornecedor (DICK e BASU, 1994) - 

mesclado ao texto dos bancos, quando o expressam como condição básica ao 

processo de retenção de clientes.   

Diante dessa realidade constituída, formula-se questão a respeito da real 

possibilidade de desenvolvimento de senso de lealdade nos clientes do mercado 

bancário, pois a mesma pode somente existir no mundo das palavras. A ideia de 

lealdade expressa na mensagem dos bancos pode se caracterizar como um 

problema de discurso. 

 

 

2.2 O conceito de discurso   

 

 

Como forma de auxiliar na compreensão sobre o que pode vir a ser um 

problema de “discurso”, quando bancos falam a respeito de lealdade no processo de 

retenção de clientes, apresenta-se algumas definições sobre o que é “discurso” a 

seguir.  

Discurso, em linguística, é usado algumas vezes com referência a 

amostras ampliadas de diálogo falado em contraste com textos escritos. De acordo 

com Orlandi (1999), o discurso é o lugar onde podemos observar a relação entre a 

língua e a ideologia, “compreendendo-se como a língua produz sentidos por/para 

sujeitos.” 
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Já Michel Foucault observa “discurso” da seguinte forma: 

 

Os discursos são elementos táticos ou blocos que operam no campo de 
relações de força; pode haver diferentes e mesmo contraditórios na mesma 
estratégia; podem, ao contrário, circular sem mudar sua forma de uma 
estratégia a outra que lhe seja oposta (FOUCAULT,1981). 
 

Ainda, Foucault define “discurso” como segue: 
 

Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na medida em que 
se apóiem na mesma formação discursiva; ele é constituído de um número 
limitado de enunciados, para os quais podemos definir um conjunto de 
condições de existência; (...)” (FOUCAULT, 2008) 
 

Ao usar o termo “discurso”, Fairclough (2001) propõe considerar o uso da 

linguagem como forma de prática social e não como atividade puramente individual 

ou reflexo de variáveis situacionais. “O discurso é uma prática, não apenas de 

representação do mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo 

o mundo em significados.”  

Observa-se, então, que conceituar discurso não é uma tarefa fácil, 

principalmente pela grande quantidade de definições conflitantes e sobrepostas 

formuladas de várias perspectivas teóricas e disciplinares (FAIRCLOUGH, 2001). 

No estudo, porém, “discurso” foi conceituado como fala, onde o termo 

lealdade teve o seu sentido e valor informacional investigados na fala dos bancos, 

por meio de análise de conteúdo, com a verificação da ocorrência ou não de 

incongruências semânticas que caracterizariam a formação do já citado problema de 

discurso.  

 

 

2.3. O que falam os bancos 

 

 

O setor bancário, caracteristicamente de prestação de serviços, é um 

setor de fundamental importância, tendo em vista o seu papel na economia nacional. 

Entretanto, apenas recentemente os bancos brasileiros colocaram os clientes no 

centro das atenções na definição do foco de seus produtos e serviços, bem como 

iniciaram a difusão do discurso de busca por sua lealdade no processo de retenção 
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de clientes.  

Em sua fala, os bancos difundem que o seu maior desafio é manter a 

confiança dos clientes já existentes, conseguindo sua lealdade. Verifica-se aqui que 

os bancos conceituam lealdade como algo que está ligado diretamente ao 

entendimento de que o cliente, confiante em seu banco, está satisfeito e não o 

deixa. Como forma de ilustrar tal entendimento, observa-se a máxima circulante no 

mercado bancário que “cliente satisfeito é cliente em dobro”. 

Percebe-se também a crença contida na fala dos bancos de que clientes 

leais, definidos como confiantes e satisfeitos no conceito bancário, ao longo do 

tempo, tornam-se mais rentáveis, pois concentram seus movimentos financeiros e 

ampliam o volume de serviços utilizados. 

Pode-se perceber esse entendimento nas frases constantes no site da 

FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos w.w.w.febraban.org.br: 

“Transparência gerando confiança. É assim que se constrói um relacionamento.”  

Finalmente, e baseados nessa conceituação do processo de retenção de 

clientes, definido aqui como estratégia de marketing defensivo (FORNELL e 

WERNERFELT, 1987), os bancos acreditam – e, portanto, transferem tal crença 

para discurso - que o cliente leal (aquele confiante e satisfeito) colocará seu banco 

em prioridade frente à concorrência.  

 

 

2.3.1 A posição do conceito de lealdade na fala dos  bancos   

 

 

O conceito de lealdade posiciona-se na fala dos bancos diretamente 

ligado a uma relação de confiabilidade na execução do serviço prometido, de um 

modo seguro, preciso e satisfatório. Os bancos acreditam que o cliente leal 

(confiante e satisfeito) coloca o banco em prioridade frente à concorrência, pois 

divulga o seu nome para outras pessoas gerando um marketing extremamente 

positivo. Como forma de ilustração da visão dos bancos sobre a crença de que a 

confiabilidade dos clientes desenvolve uma relação leal com eles, observa-se o 

slogan utilizado em propaganda do Banco Itaú dos anos 80: "Sempre perto 

atendendo você". Ele mostra implicitamente uma suposta preocupação do banco em 

simplificar a vida dos clientes, passando a idéia de que o cliente pode depositar total 
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confiança nele, porque não o deixará “na mão” quando este necessitar, já que está 

sempre perto. Também, satisfará suas necessidades e expectativas de forma 

costumeira, pois sua rotina é estar atendendo você.  

Atualmente o slogan utilizado pelo banco sofreu alteração ficando: “Itaú, 

feito pra você.” Verifica-se, entretanto, que a suposta preocupação com a vida dos 

clientes permanece intacta, pois o banco continua a mostrar que satisfaz todas as 

necessidades e expectativas e que é merecedor de total confiança dos clientes. 

Afinal, é feito para eles. 

Como já dito, na fala dos bancos parece também existir uma interpretação 

do conceito “lealdade” como sinônimo de satisfação, em que esse sentimento 

assegura um relacionamento duradouro e indissolúvel entre cliente e banco. 

Entretanto, Oliver (1999) assevera que a satisfação é um passo 

necessário na formação da lealdade, além de ser relativamente fácil de ser 

alcançada. Porém, revela que os aspectos da satisfação que têm implicações na 

lealdade e que porção da lealdade é determinada pelo componente satisfação ainda 

necessitam de aprofundamento teórico e evidências empíricas. Isto não foi 

contemplado neste estudo. A atenção aqui esteve voltada para a congruência entre 

a fala e o sentido do que é falado, já que as ações dos bancos no processo de 

retenção de clientes, por serem orientadas por estratégias voltadas para a 

construção de barreiras de saída para estes, não são típicas de empresas que 

buscam despertar nos clientes o “compromisso de recomprar um produto/serviço 

consistentemente no futuro, causando, assim, compras repetidas da marca ou do 

mesmo conjunto de marcas.” (OLIVER, 1999). Nota-se aqui uma incômoda 

contradição. 

 

 

2.3.2 Abordagem para análise do sentido de lealdade  no discurso dos bancos 

 

 

Diante do incômodo gerado pela sugestão de um paradoxo existente 

entre o que dizem os bancos sobre lealdade e o que fazem para “obtê-la”, se faz 

necessário então reconstruir a representação semântica do termo lealdade por meio 

da análise de conteúdo da mensagem contida na fala dos bancos. “Através da 
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reconstrução de representações os analistas de conteúdo inferem a expressão dos 

contextos, e o apelo através desses contextos.” (BAUER e GASKELL, 2008) 

Os procedimentos semânticos dirigem o foco para a relação entre os 

sinais e seu sentido normal – sentidos denotativos e conotativos em um texto. A 

semântica tem a ver com o que é dito em um texto, temas e avaliações (BAUER e 

GASKELL, 2008). 

Pelo exposto, e considerando que o estudo tem a abordagem sobre “o 

que é dito”, a análise foi direcionada para as características da mensagem 

propriamente dita, com a linha mestra apontada para o seu valor informacional, as 

palavras, argumentos e idéias nela expressos. 
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3  METODOLOGIA 
 

 

O propósito deste capítulo é descrever o tipo de pesquisa que foi adotado 

para atingir os objetivos sugeridos. Serão apresentados ainda, o procedimento para 

coleta e tratamento de dados, de acordo com o método de pesquisa utilizado. 

 

 

3.1 Tipo de Pesquisa  

 

 

Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a taxionomia 

apresentada por Vergara (2007), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto 

aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa foi exploratória e descritiva. Exploratória 

porque não se verificou, no contexto de bancos, a existência de estudos que 

abordem a ideia de lealdade contida nos seus discursos, verificando se a tal ideia se 

aproxima ou se afasta do que se caracteriza como lealdade em marketing de 

relacionamento. Descritiva porque visou descrever a aproximação ou o afastamento 

conceitual. 

Quanto aos meios, a pesquisa foi bibliográfica e de campo. Bibliográfica 

porque, para a fundamentação teórico-metodológica do trabalho, foi realizada 

investigação sobre os seguintes assuntos: marketing de relacionamento, lealdade e 

retenção de clientes, análise de discurso e comunicação empresarial. A pesquisa foi 

de campo porque coletou dados primários nos bancos dos setores público e privado. 

A abordagem da pesquisa foi qualitativa, com foco na exploração das 

diferentes opiniões, essencialmente descritiva, não tendo sido utilizado instrumental 

estatístico para análise e interpretação dos dados, que foram coletados por meio das 

entrevistas. 

Vieira (2004) destaca que a pesquisa qualitativa garante uma riqueza 

maior de dados, pois nela é possível observar o fenômeno em sua totalidade, 

facilitando a exploração de contradições e paradoxos. 
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Bauer e Gaskell (2008) observam que a finalidade real da pesquisa 

qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas o contrário, é explorar as opiniões 

das diferentes representações sobre o assunto em questão. 

Segundo Ayrosa e Sauerbronn (2004), as abordagens qualitativas são 

particularmente indicadas quando o objetivo é interpretar fenômenos de consumo. 

Como este estudo é inerente à Administração, em especial, à área de 

marketing, vale ressaltar que o método qualitativo tem sido usado frequentemente 

em pesquisas acadêmicas sobre o comportamento do consumidor. No caso 

específico deste estudo, entenda-se comportamento do consumidor como 

comportamento do cliente bancário.  

Outros fatores para a escolha deste método foram a transparência por ele 

oferecida e a facilidade de aquisição de dados que levam a um resultado o mais 

próximo possível da realidade. 

 

 

3.2  Sujeitos da pesquisa e corpus 

 

 

Os sujeitos da pesquisa foram 4 gerentes de bancos públicos e privados 

de primeiro e segundo nível gerencial e 7 clientes individuais (pessoa física), 

totalizando 11 sujeitos, todos domiciliados em Brasília/DF.  
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Deles, 5 pertencem ao sexo masculino e 6 ao feminino. 

