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RESUMO
O propósito desta tese foi o de estender os estudos de Marketing de
Relacionamento, enfocando os resultados do processo deste entre os bancos e
usuários pessoas físicas, sob o ponto de vista destes últimos. A coleta de
dados foi desenvolvida em Curitiba, com consultas aos consumidores divididas
em 3 etapas. A primeira etapa foi conduzida de forma qualitativa com 11
entrevistas em profundidade com correntistas com conta especial. A segunda
etapa (Quantitativa - Preparatória) foi dividida em 3 sub-amostras (n=150.
n=61; e n=60) junto a público com perfil semelhante ao descrito. Por fim, a
terceira etapa (Quantitativa – Descritiva-Conclusiva) contemplou uma amostra
de 480 entrevistas para permitir o teste dos modelos estruturais.
Com base no modelo desenvolvido, verificaram-se as relações da
Satisfação com o Relacionamento, com alguns de seus antecedentes
(Respostas Afetivas, Benefícios do Relacionamento e Qualidade Percebida
dos Serviços), com os elementos da Qualidade do Relacionamento, centrados
na Confiança e no Comprometimento, e seus resultados propriamente ditos,
com o comportamento de Lealdade ao banco. Conforme previsto pelas
hipóteses, percebeu-se uma grande influência da Qualidade nos Serviços
Bancários e dos Benefícios percebidos em se manter a relação com o banco
sobre a Satisfação com o Relacionamento, assim como um impacto moderado,
porém significativo, das Respostas Afetivas sobre esta. A Qualidade nos
Serviços apresentou, numa configuração alternativa ao modelo original, uma
contribuição relevante sobre a Confiança no banco, e os Benefícios do
Relacionamento relacionou-se significativamente com a Confiança e com o
Comprometimento dos clientes com seus bancos. Os construtos componentes
da Qualidade no Relacionamento mostraram grande influência entre si
(Satisfação sobre Confiança e Comprometimento, Confiança sobre o
Comprometimento). Conforme previsto, o Comprometimento, aqui proposto
como a dimensão Lealdade Atitudinal, teve a maior influência sobre a
Lealdade (dimensão conativa), Seguido da Confiança e da Satisfação, cujo
principal efeito sobre ela foi indireto.
Associado a este, um segundo produto desta tese foi o desenvolvimento
de um modelo de avaliação da Intensidade no Relacionamento baseado na
utilização de produtos do banco e dos meios de contato com este. Através de
Análises de Traço Latente, foi possível identificar uma ordem na aquisição dos
produtos financeiros, bem como gerar um modelo que permita a predição de
compra de outros produtos com base na característica latente de uso dos
produtos de cada indivíduo. Uma tipologia baseada neste construto mostrou-se
relevante para explicar algumas diferenças de avaliação do relacionamento do
cliente com seu banco.
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ABSTRACT
The purpose of this thesis was to extend the Relationship Marketing
knowledge, focusing on the evaluative process between banks and users. The
proposed model was verified at Curitiba in 3 different stages. The first one was
composed by 11 in depth interviews with special account clients. The second
stage (Quantitative - Preparatory) was divided into 3 sub-samples (n=150.
N=61; And n=60) with similar interviewees profile. Finally, the third stage
(Descriptive - Conclusive Quantitative) accomplished a sample size of 480 to
allow the test of the structural model.
Based on a structural model, it was verified the relationship among
Satisfaction (and his antecedents Affective Responses, Relationship Benefits
and Service Quality), the Relationship Quality elements (centered in Trust and
Commitment), and the Bank Loyalty. The largest effect on Satisfaction was
caused by Service Quality and Relationship Benefits, as well as a lower, but
significant, impact of Affective Responses over it. The Service Quality had, in
an alternative model configuration, an important effect over Trust, and the
Relationship Benefits showed the same behavior over Trust and Commitment.
The Relationship Quality constructs showed an influence to each other
(Satisfaction to Trust and Commitment, Trust to Commitment). The
Commitment, here proposed as an Attitudinal Loyalty dimension, had the
largest influence on Loyalty (as a behavioral dimension), followed by Trust. The
main effect of Satisfaction over Loyalty was indirect.
A second result of this thesis was the development of a Relationship
Intensity evaluation model, based on the usage of financial products. Through
Latent Trait Analysis, it was possible to identify a financial products acquisition
order, as well as to generate a model that allows the purchase prediction of
other products related with the actual product usage of each individual. A
Relationship Intensity based typology was relevant to explain some differences
in the customer relationship evaluation constructs.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

2

1. INTRODUÇÃO
Neste capítulo é apresentado o tema da tese em questão, discutindo
uma definição de Marketing de Relacionamento que a norteará, bem como o
problema a ser explorado e os objetivos do trabalho. Em seguida, serão
avaliadas as justificativas teóricas e relevância prática da proposta, e
referenciada a estrutura seguida nesta tese.