 

 

Sendo o total de 11 sujeitos equivalente a 100% dos entrevistados, 

verificou-se que 9% pertencem a classe econômica A1, 55% pertencem a classe A2, 

18% a classe B1, 9%  pertencem a classe B2 e, finalmente, 9% pertencem a classe 

C1. 
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Em relação à escolaridade dos sujeitos, verificou-se que a grande maioria, 

isto é, 82% possuem curso superior completo. Quanto aos demais,  9% têm superior 

incompleto, e 9% concluíram o ensino médio. 

 

 

 

Para a realização da classificação econômica dos entrevistados foi 

utilizado Critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP. 

O número final de sujeitos foi obtido por meio da constatação de que  

nenhum tipo de informação nova continuou surgindo. A quantidade deste número de 

entrevistas se deu pelo critério da saturação, que se dá, segundo Bauer e Gaskell 

(2008), quando novos estratos não acrescentam mais nada novo na investigação, e 

por isso, deve-se finalizar o processo de captação de dados/entrevista.  

Em resumo, não havendo informações inéditas a serem acrescentadas e 

permanecendo-se as coletadas as mesmas, não é necessária a realização de mais 

entrevistas. 

O corpus de dados, cujo conceito de Barthes (1967) é o de “uma coleção 

finita de materiais determinada de antemão pelo analista e com a qual ele irá 

trabalhar”, foi delineado com base no produzido por meio das transcrições das 

entrevistas realizadas e, também, delimitado pelo critério da saturação. 

Como foco para a construção do corpus de dados, foi considerada a 

diversidade de informações sobre o assunto lealdade em estudo, pois com 

diferentes percepções de cada entrevistado, foi possível consolidar informações 

pertinentes à investigação.  
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3.3 Coleta de dados 
 

 

Os dados foram coletados por meio de pesquisa de campo com 

entrevistas estruturadas, elaboradas com questões abertas e realizadas com os 

ocupantes das funções de primeiro e do segundo nível gerencial de bancos públicos 

e privados e clientes individuais (pessoa física) de Brasília/DF.  

Foram realizadas 11 entrevistas, não havendo descarte de nenhuma 

delas pelo pesquisador. Cada entrevista teve em média uma hora e meia de duração 

e foram realizadas no período compreendido entre 09/03 a 10/04/2011.  

Antecedeu, a cada entrevista, a explicação ao entrevistado, sobre o 

objetivo da pesquisa e a importância de sua colaboração, bem como foi oferecido a 

garantia de confidencialidade, sendo apresentado a todos o termo de 

confidencialidade, e tendo início a entrevista somente após a autorização do mesmo. 

Todos os entrevistados foram encorajados a falar livremente sobre os 

principais tópicos com o objetivo de se obter o maior número de relatos. 

Nas entrevistas, não foi seguida, obrigatoriamente, a ordem das 

perguntas como estavam descritas, já que muitas vezes surgiam informações 

importantes no relato do entrevistado que não estavam presentes no roteiro. Bauer e 

Gaskell (2008) asseveram que o entrevistador deve usar sua imaginação social 

científica para perceber quando temas considerados importantes e que não 

poderiam estar presentes em um planejamento ou expectativa anterior, aparecem na 

discussão. 

É importante registrar que, durante todas as entrevistas os entrevistados 

se mostraram interessados em mostrar o conhecimento que possuíam, suas 

opiniões e experiências. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Abaixo segue a tabela com algumas informações sobre os entrevistados: 

Entrevistados Grupos Grau de Escolaridade Classe 
Econômica  

Entrevistado E01 Gerente SUPERIOR  COMPLETO A2 

Entrevistado E02 Cliente Pessoa 
Física 

SUPERIOR  COMPLETO B1 

Entrevistado E03 Cliente Pessoa 
Física 

SUPERIOR  COMPLETO A2 

Entrevistado E04 Cliente Pessoa 
Física 

ENSINO MÉDIO C1 

Entrevistado E05 Cliente Pessoa 
Física 

SUPERIOR COMPLETO A2 

Entrevistado E06 Cliente Pessoa 
Física 

SUPERIOR INCOMPLETO B2 

Entrevistado E07 Gerente SUPERIOR COMPLETO A2 

Entrevistado E08 Cliente Pessoa 
Física 

SUPERIOR COMPLETO B1 

Entrevistado E09 Gerente SUPERIOR COMPLETO A2 

Entrevistado E10 Gerente SUPERIOR COMPLETO A2 

Entrevistado E11 
Cliente Pessoa 

Física 
SUPERIOR COMPLETO A1 

 

 

3.4  Tratamento dos dados 

 

 

Como forma de tratamento de dados, foi realizada uma análise de 

conteúdo, a qual admite procedimentos de pesquisa qualitativa (BARDIN, 1977; 

FREITAS, CUNHA JR e MOSCAROLA, 1996; LAVILLE e DIONNE, 1999). 

 

Análise de conteúdo refere-se ao estudo de textos e documentos. É uma 
técnica de análise de comunicações, tanto associada aos significados, 
quanto aos significantes da mensagem. Utiliza tanto procedimentos 
sistemáticos e ditos objetivos de descrição dos conteúdos, quanto 
inferências, deduções e lógicas (VERGARA, 2004). 

 

Para Bauer e Gaskell (2008), através da reconstrução de representações, 

os analistas de conteúdo inferem a expressão dos contextos, e o apelo através 

desses contextos. Ao se enfocar a fonte, o texto é um meio de expressão. Um 

corpus de texto é, portanto, a representação e a expressão de uma comunidade que 
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escreve (BAUER e GASKELL, 2008). Através da reconstrução de representações, 

os analistas de conteúdo inferem a expressão dos contextos, e o apelo através 

desses contextos. Ao se enfocar a fonte, o texto é um meio de expressão.  

Dellagnelo e Silva (2005) entendem a análise de conteúdo como uma 

técnica de análise de documentos estruturada, na qual o pesquisador constrói um 

conjunto de categorias mutuamente exaustivas e exclusivas que podem ser usadas 

na análise de documentos, verificando-se a partir disso, a frequência na qual cada 

categoria é observada nos documentos estudados. 

A análise realizada neste estudo concentrou-se nas mensagens emitidas 

pelos bancos e clientes sobre lealdade, com o objetivo de identificar seu sentido 

nesse contexto, e realizar investigação sobre a existência ou a possibilidade de 

desenvolvimento de um senso de lealdade nos clientes desse mercado. 

Foi explorado o valor informacional da mensagem propriamente dita, das 

palavras, argumentos e ideias nela expressos. As entrevistas realizadas foram 

transcritas ipsi literis e nelas identificadas as diferentes amostras de informação         

para análise.  

Foi utilizado um software para análise de dados qualitativos chamado 

Atlas.ti V5.0. Este software permite ao pesquisador administrar, categorizar e 

analisar os dados coletados de diferentes formas. 

Inicialmente foram inseridos no software todos os arquivos com as 

entrevistas transformadas de áudio para texto, como documentos primários. Após, 

com base nos documentos primários, foi realizada a seleção das citações dos 

entrevistados julgadas, pelo pesquisador, como importantes para o processo de 

análise.  

Em seguida, foi realizada a inserção das categorias, preliminarmente 

definidas e identificadas pelo pesquisador, quando da análise prévia do material 

para inserção no software. Em prosseguimento, foi realizada a codificação das 

citações por meio da identificação dos elementos a serem integrados nas categorias 

estabelecidas pelo pesquisador. O software Atlas.ti gerou relatórios com o conteúdo 

das entrevistas, segregados pelas citações já codificadas.  

Em prosseguimento, foi realizada a análise dos relatórios, onde procurou-

se estabelecer relações, responder questões e verificar contradições e o resultado 

obtido foi objeto de análise e interpretação neste estudo.  
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3.5  Limitações do método 

 

 

De acordo com Vergara (2004), todo método apresenta limitações e 

possibilidades. O método escolhido para o estudo apresentou algumas limitações 

quanto à seleção dos sujeitos, coleta e ao tratamento de dados: 

�  Quanto à seleção de sujeitos, existe a possibilidade de que o grupo de 

11 sujeitos entrevistados domiciliados em Brasília/DF não tenha sido 

o melhor, o mais representativo para o estudo. Entretanto, este é um 

risco de qualquer processo de investigação.  

�  Quanto à coleta de dados, ficou nítida a necessidade do pesquisador 

deter experiência para captar certos pontos interessantes da 

entrevista que, certamente, não foram explicitamente revelados, 

sendo deduzidos, ao final, do que foi dito. Pode acontecer de não se 

conseguir fazer isso. Vale ressaltar que o pesquisador não chegou a 

campo desarmado de teoria. Além da teoria, chegou focado para 

aquilo que considera relevante para o estudo. Porém, esse 

direcionamento do olhar pode ter sido responsável por desvios em 

relação a algum aspecto importante ao entendimento do estudo. 

Existe também a possibilidade dos entrevistados terem fornecido 

respostas falsas, que não expressam realmente suas opiniões, em 

decorrência da falha na habilidade do pesquisador, que pode ter 

influenciado nas respostas dos entrevistados. Neste estudo, apesar 

da limitações apontadas, houve a preocupação constante de 

minimizar todos esse pontos. 

� Quanto ao tratamento de dados, há uma limitação com relação ao 

tratamento dos dados coletados, que diz respeito à própria história de 

vida do pesquisador, influindo em sua interpretação. Contudo, 

procurou-se manter distanciamento, admitindo-se, porém, a 

inexistência da neutralidade científica. 
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3.6  Como a pesquisa foi realizada 

 

 

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas individuais com clientes 

(pessoa física) e gerentes de bancos públicos e privados de Brasília/DF. O 

pesquisador iniciou as entrevistas em março de 2011 e finalizou em abril de 2011. A 

seleção desses entrevistados/sujeitos de pesquisa se deu como segue:  

� Gerentes: foram contatados pelo pesquisador por meio telefônico, 

sendo agendadas visitas às Agências e/ou Sedes dos bancos; 

� Clientes: foram contatados pelo pesquisador, in loco, isto é, nas 

respectivas agências em que possuem relacionamento. 

É necessário ressaltar que, em relação à entrevistas, Bauer e Gaskell 

(2008) destacam sua importância quando asseveram que, por meio delas, se 

alcança a compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações, em 

relação ao comportamento das pessoas em contextos sociais específicos.  

No tocante ao roteiro da entrevista, é imprescindível registrar que foi 

estruturado de forma a obter o maior número de informações possíveis do 

comportamento do consumo estudado: no caso, compra e recompra de produtos e 

serviços bancários.  

É necessário registrar que as respostas aos convites do pesquisador, 

realizados por telefone ou pessoalmente nas agências, foram todas espontâneas e 

verificou-se nitidamente o interesse dos entrevistados em conversar sobre o 

assunto. 

Em relação aos gerentes, as entrevistas foram realizadas nos horários de 

maior conveniência para o entrevistado.  

Foi elaborado um roteiro estruturado com perguntas abertas que cobriam 

os temas centrais da pesquisa, e que foi utilizado ao longo de todas as entrevistas. 

O referido roteiro está disponível no Anexo B. 
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4 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
 

 

Este capítulo é composto pela análise das entrevistas e pela discussão 

dos resultados obtidos. Aqui, são analisados os conteúdos dos discursos dos 

entrevistados e ressaltados os trechos mais relevantes das entrevistas, como forma 

de ilustrar e de dar suporte para as categorias que serão apresentadas nesta 

pesquisa. 

Nesta análise,  foi explorado o relacionamento entre os clientes bancários 

e seus bancos, com o intuito de compreender qual o sentido de lealdade constante 

nas mensagens emitidas pelos bancos, quando se expressam sobre retenção de 

clientes.  

Por meio das perguntas realizadas durante as entrevistas, foram 

explorados também os fatores que levam os clientes a manterem relacionamento 

duradouro com bancos. 

O conteúdo encontrado a partir dos relatos dos sujeitos teve diferenças, 

proximidades e, algumas vezes, até sínteses. O conjunto de insights revelado pelas 

entrevistas pode ser resumido nas categorias abaixo. 

 

 

4.1 Lealdade 

 

 

Segundo Oliver (1999), o conceito de lealdade em marketing de 

relacionamento, se traduz em compromisso do cliente com o fornecedor: 

 

lealdade é um profundo compromisso de recomprar um produto/serviço 
consistentemente no futuro, causando, assim, compras repetidas da marca 
ou do mesmo conjunto de marcas, independentemente de influências 
situacionais ou de esforços de marketing que teriam potencial para causar 
um comportamento de mudança. 
 

À luz desse conceito, foram identificadas, neste tópico, algumas 

incongruências e afastamentos conceituais no que diz respeito ao entendimento dos 

entrevistados sobre lealdade.  
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O primeiro afastamento conceitual constatado foi em relação à 

compromisso: os entrevistados consideram que não têm o compromisso, a 

obrigação de comprar ou recomprar um produto ou serviço de um banco. Alguns 

acreditam, inclusive, numa situação inversa onde o banco é que deve ter o 

compromisso com o seu cliente, disponibilizando eficientemente e a preços de 

mercado, produtos/serviços, sendo, a compra dos mesmos, motivada pelas 

necessidades dos clientes.  

Sobre necessidade, o entendimento extraído dos relatos dos 

entrevistados se coaduna com o conceito de Ribeiro e Fleury (2006), que traduz 

como “estado de privação ou insatisfação em relação às condições genéricas 

necessárias à vida ou à felicidade do ser humano, suficiente para ativar o 

comportamento de busca de satisfação.” Constatou-se aqui que os clientes só 

compram produtos/serviços de bancos para abandonarem esse estado de privação, 

sem a promessa mais ou menos solene de recompra. 

Na análise do que foi dito pelos entrevistados, em relação à lealdade, 

verificou-se também congruência com o que foi definido por Day (1999) em relação à 

lealdade à marcas, quando este afirma que o constructo se traduz no ato de 

comprar, repetidas vezes, motivado por uma disposição interna forte. A necessidade 

apontada, conceituada como um estado de privação ou insatisfação, é uma 

disposição interna e é responsável pelo comportamento de compra de um produto 

ou serviço bancário. Constatou-se, aqui e dessa forma, que lealdade possui 

incorporado, tanto um comportamento (ato de comprar ou recomprar) quanto uma 

atitude favorável (a disposição interna ou necessidade).  

O segundo afastamento conceitual de lealdade em marketing de 

relacionamento identificado foi referente ao entendimento dos entrevistados sobre as 

consequências dos esforços de marketing da concorrência. Segundo Oliver (1999), o 

cliente leal continuará comprando e recomprando um produto ou serviço 

“independentemente de influências situacionais ou de esforços de marketing que 

teriam potencial para causar um comportamento de mudança”. Verificou-se nos 

relatos que tais esforços podem causar mudanças no relacionamento dos clientes 

com bancos, pois foi constatada forte sensibilidade ao mix de marketing. O mix de 

marketing, segundo McCarthy (2001), é o conjunto de ferramentas de marketing – 

quase sempre resumidas como “quatro P’s”: o produto, seu preço, promoção e praça 

- que a empresa usa para alcançar seus objetivos no mercado-alvo. 
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Constatou-se pelos relatos dos entrevistados que os clientes podem 

deixar de se relacionar com um banco se conseguirem, em outro, produtos (linha de 

financiamento), a preços atraentes e competitivos (taxa de juros e tarifas mais em 

conta), com promoções vantajosas (oferta de carência do prazo para a incidência de 

juros no financiamento) e com praça satisfatória (rede de atendimento e de auto-

atendimento, acesso ao internet banking). 

 

Entrevistado E01: ... digamos que alguns bancos privados façam uma 

linha de financiamento muito barata, com taxas de juros de primeira, 

tarifas de primeira: isso é uma coisa que vai me atrair tranquilamente. 

 

Entrevistado E02: Se o banco oferece dez dias sem juros ou alguma 

coisa, a pessoa pode né? Uma propaganda pode orientar ela. 

 

Ennew e Binks (1999), objetivando dar destaque aos componentes de 

natureza comportamental e atitudinal da lealdade, utilizaram, em pesquisa, o 

conceito de lealdade parcial, definida como um estado híbrido em que o cliente é 

comportamentalmente leal, mas não atitudinalmente, ou seja, ele consome, mas não 

tem qualquer comprometimento ou afeição ao fornecedor. Constatou-se nas 

respostas dos entrevistados, que o entendimento sobre lealdade do cliente bancário 

é aderente ao conceito de lealdade parcial de Ennew e Binks (1999), já que o que foi 

extraído é que o constructo em questão decorre de um relacionamento de 

reciprocidade entre o banco e o cliente, cada um, com seus direitos e deveres, sem 

haver afeição ou comprometimento emocional com o banco.  

Reciprocidade tem origem no latim reciprocitate, que consiste em 

qualidade de recíproco. Segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2010), 

recíproco “implica em troca ou permuta, ou que se permuta entre duas pessoas ou 

dois grupos; mútuo.”  

 

Pesquisador: O que é lealdade para você?  

 

Entrevistado E11: Olha, lealdade pra mim, tem muito a haver com 

reciprocidade. Por exemplo: sou leal, no caso aí do banco, sou leal a um 

determinado banco, porque, no momento em que eu precisar desse 
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banco, eu faço meus depósitos, eu mantenho minha conta lá, eu pago 

tarifas. Mas eu fico na expectativa de, seu eu precisar de um dinheiro, 

com urgência, eu tenho onde recorrer. Se eu precisar de adquirir um 

produto, com uma condição melhor, mais facilitada, eu tenho a quem 

buscar, porque eu conheço pessoas ali, eles vão fazer uma taxa melhor, 

uma tarifa melhor, um preço melhor nesse produto ou nesse serviço. 

Então, lealdade, eu vejo muito próximo da reciprocidade que a gente tem. 

Só é leal aquilo que é recíproco com a gente. Do contrário, não tem nada 

haver. 

 

Uma outra constatação extraída dos relatos: o entendimento que o banco 

é unicamente financeiro, “não dando nada de graça” e, por esta razão, não há 

contrato de fidelidade, cabendo aos clientes a escolha daquele que oferece 

melhores condições financeiras para a manutenção do relacionamento.  

Para Limeira (2005) citado por Faria (2006), fidelidade deve ser vista 

como “função de processos psicológicos de decisão e avaliação, e como 

consequência da satisfação do consumidor.” Pode-se compreendê-la como ações de 

marketing destinadas a estimular lealdade no cliente, baseada, por exemplo, em 

programas que proporcionam benefícios àqueles que apresentam maior consumo 

junto à empresa. Pelos relatos, verificou-se que alguns entrevistados são sensíveis a 

programas de fidelidade e os percebem como movimentos de retenção ou barreira 

de saída construída pela instituição financeira.  

O terceiro afastamento constatado foi em relação ao que vem a ser 

lealdade em marketing corporativo. Ali, o conceito representa repetição de compra 

de um mesmo fornecedor, “um relacionamento forte entre atitudes individuais e a 

repetição de compra, representando a proporção, a seqüência e a probabilidade de 

compras de um mesmo fornecedor.” (DICK e BASU, 1994) 

Nas respostas de alguns entrevistados foi identificada a ausência de 

obrigação de repetição de compra de um mesmo fornecedor e, até mesmo, a 

constatação de que alguns trabalham com mais de um banco, como estratégia de 

defesa, para o caso de um não suprir seus anseios e necessidades.  

Constatou-se que os entrevistados pesquisam “na praça” para ver se 

existe oferta mais atrativa de produto/serviço bancário antes de iniciarem ou 

retomarem um relacionamento com banco. Tal postura extraída dos relatos encontra 
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aderência ao que  Swalddling e Miller (2002) citados por Ribeiro e Fleury (2006), 

afirmam ser necessário para o desenvolvimento de lealdade em clientes, 

considerando que esta se traduz numa escolha consistente decorrente de uma 

avaliação das opções do mercado, concluindo que o melhor para antever 

comportamentos futuros é o relacionamento do valor percebido pelos clientes 

comparado aos concorrentes. Como conceito de valor para o cliente se pode 

apresentar aquele definido por Ribeiro e Fleury (2006), isto é “benefícios procurados 

para a satisfação de necessidades e desejos, pelos quais o consumidor está 

disposto a realizar um sacrifício para sua obtenção.” 

Sobre a possibilidade de um cliente bancário ser leal a um banco, 

constatou-se que os entendimentos dos entrevistados ficaram um tanto quanto 

divididos, pois alguns consideram que a possibilidade existe, desde que seja 

baseada na satisfação de suas expectativas pelo banco, em relação ao produto ou 

serviço oferecido ou prestado. Outros entrevistados entenderam que um cliente 

bancário não pode ser leal a um banco, seja por ser o relacionamento entre cliente-

banco fundamentado em contrato ou, simplesmente, por não acreditar na 

possibilidade.  

Entretanto, verificou-se que pode haver o sentimento de lealdade 

desenvolvido para com o Gerente do banco, pois no entendimento de alguns, esse 

sentimento não existe com bancos ou bandeiras e, sim, com pessoas. 

O pesquisador constatou aqui pelos relatos dos entrevistados que o termo 

lealdade é interpretado como sendo inerente àquele que é sincero, franco, honesto, 

que está sempre “do lado” para o que der e vier. Com base nessa interpretação do 

que foi dito, houve a constatação pelo pesquisador de que tais qualidades ou 

expressões são inadequadas para serem usadas com bancos, pois estão 

diretamente relacionadas à pessoas, já que o relacionamento com estas não é 

normalmente formalizado por instrumentos contratuais lastreados por alguma 

garantia constituída. 