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O Marketing de Relacionamento, a partir da década de 1980, tem
ganhado destaque como uma nova perspectiva e oportunidade para o
desenvolvimento da disciplina do Marketing. Para alguns autores, esta
abordagem significa uma mudança de paradigma, antes centrado nos
tradicionais 4P´s de McCarthy, que não dão conta de explicar todo o fenômeno
do relacionamento com o mercado (COVIELLO et alii, 1997; GRÖNROOS,
2000a, GUMMERSON, 2000).

Esta abordagem tem-se embrenhado em diversos aspectos do
marketing, com um foco tático, como o de falar mais intimamente com o cliente
(SZIMIGIN e BOURNE, 1998), ou de aplicar as mais avançadas tecnologias
para estabelecer um diálogo com os consumidores, através do Database
Marketing, do marketing direto ou do marketing um-a-um. Numa perspectiva
estratégica, o marketing de relacionamento tem-se desenvolvido apropriandose das teorias de redes (HAKANSSON E SNEHOTA, 1995), relacionamentos
com canais de distribuição (ANDERSON e WEITZ, 1989) e fornecedores
(FORD, 1997).

Esses

esforços

têm

trazido

grandes

contribuições

para

o

desenvolvimento de uma teoria do Marketing de Relacionamento, mas
diversos destes instrumentos, confundidos com modismos, têm também
acentuado a rejeição a algumas destas abordagens. Fournier, Dobscha e Mick
(1998) discutiram esta perspectiva, indicando que devem ser tomados
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cuidados com a utilização de ferramentas isoladamente e supor que isto é
marketing de relacionamento. Muitos autores têm reforçado ser esta a
“abordagem mágica” para resolver os problemas das empresas com seus
mercados (GORDON, 1999; VAVRA, 1993; MCKENNA, 1993). Mas os
esforços podem transformar-se em grandes problemas para as mesmas,
quando não consideram as particularidades de cada atividade e de situações
de mercado específicas, e parte-se para ações “que funcionaram para os
outros”. Esses fatores agravam as dificuldades quando as relações em
questão referem-se a mercados de consumo, onde as generalizações e os
benchmarks não apropriados tem se mostrado ineficientes.

Da mesma forma, as aplicações como o Database Marketing e o
Marketing um-a-um priorizam o esforço da empresa em manter seus clientes
ativos, e visam quase exclusivamente dar respostas comportamentais (taxa de
continuidade de compra, processos de up sell e cross sell, entre outros1),
numa visão restrita do conceito de lealdade. Neste caso, a abordagem segue
padrões que a definem como a taxa de retorno à compra de um usuário
(JACOBY e CHESNUT, 1978). Estes mesmos autores, já em 1978, discutiram
a necessidade de entender em maior profundidade esse usuário e não
somente desenvolver nele propensão de retorno a compras de forma inercial,
mas sim baseado em maior comprometimento destes com o fornecedor. As
definições que se seguiram a esta discussão procuraram incorporar aspectos
atitudinais na mesma, como a proposta por Oliver (1999). Neste último caso,
percebe-se que o foco continua integrado ao resultado de retorno a compras,
mas também abrange questões como o wallet share (participação da marca no
total de gastos do usuário com a categoria de produtos/serviços), e aspectos
como “um profundo comprometimento” explicitadas na mesma. Esta ampliação
do escopo leva à reflexão de que a lealdade não é dicotômica (leal – não leal),
mas um contínuo representado por estágios (OLIVER, 1999), que podem levar
a resultados comportamentais específicos, como a lealdade pura de Jacoby e
1

Os termos citados referem-se a formas de ampliar o volume de vendas totais de cada
clientes. O Up Selling trata do esforço de buscar formas de incentivar a compra, por parte do
consumidor, de produtos que hoje ele já consome (PEPPERS e ROGERS, 1997). Já o Cross
Selling refere-se ao esforço para procurar maneiras de incentivar os consumidores a comprar
produtos complementares, ou que tenham alguma sinergia com os atualmente consumidos
(PEPPERS e ROGERS, 1997).
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Chesnut (1978) ou pela lealdade última de Oliver (1999). Esta ainda sofre
alterações de forma situacional, como é sugerido por Dubois et alii (1999),
onde variáveis que influenciam a decisão no momento da compra podem ser
determinantes da escolha por uma dada marca, sem que haja uma
predisposição atitudinal forte anterior.

A presente tese se propõe a estudar o relacionamento sob a ótica do
cliente, buscando elaborar um modelo que integre construtos que fazem parte
da avaliação realizada por este durante todo o processo, e que poderá
oferecer uma explicação de interação entre estas variáveis de forma a facilitar
o entendimento de como se poderia ampliar a lealdade dos mesmos em
processos de consumo contínuo de serviços, especificamente para o caso dos
serviços bancários2.