Sobre permanência no relacionamento com banco em função da 

lealdade, constatou-se pelos relatos que os clientes consideram a satisfação com o 

serviço prestado um dos principais fatores responsáveis pela permanência no 

relacionamento e, portanto, imprescindível para que possam ter nesse 

relacionamento  algo como uma lealdade parcial estabelecida.  
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4.2 Satisfação 
 

 

Segundo Johnson, Anderson e Fornell (1995), satisfação é o constructo 

abstrato que descreve a experiência total de consumo com um produto ou serviço. 

Oliver (1980) considera a satisfação como um julgamento de avaliação 

que ocorre pós-compra. Assevera que o consumidor percebe que, após o consumo, 

existe o complemento de uma necessidade, de um desejo, ou de um objetivo e isso 

pode lhe dar prazer. Ainda, segundo Oliver (1999), a definição de satisfação seria 

“um sentimento do consumidor de que o consumo proporciona resultados contra um 

padrão de prazer versus desprazer.” 

Para Heskett et al (1994), Jones e Sasser (1995), a satisfação tem sido 

considerada a força mais importante para levar os clientes à lealdade para com a  

empresa ou à marca, tornando-se, a elevada satisfação de clientes, uma 

preocupação empresarial central. Em decorrência desse entendimento se conclui 

que um dos maiores desafios para qualquer organização seria satisfazer clientes. 

Promover satisfação, em relação a qualquer tipo de serviço, não é tarefa 

fácil. Ribeiro e Fleury (2006) afirmam que o principal fator considerado pelo 

consumidor no momento em que avalia seu grau de satisfação em relação a um 

serviço é sua qualidade. Crosby (1984), define qualidade como “conformidade aos 

requisitos”. Juran (1982), baseado primariamente na satisfação das necessidades 

dos clientes, definiu qualidade como “adequação para o uso”.  

Neste tópico, verificou-se que os entrevistados associam satisfação à 

qualidade do atendimento prestado pelo banco, onde o entendimento é de que o 

banco deve suprir todas as necessidades dos clientes, cumprindo exatamente o que 

foi contratado quando da compra do produto ou serviço bancário. Verificou-se que o 

cliente bancário conhece bem sua indústria atual e a vê com produtos/serviços 

ofertados no mercado, cada vez mais, semelhantes. Baseados nessa visão e nesse 

conhecimento, julgam como principais atributos considerados na avaliação da 

qualidade de um produto/serviço bancário a segurança (conhecimento, cortesia, dos 

empregados e habilidade para assegurar que o produto/serviço é seguro e 

garantido) e a presteza (propor uma solução ao cliente e prestar pronto atendimento 

– resolver problemas a tempo e na hora). 
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Concluiu-se que satisfação para os clientes bancários se traduz na 

igualdade entre o serviço percebido e o serviço esperado. 

 

Entrevistado E10: Satisfação é a Instituição prestar o serviço que eu 

esperava que ela prestasse. Isso é satisfação. 

 

Essa conclusão vai ao encontro da definição de satisfação admitida por 

Hoffman e Bateson (2003), que a concebe como uma comparação entre as 

expectativas do cliente e suas percepções a respeito do encontro do serviço 

fornecido. 

Segundo Ribeiro e Fleury (2006) serviço percebido “é a forma como o 

cliente enxerga o serviço/produto que foi adquirido, ou seja, é aquilo que o cliente 

percebeu em relação ao que lhe foi entregue”. Serviço esperado, asseveram, 

também Ribeiro e Fleury (2006), ocorre quando o cliente busca um produto/serviço 

já com uma idéia formada sobre o que provavelmente receberá. Essa expectativa é 

o serviço esperado. 

Aqui foi constatado que a máxima circulante no mercado bancário sobre o 

“cliente satisfeito é cliente em dobro” é verdadeira, pois os entrevistados entendem 

que a satisfação que têm, quando são bem atendidos pelo banco, é um elemento 

motivador de divulgação positiva gratuita do banco. Cardozo (1965) já dizia que a 

satisfação do cliente leva a um boca a boca favorável à empresa. 

 

Entrevistado E03: Então, quando você é bem atendido, você gosta 

daquela instituição. É lógico que você vai falar para outra pessoa, e você 

vai tentar convencê-la de ficar na Instituição onde você está. Então, eu 

acho que vale a pena a empresa investir em um bom atendimento e 

conquistar aquele cliente,  que ele também vai conquistar outro cliente pra 

você. 

 

Segundo Grönroos (1993), é importante que as empresas estejam atentas 

às percepções dos clientes quanto à qualidade dos serviços prestados.  

Na indústria bancária, em particular, tal importância pode ser 

caracterizada como vital já que fatores como comunicação boca a boca, participação 



42 

 

no mercado e lucratividade refletem diretamente sobre a sustentabilidade da 

competitividade. 

A comodidade do cliente, isto é, sua facilidade no acesso aos canais de 

distribuição do banco, como também o fato dele não precisar se locomover com 

dinheiro em espécie ou de não ter de se deslocar para uma agência bancária para 

tratar de algum assunto, foi identificada pelos entrevistados como uma oferta que 

contribui para a geração de satisfação. 

 

Entrevistado E05: Me sinto satisfeita. Eles me atendem e a rede de 

atendimento de auto-atendimento, acesso ao internet banking funciona 

satisfatoriamente. 

 

Constatou-se, com base nos relatos, que o uso de tecnologia de 

informação nos canais de distribuição dos serviços pode propiciar a ampliação do 

escopo de atuação, da redução de custos operacionais, bem como da completa 

digitalização da entrega do serviço ao cliente. Na indústria de bancos, esses canais 

podem ser ampliados para se obter vantagens econômicas e competitivas que 

podem alterar a percepção do cliente, ampliando as possibilidades de impacto em 

sua satisfação.  

 

 

4.3  Confiança 

 

 

A literatura sobre o tema confiança no ambiente empresarial, em relação 

aos clientes, é baseada em estudos de várias áreas do conhecimento, o que criou 

inúmeras definições sobre esse constructo (SINGH e SIRDESHMUKH, 2000).  

Um das definições do constructo confiança originou-se na psicologia e foi 

elaborada por Rotter (1967), como sendo “ a expectativa generalizada mantida por 

um indivíduo ou um grupo de que a palavra, promessa, verbal ou escrita, de outro 

indivíduo ou grupo pode ser confiada.” 

A sociologia vê a confiança em propriedades socialmente inseridas nas 

relações entre pessoas (Rosseau et al., 1998). 
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Apesar de haver algumas divergências sobre a definição do constructo 

confiança entre muitas disciplinas, percebe-se um consenso referente às condições 

que devem existir para que a confiança seja desenvolvida. Uma delas é risco, isto é, 

a probabilidade de perda. Outra é a interdependência onde os interesses de uma 

parte não podem ser atingidos sem a colaboração de outra (Rosseau et al., 1998). 

Na área de marketing, os conceitos procuram aglutinar as duas 

condições. Para Gronröos (2000), a definição de confiança é entendida como “a 

expectativa de uma parte de que a outra parte se comportará de uma maneira 

previsível em uma dada situação.” 

Segundo Crosby et al (1990), confiança é requisito básico nos 

relacionamentos de longo prazo. Grayson e Ambler (1999) consideram que 

confiança é também requisito fundamental nos relacionamentos de curto prazo, pois 

ajuda a reduzir o risco que é intrínseco às trocas comerciais. 

Rich (2000) assevera que quanto maior a confiança, maior a 

probabilidade do cliente realizar negócios com a empresa no futuro e de manter um 

relacionamento duradouro. Para Berry (1995), “a natureza inerente dos serviços 

posiciona a confiança como a ferramenta de marketing de relacionamento mais 

poderosa disponível para uma empresa.”   

Na indústria bancária, os negócios possuem uma imensa carga de 

vulnerabilidade e incerteza para os clientes. Construir confiança mútua nos 

relacionamentos com instituições bancárias exige esforço, principalmente no início 

do relacionamento, quando acontecem as primeiras trocas comerciais. 

Para Moorman et al (1993), Young e Denize (1995) Doney e Cannon 

(1997), a confiança aumenta à medida que as partes se envolvem em transações 

cada vez mais arriscadas, esperando que essa aumente a probabilidade de que se 

comprometam com o relacionamento.  

Neste tópico, os entrevistados informaram situações onde a postura do 

banco, atuando rapidamente para a resolução de problemas ocorridos em função de 

clonagem de cartões, por exemplo, foi determinante para que houvesse a conquista 

de sua confiança como cliente, pois quando instados sobre  a qualidade do serviço 

prestado pelo banco, se a mesma dava confiança, os entrevistados relataram que 

sim, e que a agilidade de correção é fator preponderante para a obtenção de 

confiança.  
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Tal constatação permite confirmar que um serviço, mesmo entregue com 

algum tipo de problema, não está perdido e que pode ser buscada sua recuperação 

(TAX et al, 1998), o que muitas vezes gera o sentimento de satisfação por parte dos 

clientes maior que nas trocas onde não ocorreu nenhum tipo de problema. 

     

Entrevistado E06: Por exemplo, no Banco do Brasil: quando foi clonado o 

meu cartão, eles me devolveram rapidão. Estornaram rapidinho o 

dinheiro. Passei a ter confiança. 

  

O entendimento de que a confiança dos clientes pode ser obtida pelo 

banco por meio de sua agilidade em corrigir situações problemáticas vai ao encontro 

do que assevera Rich (2000), pois isso possibilita que ele passe a ter confiança no 

banco, potencializando o incremento do seu número de negócios com a instituição. 

Observou-se, também, nos relatos dos entrevistados, aderência ao 

afirmado por Berry (1995), quando se constata que o cliente confiante não deixa o 

seu dinheiro em casa e, sim, no banco, potencializando, dessa forma, as aplicações 

da instituição bancária.  Assim, confiança apresenta-se, talvez, como a ferramenta 

de marketing de relacionamento mais poderosa disponível para uma um banco.  

  

Entrevistado E11: Quando a gente mantém uma conta em um banco ou 

realiza alguma operação com um banco, a gente faz isso porque confia no banco. 

Do contrário, deixa o dinheiro em casa, né? Mas, a confiança, ela existe sempre. 

 

 

4.4  Atendimento 

 

 

Segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2010), atendimento “é o 

ato ou efeito de atender” e que consiste em “dar ou prestar atenção, tomar em 

consideração, levar em conta, ter em vista, considerar.”  

Sherman e Gold (1985) começaram estudos de aproximação do 

atendimento em bancos com sistemas de produção. Entretanto, em empresas de 

intermediação financeira, é corriqueiro o contato direto com o cliente. Por isso, esse 
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momento deve ser considerado como fator decisivo para a “vida” de um futuro 

relacionamento entre cliente-banco. 

Essa constatação tem aderência com o que afirma Buzacott (2000), 

quando alerta para diferenças entre manufatura e serviços, onde nestes,  o contato 

se traduz, segundo Spiller, Plá, Luz e Sá (2004), em momentos de verdade. Tais 

momentos são vivenciados por, quase sempre, pessoas. 

Considerando tal conceito, existe, assim, a necessidade de difusão entre 

o corpo funcional do banco, dessa preocupação em atender bem ou considerar, no 

momento de verdade, seu cliente em totalidade. 

Segundo Kanter (1996), existe uma conexão direta entre a cultura 

organizacional de preocupação com as pessoas e a habilidade de satisfazer os 

clientes. Com base nesse conceito recomenda-se que se busque um ambiente de 

abertura e interesse por novas idéias, com estímulo à iniciativa e ao 

comprometimento individual. 

Neste tópico, a lealdade do cliente foi definida, pelos entrevistados, 

algumas vezes, como consequência da qualidade do atendimento prestado pelo 

banco.  

O atendimento foi apontado por diversas vezes como sendo o que mais 

importa ou o que “só importa” no relacionamento cliente-banco.  

Constatou-se aqui que se não houver a preocupação organizacional por 

parte dos bancos com pessoas em todas as dimensões, o comprometimento do 

atendimento é um fato. 

A aderência dessa constatação com o que assevera Kanter (1996) é 

nítida, pois os entrevistados atribuem ao atendimento, isto é, o momento de verdade 

bancário, o sucesso do relacionamento, pois ele é o principal responsável pelo 

aumento das possibilidades de geração de confiança e satisfação.  

Também, verificou-se que a qualidade do relacionamento com o Gerente 

foi vista como fundamental pelos clientes para o bom atendimento e importantíssima 

para o relacionamento ou permanência dos mesmos no banco. Essa constatação se 

deve ao fato de que, quando instados sobre o que mais importa no relacionamento 

com banco, os entrevistados relatarem a relação com o Gerente do seu banco. 

 

Entrevistado E10: Sem dúvida alguma. Tanto é que o meu 

relacionamento é com o Gerente que não é da minha agência, porque o 
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da minha agência é péssimo. Então, eu procuro um outro Gerente de 

outra agência, que eu não tenho conta e, mesmo assim, ele me presta um 

ótimo serviço que o meu Gerente formal não presta e, por isso, não quero 

relacionamento com ele. 

 

Com o convívio com clientes cada vez mais exigentes, verifica-se no 

contexto geral da indústria bancária, a preocupação em aperfeiçoar processos de 

atendimento, como, por exemplo, o auto-atendimento. Porém, isso não é tudo. Se 

faz necessário, para que essa estratégia surta efeitos positivos, ações básicas como 

ouvir o cliente apresentar suas necessidades, o que lhe traz satisfações. Enfim: 

incrementar o processo de conhecimento do cliente bancário. 

Conforme relatos dos entrevistados, ainda é um diferencial de bancos o 

contato pessoal, nem que seja por meio de uma ligação mensal do Gerente para seu 

cliente, com o intuito de desenvolver condições de geração de confiança e de 

desenvolvimento de satisfação no cliente bancário. 

 

 

4.5  Retenção de clientes  

 

 

O conceito de retenção de clientes é traduzido como uma estratégia de 

marketing defensivo, cujo objetivo é reduzir o turnover de clientes atuais (DUBÉ e 

MAUTE, 1998; FORNELL, 1992).  

Pode ser entendido como um atributo do cliente de forma similar à 

lealdade (ENNEW e BINKS, 1999), ou como uma mensuração operacional, 

representada pela permanência do cliente como consumidor de um serviço oferecido 

por um provedor (RUST e METTERS, 1996). 

Para que haja o processo de retenção, é necessário que ocorra o 

prolongamento do horizonte de tempo de contato com o cliente, o que pode gerar 

um relacionamento mais duradouro.  

A retenção de clientes também pode ser traduzida como o oposto da 

perda de clientes (STEWART, 1998; ZEITHAML, BERRY e PARASURAMAN, 1996; 

RUST e ZAHORIK, 1993). 
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É apresentada, também, como uma opção mais em conta do que a 

conquista de novos clientes, capaz de aumentar a lucratividade (ZEITHAML, BERRY 

e PARASURAMAN, 1996), por estar relacionada a um menor volume de recursos 

empregados na abordagem do cliente já existente (NEAL, 1999; ENGEL, 

BLACKWELL e MINIARD, 1998), como também por aumentar a competitividade, 

produtividade e criação de valor percebido pelo cliente (REICHHELD, 1996).  

Novos clientes são mais caros, já que sua conquista está relacionada a 

aumento de gastos com propaganda, promoções, vendas, além de custos de início 

de transações (ZEITHAML, BERRY e PARASURAMAN, 1996). 

Neste tópico, identificou-se que os entrevistados concordam que é 

importante para os bancos conseguirem o máximo de informações sobre seus 

clientes antigos e as utilizarem como estratégia de defesa frente a concorrência.  

Com base nos relatos dos entrevistados, se constatou que, para os 

clientes do mercado bancário, essa concordância encontra aderência ao conceito de 

retenção de Dubé e Maute (1998) e Fornell (1992) apresentado no início deste 

tópico.  

Entretanto, os entrevistados não acreditam que, dessa forma, os bancos 

consigam a lealdade dos clientes.  

Quando instados sobre o que pensavam em relação aos bancos tentarem 

buscar informações sobre seus clientes antigos como forma de tentar mantê-los em 

sua base para se defenderem da concorrência e, se podiam, por meio dessa ação,  

tornarem-se  leais, constatou-se que a crença dos entrevistados encontra-se 

aderente ao entendimento de que lealdade está intrinsecamente ligado ao cliente e 

que apresenta uma origem que inclui aspectos comportamentais e atitudinais que a 

distinguem de retenção (HENNIG-THURAU e KLEE, 1997). 

A relação entre obtenção de informações sobre os clientes já existentes e 

o desenvolvimento do senso de lealdade em clientes bancários motivado por tal 

ação apresentou-se negativa.  

 

Entrevistado E11: Não, eu não acredito que isso faz com que consiga 

lealdade, não. Isso aí é mais uma estratégia de mercado, de 

competitividade, é muito volátil isso. Eu acho que, momentaneamente, 

pode até conseguir. Mas não que isso seja algo com substância. 
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4.6  Custos de mudança 

 

 

Na literatura, os custos de mudança surgem como barreiras de saída que 

impedem que o cliente mude de fornecedor (VERHOEF, 2003). Fornecem para as 

empresas o grau de poder que elas detém sobre recompra de clientes 

(KLEMPERER, 1995). Também, podem ser considerados um recurso da empresa 

(GHOSH e JONH, 1999), uma estratégia para aumentar a lealdade dos seus clientes 

(LAM et al., 2004) e uma vantagem competitiva (ARTHUR, 1996).  

Jones, Mothersbaugh e Beatty (2000) conceituam custos de mudança 

como  percepções do cliente acerca do tempo, dinheiro e esforço associados à troca 

de fornecedores de serviços.  

Neste tópico, verificou-se que, alguns entrevistados, independentemente 

do tempo gasto ou do esforço associados à troca de fornecedores, são sensíveis a 

um aumento da tarifação.  

Nas suas respostas, constatou-se que não permaneceriam se 

relacionando com seu banco se houvesse esse aumento. 

Com base nos relatos dos entrevistados, constatou-se que os custos de 

mudança apresentam sua importância quando existem opções no mercado. Jones e 

Sasser (1995), Lee, Lee e Feick (2001), já haviam sugerido que o impacto dos 

custos de mudança na relação entre satisfação e lealdade depende da estrutura do 

mercado. 

No caso da indústria bancária, o mercado apresenta-se bem estruturado, 

com opções que satisfazem todo perfil de cliente. 

Como foi constatado pelos relatos dos entrevistados, dado que os 

serviços e produtos ofertados são equiparados ou apresentam um pequeno 

diferencial de uma instituição financeira para outra, o cliente bancário é sensível a 

preço, a tarifação elevada, podendo não permanecer seu relacionamento se houver  

um aumento desses e este for considerado abusivo, isto é, acima do que pratica o 

mercado. 

 

Entrevistado E03: Se essa tarifa fosse bem maior que a da concorrência 

né? E o serviço prestado fosse equiparado, talvez eu buscasse uma tarifa 

menor. Eu acho que a tarifa pesa. 
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Entrevistado E09: Se eu encontrasse um banco que ofereça tarifas 

melhores, com os serviços, pelo menos no mesmo nível que esse banco 

atual presta, eu deixaria. 

 

A constatação verificada foi a aderência da postura dos entrevistados em 

relação ao que assevera Burnham, Frels e Mahajan (2003), quando confirmam que a 

satisfação leva a intenção do consumidor em ficar com um prestador de serviço, mas 

o efeito mais forte no processo de retenção do cliente é observado pela existência 

de custos de mudança. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

As questões que motivaram a investigação foram: 

a) Será que podemos realmente reconhecer o conceito de fidelidade entre 

clientes de bancos?  

b) Até que ponto a ideia de lealdade contida no discurso dos bancos se 

aproxima ou se afasta do que se caracteriza como lealdade em 

marketing de relacionamento?  

c) Se há a aproximação, o que a explica?  

d) Se não há, o que explica o afastamento? 

Diante dessas questões, este estudo buscou investigar se há ou não 

congruência entre a ideia de lealdade, manifestada na fala dos bancos e o conceito 

de lealdade vigente em marketing de relacionamento.  

Com esse foco, buscou também identificar qual o sentido de lealdade 

constante nas mensagens emitidas pelos bancos, quando se expressam sobre 

retenção de clientes, identificando quais os fatores que levam os clientes a 

manterem relacionamento duradouro com bancos.  

Para que se possa iniciar o processo de elaboração de respostas às 

questões levantadas, se faz necessário a revisão do conceito de Oliver (1999), 

utilizado como balizador do estudo: 

 

Lealdade é um profundo compromisso de recomprar um produto/serviço 
consistentemente no futuro, causando, assim, compras repetidas da marca 
ou do mesmo conjunto de marcas, independentemente de influências 
situacionais ou de esforços de marketing que teriam potencial para causar 
um comportamento de mudança. 

 

À luz desse conceito, constata-se que o termo lealdade, utilizado pelos 

bancos quando se reportam ao processo de retenção de clientes, caracteriza-se 

como  uma importação, um fragmento do texto do marketing corporativo incorporado 

ao discurso bancário. Verifica-se que esse constructo não cabe no contexto 

bancário, principalmente por, como se observa nos relatos dos entrevistados, não 

haver compromisso dos clientes de recompra de um produto/serviço dos bancos.  