1.2. A DEFINIÇÃO DO MARKETING DE RELACIONAMENTO

Há hoje uma grande diversidade de aplicações e situações nas quais o
Marketing de Relacionamento foi estudado, o que interfere na sua definição
(SHETH, 2000). Além daquelas que o consideram como sinônimo de Database
Marketing, de Retenção de Consumidores (VAVRA, 1993), do Marketing um a
um (PEPPERS e ROGERS, 1995), outras foram feitas de forma mais
abrangente, compiladas por Parvatiyar e Sheth (2000a). Somente estes
autores encontraram mais de 10 destas com perspectivas complementares.

Esta profusão de sentidos pode causar dificuldades de utilização do
conceito de Marketing de Relacionamento a pesquisadores e praticantes, ou
mesmo ao desenvolvimento de uma estratégia de relacionamento coerente,
que ofereça resultados efetivos. Desta forma, existem diversos aspectos
ressaltados em diferentes definições propostas para ele, apresentadas por
Parvatiyar e Sheth (2000a), e outras disponíveis na literatura, cujos principais
pontos são:
2

Os termos específicos citados neste parágrafo, como a definição de Marketing de
Relacionamento, a especificação do que é um serviço de prestação contínua, e os construtos
emvolvidos no modelo em questão, serão discutidos ao longo deste capítulo e do capítulo 2
desta tese.
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-

O Marketing de Relacionamento é um esforço integrado da
empresa

para

desenvolver

(atrair,

manter

e

reforçar)

relacionamentos com consumidores (SHAMI e CHALASANI,
1992; BERRY, 1995; MORGAN e HUNT, 1994). Esses podem
ser: a) os consumidores imediatos, envolvendo empresas que
compram produtos e serviços para utilização em seu processo
de transformação, canais de distribuição, que os adquirem
para revenda, ou outros intermediários estabelecidos no
mercado, que desenvolvem o processo de facilitação das
negociações e das vendas de uma empresa; e b) os
consumidores finais, que adquirem produtos e serviços para
uso próprio e pessoal, conforme discussão feita por Parvatiyar
e Sheth (2000a e 2000b);

-

O objetivo deste esforço é o de identificar e manter clientes de
forma a desenvolver benefícios mútuos a partir desta relação
(SHAMI e CHALASANI, 1992), bem como criar e/ou reforçar o
valor econômico (adicionado) entre as partes (PARVATYIAR e
SHETH, 2000a; SHAMI e CHALASANI, 1992). Deve atingir os
objetivos de ambos, através da consecução das promessas
feitas (GRÖNROOS, 2000a), de contatos interativos, e
individualizados (SHAMI e CHALASANI, 1992), e de ações
colaborativas

e

cooperativas

(PARVATYIAR

e

SHETH,

2000a);

-

A criação de uma rede de parceiros e de consumidores é outro
instrumento ressaltado nas definições (SHAMI e CHALASANI,
1992; GUMMERSON, 2000);

-

Deve ser capaz de construir relações fortes e duradouras
(JACKSON,

1985),

proporcionando

(MORGAN e HUNT, 1994).

trocas

de

sucesso
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Portanto,

buscando-se

uma

definição

para

o

Marketing

de

Relacionamento centrada no consumidor que contemple estes elementos, temse a seguinte:

O Marketing de Relacionamento deve ser visto como um
esforço integrado da empresa para desenvolver (atrair, manter
e reforçar) relacionamentos com consumidores imediatos e/ou
finais, de forma a desenvolver benefícios mútuos a partir desta
relação e a criar valor entre as partes.

Considerando esta definição para o Marketing de Relacionamento, é
importante verificar que alguns elementos são comuns entre ela e outras
definições disponíveis, ou seja:
1. para um relacionamento comercial, existem sempre pelo
menos duas partes, fornecedores e compradores;
2. estes interagem entre si de forma a executar uma troca, seja
ela relacional ou transacional;
3. esta interação retrata-se como um processo influenciado pelas
ações de ambas as partes, que, no caso da troca relacional, é
construído ao longo do tempo;
4. tanto características particulares, atitudes e comportamentos
do fornecedor, quanto do comprador influenciam o processo
de troca;
5. além destas, também existem outras que representam
aspectos situacionais e de mercado, que influenciam os
processos de troca e relacionamento.

Outros elementos importantes descritos nas definições compiladas por
Parvatiyar e Sheth (2000a) são os de desenvolvimento do relacionamento com
trocas de sucesso, através da consecução das promessas feitas, de contatos
interativos e individualizados, e de ações colaborativas e cooperativas. Estes
aspectos estão contemplados na perspectiva do desenvolvimento de
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benefícios mútuos e na criação de valor entre as partes, podendo ser
considerados como ações / estratégias para atingir os objetivos do Marketing
de Relacionamento.