Como foi registrado algumas vezes ao longo do estudo, o conceito de 

lealdade, em marketing corporativo é traduzido por: “um relacionamento forte entre 



51 

 

atitudes individuais e a repetição de compra, representando a proporção, a 

seqüência e a probabilidade de compras de um mesmo fornecedor.” (DICK e BASU, 

1994) 

Considerando o conceito de lealdade em marketing de relacionamento 

como em marketing corporativo, são identificadas incongruências e afastamentos 

conceituais, pelo fato dos entrevistados considerarem também: 

a) que os esforços de marketing da concorrência podem causar 

mudanças no relacionamento com bancos: as propagandas despertam 

o interesse, alcançam os seus desejos e aguçam suas curiosidades; 

b)  que os clientes bancários trabalham com mais de um fornecedor:  

como estratégia de defesa, inclusive, para o caso de uma instituição 

financeira não suprir seus anseios e necessidades; 

c) que os clientes são sensíveis ao aumento do valor da tarifação: não 

permaneceriam se relacionando com o banco se houvesse aumento 

substancial no preço das tarifas bancárias. 

Em relação ao entendimento dos entrevistados sobre lealdade,           

constata-se que esse constructo é visto como uma troca constante entre          

cliente-banco, com cada parte tendo seus direitos e deveres, isto é, um 

relacionamento lastreado pela reciprocidade.  

Apesar de grande parte dos entrevistados entenderem que um cliente 

bancário não pode ser leal a um banco, por ser esse relacionamento regido por 

contrato ou, por não acreditarem na possibilidade, verifica-se que em um cliente 

satisfeito, a confiança no banco tende a se solidificar. Constatou-se, aqui, uma 

relação positiva entre satisfação e confiança de clientes em seu banco e uma certa 

aproximação com a ideia de lealdade dos bancos, definida como algo ligado ao 

entendimento de que o cliente, confiante em seu banco, está satisfeito e não o 

deixa. Porém, o afastamento observado, também aqui, está no fato dos bancos 

acreditarem que o cliente satisfeito “não o deixa”, ou seja, seria praticamente uma 

relação indissolúvel. O que se constatou é que, mesmos os satisfeitos e confiantes, 

são sensíveis a um aumento da tarifação e não permaneceriam se relacionando com 

o banco se esse aumento fosse relevante.  

Outro fator de destaque na relação cliente-banco foi verificado no que se 

refere à qualidade do atendimento prestado pelo banco, onde se constatou que a 

satisfação para os clientes é traduzida como o suprimento de todas as suas 



52 

 

necessidades, isto é, quando é cumprido, pelo banco, exatamente o que foi 

contratado, quando da compra do produto ou serviço. 

Também constatou-se, que satisfação é um elemento motivador de 

divulgação gratuita do banco, já que, pelos relatos dos entrevistados, constata-se 

que a máxima circulante no mercado bancário de que “um cliente satisfeito é cliente 

em dobro” é verdadeira, pois indicam o seu banco para outros clientes em potencial.  

Observou-se, ainda, que o atendimento prestado pelo banco foi definido várias 

vezes pelos entrevistados como sinônimo do constructo lealdade ou entendido como 

um dos fatos que poderiam gerá-la. O atendimento foi apontado, quase que 

constantemente, como sendo o que mais importa no relacionamento cliente-banco, 

sendo, inclusive, traduzido como fruto da qualidade do relacionamento com o 

Gerente do banco. 

O estudo realizado permite concluir que, independentemente de fatores 

como o tempo gasto ou o esforço associados à troca de fornecedores, os clientes 

bancários são sensíveis a aumento substancial da tarifação, não tem compromisso 

de recompra com banco e nem de compra junto a um único banco. Em decorrência, 

se pode concluir que não são fiéis/leais. Entretanto, aponta que o principal fator de 

satisfação de clientes está voltado para o atendimento.  

Este trabalho, certamente, não se encerra aqui. Alguns outros aspectos 

não abordados ao longo deste estudo, devem ser considerados e sugerem a 

elaboração de novas investigações. 

 

 

5.1 Recomendações Gerenciais 

 

 

Acredita-se que este estudo possa contribuir de forma significativa, sendo 

de grande importância para os gestores do mercado bancário, pois suas conclusões 

representam insumos para elaboração de estratégias organizacionais vencedoras, 

com potencial de impactos positivos relevantes nos resultados das instituições 

financeiras.  

Esta contribuição se dá na medida em que traz uma compreensão mais 

profunda sobre o comportamento do cliente bancário, que vê, no atendimento de 
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qualidade e na reciprocidade do relacionamento constituído entre cliente-banco, os 

principais fatores antecessores à satisfação e à confiança. 

Pesquisar como clientes bancários entendem o que seja lealdade, 

assumindo que não se sentem compromissados com nenhum banco para recomprar 

produtos/serviços, que consideram, inclusive, o uso desse termo inadequado para 

ser usado com bancos, que entendem que não tem de comprar de um único banco 

algum produto/serviço que necessitam e, por outro lado, constatar que esses 

clientes são sensíveis à esforços de marketing da concorrência, ao ponto de 

considerarem deixar o banco com que se relacionam e irem para outros, são fatos 

importantes para qualquer gestor bancário  

Compreender que para conquistar a satisfação e a confiança do cliente, 

bem como potencializar a probabilidade de conseguir sua permanência no 

relacionamento com o banco, é recomendável preparar todos os setores da 

instituição financeira para prestar um atendimento qualificado e distinto aos seus 

clientes, já que de nada adiantarão as ações dos Gerentes de Relacionamento do 

Banco para promover um atendimento de excelência, se, por exemplo, ao chegar a 

sua agência, o cliente for mal atendido pelos demais funcionários. Saber disso é de  

fundamental importância para a gestão dos relacionamentos com clientes bancários. 

O conhecimento sobre como a qualidade no atendimento abre portas para 

a construção de relacionamentos de longo prazo e contribui positivamente para o 

gerenciamento de fatores que são importantes na avaliação dos clientes a respeito 

de um serviço, é um fator estratégico para as instituições financeiras.  

Recomenda-se aos gestores bancários que esse conhecimento seja 

sedimentado e que sejam adotadas ações junto às suas equipes de treinamento e 

desenvolvimento, para que tal saber seja incorporado às práticas de todos os 

funcionários, constituindo, dessa forma, vantagem competitiva no mercado bancário. 

 

 

5.2  Recomendações acadêmicas 
 

 

Acredita-se que o presente estudo deve ser considerado de importância 

para a academia, pois tem pretensão de colaborar com linhas de pesquisas que 

abordam o comportamento do consumidor, estratégias de marketing e 
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relacionamento no setor bancário. Recomenda-se que o mesmo seja agregado e 

acrescentado a outros importantes estudos que abordam estes assuntos. 

 

 

5.3  Sugestões para trabalhos futuros 
 

 

Após todo o conteúdo abordado aqui, observa-se a fundamental 

importância de estudos sobre o comportamento do consumidor que envolvam 

constructos como lealdade, satisfação, confiança. Pesquisas futuras que tragam à 

tona aspectos como, por exemplo, que porção da lealdade é determinada pelo 

componente satisfação, sempre serão bem-vindas para que assim, contribuam cada 

vez mais com estudos ligados a aspectos comportamentais no mercado bancário. 

Sugere-se, como ampliação deste estudo, realizar-se uma pesquisa sobre 

lealdade com clientes bancários de todas as capitais do Brasil, com maior 

diversidade de clientes pertencentes a um universo mais abrangente de culturas 

brasileiras. Com isso, seria possível compreender melhor se, realmente, este 

constructo leva a um desenvolvimento de vantagem competitiva para bancos no 

Brasil. 

É necessário ressaltar que as conclusões aqui apresentadas não deverão 

ser generalizadas para toda população. Porém, elas poderão ser utilizadas como 

informações para pesquisas futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AYROSA, Eduardo A. T.; SAUERBRONN, João Felipe R. (2004) Uma introdução  
ao uso de métodos qualitativos de pesquisa em compo rtamento do 
consumidor.  In: VIEIRA, Marcelo M. F.; ZOUAIN, Deborah M. (2004) Pesquisa 
Qualitativa em Administração. Rio de Janeiro: Editora FGV. 
 
 
ARTHUR, W. B. Increasing Returns and the New World of Business . Harvard 
Business Review, p. 100-109, July-August, 1996. 
 
 
BARDIN, L. Análise de Conteúdo . Lisboa, Edições 70,1977. 
 
 
BARNES, J. G.  Closeness, Strength and Satisfaction:  Examining  t he Nature of  
Relationships  Between  Providers of Financial Serv ices and their Retail 
Customers. Journal of Psychology & Marketing . New York, Vol.14, Nº 18, pp. 
765-790. December.  1997. 
 
 
BARTHES, R. Elements of Semiology . New York: Hill and Wang, The Noonday 
Press, 1967 ( tradução do original francês, 1964)  
 
 
BAUER, Martin W.; GASKELL, George; Pesquisa qualitativa com texto, imagem e 
som: um manual prático ; tradução de Pedrinho A. Guareschi, - 7 ed. Petrópolis, 
RJ: Vozes 2008. 
 
 
BERRY, L.L. Relationship marketing of services: growing interes t, emerging 
perspectives . Journal of the Academy of Marketing Science, v. 23, n.4, p. 236-245, 
1995. 
 
 
BINKS, M. R.; ENNEW, C. T. Smaller Business and Relationship Banking: the  
Impact of Participative Behaviour. Entrepreneurship : Theory & Practice , Vol. 21, 
Nº 4, pp. 83-92, 1997. 
 
 
BURNHAM, Thomas A; FRELS, Judy K; MAHAJAN, Vijay. Customer Switching 
Costs: A Typology, Antecedents, an Consequences . Journal of the Academy of 
Marketing Science, v. 31, n. 2, p.109-126, 2003. 
 
 
BUZACOTT, John. Service system structure . International Journal of Production 
Economics, v. 68, p. 15-27, 2000. 
 
 
 



56 

 

CARDOZO, Richard N. An experimental study of customer effort, expectati on 
and satisfaction . Journal of Marketing Research. v2, n3, p.244-249, Aug. 1965. 
 
 
COLGATE, M.;  STEWART,  K.  The Challenge of Relationships in Services: a   
New Zealand Study . International Journal of Service Industry Management. Vol. 9, 
Nº 5, pp. 454, 1998. 
 
 
CROSBY, L. A.; EVANS, K. R.; COWLES, D. Relationships Quality in Services 
Selling: an Interpersonal Influence Perspective . Journal of Marketing, v. 54, July, 
68-81, 1990. 
 
 
DAY, George S.; MONTGOMERY, David B. Charting new directions for 
marketing . Journal of Marketing, v.63 (Special Issue), p.3-13, 1999. 
 