A tabela 1.1 apresenta uma comparação entre as concepções
transacionais e relacionais. Esta comparação permite a contextualização da
presente tese, e das mudanças propostas na literatura a respeito do Marketing
de Relacionamento.

O contínuo Transacional x Relacional é discutido por diversos autores, e
trata essencialmente do foco dado a estratégia de marketing pelas
organizações. Inicialmente em contextos Business-to-Business, Dwyer et alii
(1987) retratam, num extremo deste contínuo, a perspectiva transacional como
trocas discretas realizadas entre compradores e vendedores com um mínimo
de relacionamento pessoal e nenhuma antecipação ou obrigação de trocas
futuras. No outro extremo estão as trocas relacionais, caracterizadas por ações
cooperativas e ajustes mútuos das partes, compartilhando os benefícios destas
trocas e com planos para futuras trocas entre elas. Assim, a abordagem
adotada por uma organização, ou a posição relativa dela entre estes dois
extremos, resulta em objetivos, entendimento do consumidor, ações de
marketing e estruturação interna descritos conforme a tabela 1.1.3

3

Numa perspectiva cronológica, a Teoria de Marketing de Relacionamento tem sua origem
essencialmente da escola das Trocas Sociais, seguindo a avaliação efetuada por Sheth,
Gardner e Garret (1988), na qual as preocupações centravam-se na interação entre
fornecedores e consumidores enfocando a Teoria da Troca Social aplicada ao marketing
(BAGOZZI, 1974, 1975, 1978; HOUSTON e GASSENHEIMER, 1987). Por esta abordagem, um
sistema de trocas é definido envolvendo características dos atores sociais, variáveis de
influência social e variáveis situacionais, que delimitam um espaço social para a troca. Hunt
(1983) restringe estas trocas caracterizando-as como elementos fundamentais para a Ciência
do Marketing, que são: (a) o Comportamento dos compradores direcionados na consecução de
trocas; (b) o Comportamento dos fornecedores direcionados na consecução de trocas; (c) o
Referencial Institucional direcionado à consecução e/ou facilitação das trocas; (d) as
Conseqüências à sociedade do comportamento dos compradores e fornecedores, e do
referencial institucional na consecução/facilitação das trocas.
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TABELA 1. 1 QUADRO COMPARATIVO – CONCEPÇÕES TRANSACIONAL X
RELACIONAL
Dimensões de Análise
Objetivo

Paradigma Transacional
 Realizar uma venda
 Satisfazer o consumidor

Duração

 Começo e fim
determinados
 Consumidor é anônimo
 Comprador e vendedor
são independentes
 Composto de Marketing

Compreensão do Consumidor

Domínio da
marketing

função

do

Métodos
Condução
Estilo
Principais aspectos da troca

Sistemas de Informação de
Mercado
Interdependência
entre
Marketing, Operações e RH

 Negociação
 Transações atrativas de
curto prazo
 Independência
 Foco em produto
 Venda como uma
conquista
 Eventos discretos
 Monólogo com a base de
clientes existente
 Pesquisas de Satisfação
ad hoc
 Interface com pouca
importância estratégica
 Marketing interno com
pouca importância

Paradigma Relacional
 Criar um consumidor
 Integração do consumidor
à empresa
 Processo contínuo
 Consumidor é conhecido
 Comprador e vendedor são
interdependentes
 Marketing interativo
(suportado pelo composto
de marketing)
 Colaboração e cooperação
 Comprometimento e
confiança
 Dependência mútua
 Foco em serviços
 Venda como um acordo
 Processo contínuo
(baseado no histórico de
relacionamento com o
consumidor)
 Diálogo individualizado
 Sistema de feedback do
consumidor
 Interface com alta
importância estratégica
 Marketing interno com
contribuição estratégica
significativa

Fonte: adaptado de Ribeiro (1999).

Assim, o estudo do marketing de relacionamento deve procurar integrar
a visão do cliente no processo de gestão da empresa, ao mesmo tempo em
que reflita sobre os resultados atitudinais que as ações de relacionamento
geram sobre este cliente, como forma de prever com mais exatidão o
comportamento futuro destes usuários e não somente levar em consideração a
história de transações passadas que este tem com a empresa. A incorporação
de variáveis como Satisfação e seus antecedentes e aspectos relacionados à
Confiança e Comprometimento mostram-se relevantes na predição da
Lealdade, como será discutido no referencial teórico-empírico, e uma forma de
avaliar com mais precisão o relacionamento futuro deste com seus
fornecedores.
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O propósito desta tese é o de estender os estudos de Marketing de
Relacionamento, enfocando a avaliação da relação entre empresa e
consumidores finais e os resultados do processo de relacionamento. Pretendese analisar a Satisfação com o relacionamento, com alguns de seus
antecedentes (Resposta Afetiva e Qualidade Percebida dos Serviços), bem
como os elementos da Qualidade do Relacionamento, centrados na Confiança
e no Comprometimento, e os resultados propriamente ditos, formados pelo
comportamento de Lealdade. O estudo empírico dar-se-á em um ambiente de
relacionamento relativamente bem estabelecido entre os bancos e clientes
pessoa física.

1.3. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Pelo breve cenário traçado, considerando a atualidade do tema, a
problemática dessa tese será:
“Quais são os fatores que intervêm no processo de Avaliação
de um Relacionamento, na visão do cliente?”

1.4. OBJETIVOS DA TESE
O objetivo geral desta tese é:
Desenvolver e testar um modelo que integre os componentes
utilizados pelos usuários de serviços de prestação contínua, para
avaliar o relacionamento com o seu fornecedor, aplicado a
Bancos de Varejo e Clientes Pessoa Física.
Considerando a problemática anteriormente proposta, esta tese deve:
a) Avaliar os antecedentes cognitivos e afetivos que
determinam a Satisfação do Usuário com o
Relacionamento com estes (Qualidade Percebida,
Benefícios no Relacionamento e Respostas
Afetivas);
b) Avaliar os aspectos associados à Qualidade do
Relacionamento (Satisfação, Comprometimento e
a Confiança) com o fornecedor de serviços;
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c) Avaliar o construto da Lealdade como resultado do
relacionamento entre o fornecedor de serviços e
seus usuários;
d) Desenvolver e testar uma metodologia para avaliar
a Intensidade no Relacionamento com este
fornecedor de serviços;
e) Verificar a relação de influência existente entre os
construtos em questão.
1.5. JUSTIFICATIVA TEÓRICA

Como indicam Iacobucci e Hibbard (1999) e Sheth e Parvatiyar (1995),
a teoria de Marketing de Relacionamento teve nos últimos anos um grande
foco nas relações entre empresas e depositou um esforço menor na
perspectiva do consumidor final, principalmente levando-se em consideração a
visão deste último no processo de relacionamento. Esse fato deveu-se
principalmente à necessidade de as empresas, em mercados organizacionais,
ampliarem o âmbito do marketing para explorar redes de relacionamento de
longo prazo.

Em

sua

maioria,

os

trabalhos

acadêmicos

de

Marketing

de

Relacionamento com o foco em mercados formados por consumidores finais
têm enfatizado a visão do fornecedor, negligenciado de certa maneira a
perspectiva do cliente (BENDAPUDI e BERRY, 1997; SHETH e PARVATIYAR,
1995). Uma das contribuições desta tese, tanto teórica quanto prática, está na
busca da visão do consumidor quando este faz parte de um processo de
relacionamento em serviços de prestação continuada (LOVELOCK e WRIGHT,
2001). Portanto, sob o ponto de vista acadêmico, a primeira contribuição desta
tese está na adaptação dos construtos utilizados numa abordagem
organizacional a processos de relacionamento com consumidor final. Também
se tem o objetivo de adaptar e/ou desenvolver escalas para esta abordagem,
de forma a contemplar os conceitos a serem avaliados na pesquisa.

De

forma

mais

específica,

o

processo

de

avaliação

de

um

relacionamento por parte do consumidor não tem sido o foco prioritário dos
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trabalhos

acadêmicos

realizados.

Excetuando-se

os

construtos

do

Comprometimento e da Confiança e sua relação com a resposta de
continuidade (lealdade) por parte do consumidor (MORGAN e HUNT, 1994,
SANTOS, 2001), esse processo tem sido alvo de modelos teóricos (HENNIGTHURAU e KLEE, 1997), mas poucos trabalhos empíricos.

Ainda, a maior parte dos estudos que avaliam a Satisfação do
Consumidor no contexto do relacionamento trata-a de forma sumarizada
(Satisfação

Global)

(HENNIG-THURAU

e

KLEE,

1997;

CROSBY

e

STEPHENS, 1987; GWINNER, GREMLER e BITNER, 1998) e pouca
importância se dá aos construtos antecedentes a esta, como a Qualidade nos
Serviços, os Benefícios em se manter um relacionamento no longo prazo e a
avaliação das Respostas Afetivas globais deste. Portanto, o entendimento do
processo da Satisfação do Consumidor num contexto de relacionamento não
teve grande desenvolvimento. A adaptação deste construto e de alguns de
seus antecedentes para o contexto do relacionamento é relevante como forma
de identificar, mensurar e gerar ações que integrem, não só a avaliação de
produtos e serviços, como também a avaliação do relacionamento como um
todo, associados aos seus benefícios (GWINER, GREMLER e BITNER, 1998).
A tese em questão visa adaptar estes elementos, amplamente discutidos na
literatura de Satisfação do Consumidor centrada no aspecto transacional
(OLIVER, 1997), aplicando-os no contexto de relacionamentos.