 
DAY, G. S. A empresa orientada para o Mercado: compreender, atra ir e manter  
clientes valiosos . Porto Alegre: Bookman, 2001. 
 
 
DELLAGNELO; SILVA. (2005) Análise de conteúdo e sua aplicação em pesquisa  
na administração . In: VIEIRA, Marcelo M. F.; ZOUAIN, Deborah M. (Org) Pesquisa 
Qualitativa em Administração: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Editora FGV. 
 
 
DICK, A. S.; BASU, K. Customer loyalty: toward and integrated conceptual  
framework . Journal of the Academy of Marketing Science, Greenvale, v. 22, p. 99 – 
113, Winter, 1994. 
 
 
DONEY, P. M.; CANNON, J. P. An Examination of the Nature of Trust in Buyer-
Seller Relationships . Journal of Marketing, v. 61, n. 2, 35-51, April, 1997. 
 
 
DUBÉ, Laurette; MAUTE, Manfred F. Defensive strategies for managing  
satisfaction and loyalty in the service industry . Psychology & Marketing. v. 15, n. 
8, p. 775-791, Dec.1998. 
 
 
ENGEL, J. E; BLACKWELL, R.D; MINIARD, P.W. Consumer behavior . Nova York: 
Dryden, 1998. 
 
 
ENNEW, Christine T.; BINKS, Martin R. Impact of participative service 
relationships on quality, satisfaction and retentio n: an exploratory study . 
Journal of Business Research. v.46, n.2, p.121-32, Oct. 1999. 
 



57 

 

FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e Mudança Social /Norman Fairclough; Izabel 
Magalhães, coordenadora da tradução, revisão técnica e prefácio. – Brasília: Ed. 
Universidade de Brasília, 2001, 2008 (reimpressão). 
 
 
FARIA, Marcos Áreas de. Estratégias de marketing para fidelização de sócios  de 
clubes sócias em Belo Horizonte . 2006. Dissertação (mestrado em 
Administração). FEAD: Belo Horizonte. 
 
 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Dicionário Aurélio da língua  
portuguesa /Aurélio Buarque de Holanda Ferreira; coordenação Marina Baird 
Ferreira, Margarida dos Anjos. – 5º Ed. – Curitiba: Positivo, 2010. 2.272 p. 
 
 
FORNELL, C.; WERNERFELT, B. Defensive marketing strategy by customer  
complaint management: a theoretical analysis . Journal of Marketing Research, v. 
24, n. 4, p. 337-346, 1987. 
 
 
FORNELL, Claes. A national customer satisfaction barometer : The swendish 
experience . Journal of Marketing. v. 56, n. 1, p. 6-21, Jan. 1992. 
 
 
FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços  / 15ª Edição - Rio 
de Janeiro: Qualitymark, pp. 126-129, 2002. 
 
 
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder . Trad. de Roberto Machado. Rio de 
Janeiro: Graal, 1981. 
 
 
_________________. A Arqueologia do Saber /Michel Foucault; tradução de Luiz 
Felipe Baeta Neves. – 7. Ed. – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 
 
 
FREITAS, Henrique M. R. de; CUNHA JR., Marcus V. M. da; MOSCAROLA, Jean. 
Pelo resgate de alguns princípios da análise de con teúdo : aplicação prática 
qualitativa em marketing. Porto Alegre: UFRGS/FCE/PPGA, 1996. 17 p. (Série 
Documentos para Estudo, PPGA/UFRGS, N 5/96). 
 
 
GHOSH, Mrinal; JOHN, George. Governance Value Analysis and Marketing 
Strategy . Journal of Marketing, Special Issue, p. 131-145, 1999. 
 
 
GOSLING, M. Estratégia de Relacionamento no Setor Bancário Bras ileiro : um 
estudo empírico . Dissertação de Mestrado da Faculdade de Ciências Econômicas 
da Universidade Federal de Minas Gerais. 315p, 2001. 
 



58 

 

GRAYSON, K; AMBLER, T. The dark side of long-term relationships in 
marketing services. Journal of Marketing Research, v. 36, n. 1, p. 132-141, 1999. 
 
 
GRÖNROOS, C.  Service Management and Marketing.  Managing the Mom ents 
of  Truth in Service Competition . Free Press/Lexington Books, Lexington, MA. 
1990. 
 
 
_______________ Marketing: Gerenciamento e Serviços . Rio de Janeiro: 
Campus, 1993. 
 
 
_______________Services Management and Marketing - a customer 
relationship management approach . 2. ed. England: Wiley, 2000. p. 394. 
 
 
GUMMESSON, E.  Implementation Requires a Relationship Marketing 
Paradigm .  Journal of the Academy of Marketing Science. Vol. 26, Nº 3, pp. 242-
249,1998. 
 
 
HENNIG-THURAU, T.; GWINNER, K. P.; GREMLER, D. D. Understanding 
Relationship Marketing Outcomes: An Integration of Relational Benefits and 
Relationship  Quality . Journal of Service Research. Vol. 4, Nº 3, February, pp. 230-
247, 2002. 
 
 
HESKETT, James L. et al. Putting the service-profit chain to work . Harvard 
Business Review. v.72, n.2, p.164-174, Mar./Apr. 1994. 
 
 
HOFFMAN, K.D.; BATESON, J.E.G. Princípios de Marketing de Serviços: 
conceitos, estratégias, e casos . São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2003. 
 
 
HOLMLUND, M.; KOCK, S.  Relationship marketing:  the importance of 
customer -perceived service quality in retail banking . The Service Industries 
Journal, Vol. 16, Nº 3, July, pp. 287-304, 1996. 
 
 
JACOBY, J.; KYNER, D. B. Brand loyalty vs.  repeat purchasing behavior.  Journal 
of Marketing Research, 10(1), 1-9, 1973. 
 
 
JOHNSON, M. D.; GRAYSON, K.  A. Sources and Dimensions of Trust in Service  
Relationships .  In Swartz, T. A., IACOBUCCI, D. (eds.). Handbook of Services 
Marketing and Management.  Sage Publications. Thousand Oaks, CA. USA.  2000. 
 
 
 
 



59 

 

JOHNSON, M.  D.; GUSTAFSSON, Anders, ANDREASSEN, Tor Wallin, LERVIK, 
Line e CHA, Jaesung. The evaluation and future of national customer 
satisfaction  index models . Journal of Economic Psychology, 22, pp. 217 – 245,  
2001. 
 
 
JONES, M.; MOTHERSBAUGH, D.; BEATTY, S. Switching barriers and  
repurchase intentions in services . Journal of Retailing, New York, v. 76, n. 2, 
p.259 -274, 2000. 
 
 
JONES, T. O.; SASSER JR. W. E. Why Satisfied Customers Defect . Harvard 
Business Review. 73 (6), pp. 88-99, 1995. 
 
 
JOHNSON, M. D.; ANDERSON, E. W.; FORNELL, C. Rational and adaptive  
performance expectations in acustomer satisfaction framework . Journal of 
Consumer Research, v. 21, p. 695-707, Mar. 1995.   
 
 
KANTER, R.M. Classe mundial . Rio de Janeiro: Campus, 1996. 
 
 
KEAVENEY, S. Customer  switching behavior in service industries: na 
exploration study , Journal of Marketing, April, p. 71-82, 1995. 
 
 
KLEMPERER, Paul. Competition when Consumers have Switching Costs . 
Review of Economic Studies, v. 62, p. 515-539, 1995. 
 
 
LAM, Shun Yin; SHANKAR, Venkatesh; ERRAMILLI, M. Krishna; MURTHY, Bvsan. 
Customer Value, Satisfaction, Loyalty, and Switchin g Costs: An Ilustration 
From a Business-to-Business Service Context . Journal of the Academy of 
Marketing Science, v. 32, n 3, p. 293-311, 2004. 
 
 
LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construção do saber:  manual de 
metodologia da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artes Médicas Sul; 
Belo Horizonte: EDUFMG, 1999. 
 
 
LEE, Jonathan; LEE, Janghyuk; FEICK, Lawrence. The impact of switching costs 
on the customer satisfaction-loyalty link: mobile p hone service in France . The 
Journal of Services Marketing, v. 15, n. 1, p. 35-48, 2001. 
 
 
MATTILA, A.  S. Emotional Bonding and Restaurant Loyalty : Cornell Hotel and 
Restaurant Administration Quarterly . Vol. 42, Nº 6 (December), pp. 73-79, 2001. 
 



60 

 

McCARTHY, E.J. Basic Marketing: A Managerial Approach , 13ª edição, Irwin, 
Homewood, 2001. 
 
 
MILLER, Rick. Case study: customer profitability measurement at C anadian  
Imperial Bank of Commerce . Bank Accounting & Finance . v.12, n. 2, p. 28-33, 
Winter 1998.  
 
 
MOORMAN, Christine; DESHPANDE, Rohit; ZALTMAN, Gerald. Factors Affecting 
Trust in Market Research Relationships . Journal of Marketing, v. 57, January, p. 
81-101, 1993. 
 
 
NEAL, William. Satisfaction is Nice, but Value Drives Loyalty . Marketing 
Research, Spring, p. 21-23, 1999. 
 
 
NETO, M. R. dos A.; MOURA, A. I. Construção e Teste de um Modelo Teórico   de  
Marketing  de Relacionamento para o Setor de Educaç ão. Anais do XXVIII 
ENANPAD, Brasil, 2004. 
 
 
ORLANDI, Eni P. Análise de discurso – princípios e procedimentos . Campinas: 
Pontes, 1999. 
 
 
OLIVER, R.L. A cognitive model of the antecedents and consequenc es of 
satisfaction decisions , Journal of Marketing Research, p. 460-469, novembro, 
1980. 
 
 
OLIVER, R. Whence . Consumer Loyalty? Journal of marketing , v. 63, Special 
Issue, 1999. 
 
 
PRADO, P. H. M.; SANTOS, R. da C.  Comprometimento e Lealdade: Dois   
Conceitos ou Duas Dimensões de um único Conceito?  Anais do XXVII 
ENANPAD, Brasil, 2003. 
 
 
PRITCHARD, M.; HAVITZ, M.; HOWARD, D. Analyzing the Commitment Loyalty  
Link in Service Contexts . Journal of the Academy of Marketing Science, V. 27, Nº 
3, pp. 333-348, 1999. 
 
 
REICHHELD, Frederick. A estratégia da lealdade . Rio de Janeiro: Campus, 1996. 
 
 
 



61 

 

RIBEIRO, Áurea; FLEURY, Ângela. Marketing e Serviços que ainda fazem a 
diferença . São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
 
RICH, M. The Direction of Marketing Relationships . Journal of Business & 
Industrial Marketing, v. 15, n. 2/3, p. 170-179, 2000. 
 
 
ROTTER, Julian. A New Scale for the Measurement of Interpersonal  Trust . 
Journal of Personality, v. 35, 651-665, 1967. 
 