Por fim, alguns autores têm indicado a não existência de uma ligação
direta e linear entre Satisfação e Lealdade (REICHHELD, 1996; REICHHELD e
SASSER, 1990). Num modelo teórico, Hennig-Thurau e Klee (1997)
identificaram a possível mediação dos construtos do Comprometimento e da
Confiança entre as duas variáveis citadas. Estas são importantes para o
contexto do relacionamento e podem ser a chave de ligação entre aqueles
conceitos citados. A integração das teorias referentes à Satisfação do
Consumidor, Marketing de Relacionamento e Lealdade (Fidelidade) é,
portanto, relevante sob o ponto de vista teórico e um dos aspectos tratados
nesta tese.
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1.6. RELEVÂNCIA PRÁTICA

Sob o ponto de vista prático, esta tese é relevante na medida em que
contribui para o entendimento do fenômeno do relacionamento em mercados
de serviços para o consumidor final, oferecendo subsídios para que os
gestores de marketing desenvolvam estratégias de relacionamento mais
efetivas.

Na gestão do marketing de serviços, diversas tecnologias têm sido
exploradas como soluções para os problemas de relacionamento, como o
CRM (Customer Relationship Management), Projetos de Fidelização, e
Projetos de Integração de Sistemas de Informação (Data Warehouses e
processos

de

Data

Mining)

(BROWN,

2000b;

BERSON,

SMITH

e

THEARLING, 2000). Os focos propostos por estas tecnologias estão na
melhoria da qualidade do relacionamento entre empresas e seus clientes e na
retenção destes consumidores (BROWN, 2000). A maioria leva em
consideração os processos internos da empresa, pouco se fazendo
considerando a ótica dos consumidores, o que acaba por não gerar os
resultados esperados pelas empresas (FOURNIER, et alii, 1998; BARNES,
2002). Desta forma, outra contribuição prática desta tese está no entendimento
do processo de avaliação, por parte do consumidor, do relacionamento com
seu fornecedor de serviços, como forma de realimentar o planejamento de
marketing deste no que tange às suas estratégias de relacionamento.

A escolha de instituições bancárias para compor essa avaliação foi feita
porque os consumidores destas instituições mantêm contatos constantes e
freqüentes com elas, facilitando a identificação das variáveis em estudo, e pela
importância do setor no volume global dos negócios brasileiros, bem como
pelo aumento acentuado da concorrência no setor nos últimos anos.
Representavam em 2002, 161 instituições filiadas à FEBRABAN4, que somam

4

Dados extraídos do site da FEBRABAN, www.febraban.org.br, referentes a 2002.
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um total de 66,3 milhões de contas bancárias distribuídas em 17.049 agências
pelo Brasil, e R$ 623,5 bilhões de reais em recursos depositados. Nesta época
empregavam em torno de 399.843 pessoas contratadas diretamente pelos
bancos.

Da mesma forma, as mudanças no cenário econômico brasileiro a partir
de 1994, como o controle da inflação e políticas mais restritivas em relação ao
crédito, fizeram com que as instituições financeiras buscassem por um lado a
ampliação da eficiência em suas operações, que resultaram em grandes
investimentos em tecnologia, e por outro a melhoria da qualidade no
atendimento e investimentos na retenção da base clientes como forma de
aumentar as receitas e diminuir os custos de transação com estes.

1.7. ESTRUTURA DO TRABALHO

Esta tese está dividida em 7 capítulos. O primeiro capítulo é a presente
Introdução, que apresenta o tema da tese, bem como explora seu problema,
seus objetivos e as justificativas teórica e prática.

O segundo capítulo trata da revisão teórico-empírica sobre o tema do
Marketing de Relacionamento, explorando sua evolução. Após é tratado o
problema do relacionamento com o cliente na gestão bancária e de suas
perspectivas. Desenvolve-se também a base teórica relacionando variáveis do
modelo proposto, explorando a Satisfação do Consumidor, seus antecedentes
e formas de mensuração das mesmas em um contexto de relacionamento.
Trata ainda da Qualidade no Relacionamento, com indicadores da Confiança e
do Comprometimento, visando seus resultados em torno da Lealdade. Por fim,
são exploradas as relações entre estes construtos numa proposição do modelo
a ser testado nesta tese.

O terceiro capítulo apresenta o método desenvolvido nesta tese,
especificando o problema de pesquisa, as definições constitutivas e
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operacionais das variáveis do modelo proposto e os procedimentos amostrais
e de análise aplicados para que os objetivos pudessem ser alcançados.

O quarto capítulo descreve o desenvolvimento das escalas do modelo
de mensuração concebidas para esta tese. Integram-se à etapa qualitativa as
fases quantitativas preparatórias e a fase quantitativa conclusiva final.
Portanto, são apresentadas e discutidas todas as etapas de geração dos
indicadores de cada variável, a purificação destas escalas e as análises de
validação das mesmas.