 
ROUSSEAU, Denise; SITKIN, Sim; BURT, Ronald. CAMERER, Colin. Not so 
different After All: a cross discipline view of tru st . Academy of Management 
Review, v. 23, 3, p. 393-404, 1998. 
 
 
RUST, Roland; ZAHORIK, Anthony. Customer Satisfaction, Customer Retention 
and Market Share , Journal of Retailing, v. 69, 2, p. 193-215, 1993. 
 
 
RUST, Roland; METTERS, Richard. Mathematical models of service . European 
Journal of Operational Research. v. 91, n. 3, p. 427-439, Jun. 21, 1996. 
 
 
SHAPIRO, Benson; SVIOKLA, John. Mantendo clientes . São Paulo: Makron Books, 
1995. 
 
 
SHERMAN, H. David; GOLD, Franklin. Bank branch operating efficiency . Journal 
of Banking and Finance. v. 9, n. 2, p. 297-315, 1985 
 
 
SHETH, J. N. Relationship Marketing: Paradigm Shift or Shaft?  Paper presented 
at the Annual Meeting of the Academy of Marketing Science, Miami, FL. 1996. 
 
 
SHOEMAKER, S.; BOWEN, J. T., Commentary on “Loyalty: a Strategic 
Commitment: Cornell Hotel and Restaurant Administra tion Quarterly . October-
December. pp. 47-52, 2003. 
 
 
SINGH, Jagdip; SIRDESHMUKH, Deepak. Agency and Trust Mechanisms in 
Relational Exchanges . Journal of the Academy of Marketing Science, v. 28, Winter, 
p. 150-167, 2000. 
 
 
SPILLER, Eduardo Santiago; PLÁ, Daniel; LUZ, João Ferreira da; SÁ, Patrícia 
Riccelli Galante de. Gestão de serviços e marketing interno  – Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2004. 



62 

 

STEWART, Kate. An exploration of customer exit in retail banking . International 
Journal of Bank Marketing, v. 16, n. 1, p. 6-14, 1998. 
 
 
SWALDDLING, David C.; MILLER, Charles. Don’t measure customer satisfaction . 
Quality Progress, v.35, p.62-68, May, 2002. 
 
 
TAX, Stephen S.; BROWN, Stephen; W., CHANDRASHEKARAN, Murali. Customer 
evaluations of service complaint experiences: impli cations for Relationship  
Marketing. Journal of Marketing. V62, n.4, p. 60-76, Apr. 1998. 
 
 
TEIXEIRA, Francisco Lima Cruz; CAVALCANTE, Luiz Ricardo Mattos 
Teixeira.”Relações entre tecnologia, padrões organizacionais e produtividade 
no setor bancário do Brasil ”.In: Revista de Administração; São Paulo, v.40, n.3, 
p.213-224, jul/ago/set. 2005. 
 
 
THUNMAN, C. G.; SEYED-MOHAMED, N. Exploring buyer-seller relationships in 
bank marketing. Advances in International Marketing , v. 9, p. 281-296, 1999. 
 
 
______________Corporate Banking: services and relationships. The 
International Journal of Bank Marketing. Bradford: vol. 10, issue 2, pp. 10 – 16, 1992. 
 
 
VERGARA, Sylvia Constant, Projetos  e Relatórios de Pesquisa em 
Administração , 9ª ed – São Paulo – ed. Atlas S.A – 2007. 
 
 
VERHOEF, Peter C. Understanding the Effect of Customer Relationship 
Management Efforts on Customer Retention and Custom er Share 
Development . Journal of Marketing, v. 67, p. 30-45, October, 2003. 
 
 
VIEIRA, Marcelo Milano Falcão; ZOUIAN, Deborah Moraes. Pesquisa qualitativa  
em Administração . Rio de Janeiro: FGV, 2004, cap.1, p.13-28. 
 
 
YOUNG, Louise; DENIZE, Sara. A concept of commitment: alternative views 
relational continuity in business service relations hips . Journal of Business & 
Industrial Marketing, v. 10, n.5, p.22-37, 1995. 
 
 
ZEITHAML, V. A.;  BERRY, L.  L.; PARASURAMAN, A. The Behavioral 
Consequences  of Service Quality . Journal of Marketing. Vol. 60, april, pp. 31-46, 
1996. 
 



63 

 

ANEXO A - Termo de Confidencialidade 
 

 Meu nome é Júlio César Rodrigues da Silva. Estou realizando esta 

pesquisa, cujo o tema é marketing de relacionamento e, tem, como  título: UMA 

ANÁLISE DO DISCURSO DOS BANCOS À LUZ DO CONCEITO DE LEALDADE 

EM MARKETING DE RELACIONAMENTO.  

 Trata-se de estudo empírico, que resultará numa dissertação de 

Mestrado, onde o objetivo final é o de investigar se há ou não congruência entre a 

ideia de lealdade, manifestada no discurso dos bancos, como sendo necessária ao 

processo de retenção de clientes, e o conceito de lealdade vigente em marketing de 

relacionamento.  

 Este projeto é realizado na Escola Brasileira de Administração Pública e 

de Empresas (EBAPE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) do Rio de Janeiro. No 

site www.ebape.fgv.br podem ser encontradas informações sobre a EBAPE e a 

FGV. 

O Professor Dr. Eduardo André Teixeira Ayrosa é o orientador deste 

projeto de pesquisa e pode ser contactado por meio do telefone (21) 3799-5744 e do 

endereço eletrônico eduardo.ayrosa@fgv.br, podendo fornecer quaisquer outros 

esclarecimentos que se façam necessários sobre o projeto.  

Agradecemos a sua disposição em participar. Antes de começar a 

entrevista, gostaria de garantir-lhe que você tem alguns direitos bem definidos: 

a) sua participação nesta entrevista é totalmente voluntária; 

b) você pode se recusar a responder qualquer pergunta a qualquer momento; 

c) você pode se retirar da entrevista e dá-la por encerrada a qualquer momento. 

Esta entrevista será mantida em confidencialidade e estará disponível 

apenas para o autor deste projeto e para o professor orientador da dissertação. 

Partes desta entrevista podem ser usadas no relatório final da pesquisa, 

mas, em nenhuma circunstância, o seu nome ou características que permitam a sua 

identificação, serão incluídas no relatório final. 

Agradeço, desde já, pela sua atenção e aguardo a sua aprovação abaixo 

como prova de que leu este documento e concorda com os termos acima citados. 
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ANEXO B –  Roteiro de perguntas para entrevistas  
 

Critério Classificação Econômica Brasil  
 

 Posse de Itens 
 
1. Quantos televisores em cores possui em casa? 
 
2. Quantos rádios possui? Mesmo que seja acoplado a algum outro tipo de 

equipamento e que possa sintonizar as emissoras de rádio? 
 
3. Quantos banheiros existem na sua casa? 
 
4. Quantos automóveis de passeio a família possui? 
 
5. Possui empregados mensalistas como por exemplo: babás, motoristas, 

cozinheiras, copeiras, arrumadeiras ou outros? 
 

6. Possui máquina de lavar roupa, automática e/ou semi-automática? 
 
7. Quantos videocassete e /ou DVD possui em casa? 
 

8. Possui geladeira simples ? 
 
9. Possui freezer aparelho independente ou parte da geladeira duplex?  

 

 

 Grau de Instrução 
 
1. Qual o grau de instrução do chefe da família? 

 
 
Perguntas Descritivas:  
 
1. Fale sobre quando você teve o seu primeiro contato com algum serviço ou 

produto bancário. Foi bom? Qual foi a sua reação após este primeiro contato? 
 
2. E sua primeira conta? Em que banco abriu? Que tipo de conta foi?  
 
3. Com quantos bancos você se relaciona atualmente? Há quanto tempo?  
 
4. Como se deu a escolha por ele(s)? 
 
5. Fale sobre se já houve alguma vez que teve a intenção de deixar de se 

relacionar com o seu banco ou seus bancos. Se houve, quando foi? Por quê? 
 
6. Já houve alguma história boa no seu relacionamento com seu banco ou seus 

bancos que marcou a sua vida? Se sim, o que aconteceu? 
 
7. E alguma história ruim? Já aconteceu? O que foi? 
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8. Fale sobre tarifas bancárias. Você tem controle sobre o que gasta com elas? 

Se preocupa com isso? Afeta sua escolha do banco? 
 
9. Já indicou pessoas para se tornarem clientes de seu ou de seus bancos? Se 

sim, tem idéia de quantas se tornaram? 
 

 
Desenvolvimento da Entrevista:  
 
1. O que é lealdade para você?  
 
2. Fale mais sobre lealdade. Você acha que um cliente pode ser leal a um banco? 
 
3. Você se considera leal ao seu banco ou aos seus bancos? 
 
4. Comente sobre a qualidade do serviço prestado/produto oferecido por seu ou 

seus bancos. Ela te dá confiança? Se sim, por quê? Se não, por quê? 
 
5. Fale sobre satisfação sendo cliente desse mercado. O que é para você? 
 
6. Está satisfeito com o relacionamento com o seu ou seus bancos? Se sim, por 

quê? Se não, por quê?  
 
7. Existe uma máxima no mercado bancário de que um cliente satisfeito vale por 

dois, pois sempre divulga seu banco para outras pessoas e, 
consequentemente, traz outro cliente para ele. Fale sobre isso. Concorda? 
Discorda? Por quê? 

 
8. O que é mais importante para você no relacionamento com um banco? Por 

quê? 
 
9. Comente sobre compromisso com banco. Você acha que tem um compromisso 

de comprar e recomprar um produto/serviço do seu banco ou seus bancos 
consistentemente no futuro? Se sim, por quê? Se não, por quê? 

 
10. Há a possibilidade de influências situacionais e esforços em marketing da 

concorrência afetarem seu relacionamento com o seu ou seus bancos? Se sim, 
por quê? Se não, por quê? 

 
11. Fale sobre a qualidade do relacionamento com o Gerente. É importante para 

que você permaneça operando com o banco? 
 
12. Acha que a lealdade do cliente é importante para sua permanência com um 

banco? Se sim, por quê? Se não, por quê? 
 
13. O que pensa sobre os bancos tentarem buscar o máximo de informações sobre 

os clientes antigos como forma de tentar mantê-los em sua base para se 
defenderem da concorrência? Eles podem se tornar leais assim? Se sim, por 
quê? Se não, por quê? 
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14. Se houvesse uma proposta da concorrência ofertando condições melhores, 

você deixaria o seu ou seus bancos, independentemente de sua relação ser 
boa ou ruim? Se sim, por quê? 

 
15. Considerando um relacionamento duradouro e positivo com seu banco,  
    se houvesse um aumento no preço de suas tarifas, permaneceria nele? 
 
 
Finalização:  
 
1. Há algo mais que você gostaria de me dizer? 
 