O quinto capítulo expõe os resultados do desenvolvimento dos modelos
de traço latente para captar a Intensidade do Relacionamento a partir do uso
de produtos financeiros, da utilização dos canais de contato que os bancos
oferecem aos seus clientes e do tempo de conta especial. Além da geração
dos indicadores para o modelo, discute-se uma aplicação que pode permitir a
predição do comportamento de uso dos produtos a partir dos escores gerados
e da posição relativa de um consumidor em relação aos produtos que utiliza no
banco. Esta relação pode dar insights para a geração de processos de crossselling e up-selling num esforço de vendas, bem como buscar prospects para
novos produtos na base de clientes de um banco.

No sexto capítulo desta tese são testadas as hipóteses propostas no
modelo, inicialmente considerando-se somente aspectos explicitados pelas
opiniões dos usuários. Após, são verificadas as diferenças nos escores dos
indicadores do modelo para três grupos de clientes, gerados a partir dos
escores de intensidade do relacionamento destes com o banco. São então
traçadas algumas conclusões sobre ao modelo testado.

Por fim, o sétimo capítulo contempla as conclusões gerais desta tese,
com os principais resultados do trabalho, suas limitações e implicações
teóricas e gerenciais, bem como sugestões para futuras pesquisas.

Compondo ainda esta tese, estão alguns apêndices que trazem as
etapas de desenvolvimento das escalas aplicadas no modelo de mensuração
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dos construtos, os resultados da avaliação preliminar de convergência e
discriminação entre os indicadores propostos para os componentes do modelo
em estudo, a avaliação da dimensionalidade e a geração do escore de
Intensidade no Relacionamento, e a geração da tipologia de clientes baseada
nesta intensidade.
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CAPÍTULO 2

FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICO-EMPÍRICA
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-EMPÍRICA
Este capítulo investiga a literatura sobre o Marketing de Relacionamento,
dando a base para o desenvolvimento do modelo de avaliação do processo de
relacionamento a ser proposto nesta tese. Isto está dividido em 6 partes.

A primeira parte (Tópico 2.1) trata das bases para o Marketing de
Relacionamento. Há uma revisão de algumas escolas formadas em torno do
Marketing de Relacionamento, bem como a discussão sobre uma tipologia que
visa localizar este trabalho em termos de seu escopo e suas aplicações.

A segunda parte (Tópico 2.2) procura delimitar o processo de avaliação
dos relacionamentos sob o ponto de vista dos clientes. Neste caso, o processo
é contextualizado em bancos de varejo.

A terceira parte (Tópico 2.3) discute o primeiro elemento-chave deste
processo de avaliação, a Satisfação com o Relacionamento. Além de se definir
este conceito, são discutidos seus diversos antecedentes, e referenciados os
construtos que farão parte do modelo final como formadores da Satisfação.

A quarta parte (Tópico 2.4) discute o conceito de Qualidade do
Relacionamento

e

seus

principais

componentes,

a

Confiança

e

o

Comprometimento, cruciais para o sucesso de um esforço desta natureza.

A quinta parte (Tópicos 2.5 a 2.7) avalia o construto Lealdade, como o
resultado final de todo o processo de relacionamento, e indicadores de
intensidade do relacionamento, a partir da utilização de produtos e meios de
contato. Este último tópico será discutido em maior profundidade no capítulo 6
desta tese.
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A sexta e última parte desta revisão (Tópico 2.8) apresenta o modelo
desenvolvido e testado nesta tese, detalhando as hipóteses de relação entre os
construtos deste modelo.

2.1. AS ESCOLAS DO MARKETING DE RELACIONAMENTO
Para facilitar o entendimento e a contextualização das teorias e
aplicações do Marketing de Relacionamento, é interessante retratá-las quanto
à evolução histórica dos grupos de pesquisa do assunto e as suas tipologias,
permitindo definições de diferentes escopos no desenvolvimento teórico e nas
aplicações destes conceitos.

Uma primeira tipologia para o entendimento do Marketing de
Relacionamento

é

baseada

nos

diferentes

grupos

de

pesquisadores

identificados pelas suas localizações geográficas e origens teóricas. Esta
representação não é exaustiva e excludente, mas oferece uma visão histórica
do nascimento e crescimento das abordagens do Marketing de Relacionamento
com base nas teorias as quais serviram como arcabouço para o assunto lá
discutido.

Payne (1995a) identificou pelo menos quatro grandes grupos de
pesquisadores do Marketing de Relacionamento, nomeadas de escolas. Estas
são dispersas geograficamente e com raízes que vem da matriz teórica de
cada grupo de pesquisadores antes de se voltarem para o estudo deste
assunto.
A primeira delas é a Escola “Anglo-Australiana”, com foco nos modelos
de Payne (1995b), referenciando o dos seis “mercados” envolvidos num
processo de relacionamento, a saber: 1) Mercados Consumidores, que
adquirem produtos e serviços de uma organização, e são o foco maior de
qualquer estratégia de marketing; 2) Mercados de Referência: que induzem ou
participam do processo de oferta das soluções ao mercado consumidor e
incluem intermediários, multiplicadores, organizações parceiras que oferecem
conjuntamente parte da solução ao consumidor; 3) Mercados de Fornecedores,
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constituídos de empresas e outras entidades que fornecem produtos e serviços
para as organizações em análise, e que tem um papel importante na
consecução de soluções adequadas ao mercado consumidor; 4) Mercados de
Recrutamento, formado por pessoas que venham a trabalhar para a
organização, já que suas habilidades e conhecimentos são necessários para
entregar ao consumidor o nível de serviço adequado; 5) Mercados
Influenciadores,

representado

por

fornecedores

de

infra-estrutura

(comunicação e utilities), instituições financeiros, associações, órgãos de
regulação, entre outros, que influenciam o funcionamento dos outros mercados
aqui descritos, e podem favorecer ou dificultar as atividades da organização
focal; e 6) Mercados Internos, incluindo os atores que estão dentro da
organização em análise, e, através dela, exercem suas atividades profissionais
e participam do processo de produção e entrega de bens e serviços aos
mercados consumidores. Esta abordagem amplia a perspectiva do marketing
de relacionamento a um leque de interações que vão além da relação
organização-cliente. Ela considera que o problema do relacionamento deve ser
estudado envolvendo todos os atores que influenciam o resultado daquela
relação citada.

Apesar de interessante sob o ponto de vista de formação de redes de
relacionamento (GUMMERSON, 2000), a escola anglo-australiana tem também
a intenção de responder a todo o processo mercadológico da organização, o
que pode levar a uma falta de foco na teoria de Marketing de Relacionamento.
Esta observação não invalida o desenvolvimento proposto por esta escola, mas
procura focar de forma mais clara o objeto de estudo do Marketing de
Relacionamento. Em uma comparação com outros objetos de estudo, a
perspectiva do Marketing de Serviços tem em seu cerne elementos de estudo
bastante semelhantes ao da escola citada (LOVELOCK e WRIGHT, 2001;
ZEITHAML e BITNER, 2000), mas com um foco mais claramente definido, as
transações de serviços entre consumidor e fornecedor. Inclusive, algumas
críticas têm sido feitas à esta, mostrando que a não focalização leva à
confusão da definição do Marketing de Relacionamento com as próprias
definições de Marketing (BROWN, 2000a; HANSEN, 2000).
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A segunda é Escola Escandinava, principalmente centrada nas figuras
de Grönroos (2000a) e Gummerson (2000). A abordagem desenvolvida por
eles deve-se principalmente às suas influências do marketing de serviços e da
qualidade em serviços. As questões da Qualidade do Relacionamento e da
percepção do consumidor no processo de recebimento do serviço são o foco
dos estudos deste grupo.

Para esta escola, a Qualidade nos Serviços tem duas dimensões
relevantes (GRÖNROOS, 2000a). A primeira delas é Qualidade Técnica,
definida como os resultados atingidos pela empresa na prestação de seus
serviços (p.ex. a manutenção de veículo executada, a operação financeira
concretizada de acordo com as expectativas inicialmente definidas). Esta é,
inclusive, o alvo principal dos programas de qualidade e procedimentos de
padronização em prestação de serviços, e guarda em si uma lógica
cognitivista.

Já a segunda dimensão, a Qualidade Funcional, refere-se ao processo
de prestação de serviços, dado que sua produção e consumo são realizados
conjuntamente (KOTLER, 2002; LOVELOCK e WRIGHT, 2001, ZEITHAML e
BITNER, 2000). Neste caso, a interação do consumidor com a organização é
crítica para a avaliação correta da mesma. Assim, tão importantes quanto os
resultados alcançados, são as formas pelas quais o fornecedor desenvolverá o
processo, em que as características do atendimento e o próprio ritual de
consumo tornam-se críticos (SCHMITT, 1999; PINE, et alii, 1998).

A visão dos dois fatores expostos tem relevância para o estudo do
relacionamento, primeiramente porque reconhece que a Qualidade Técnica nos
Serviços é imprescindível para que aquele se estabeleça. Em segundo, indica
que as dimensões interativas e experienciais no processo são relevantes e
podem caracterizar-se em uma interface interpessoal (cliente-atendente) ou via
meios de comunicação (cliente-atendente em tele-atendimento, ou cliente – site
da empresa). Nestes casos, os procedimentos aplicados, a postura pessoal do
atendente e o ambiente de prestação de serviços são avaliados sob o ponto de
vista cognitivo, mas são complementados por aspectos avaliativos afetivos
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envolvidos na

relação

(SCHMITT, 1999;

PINE,

et alii, 1998). Este

reconhecimento mostra a ligação entre o relacionamento estabelecido e a
avaliação da qualidade global percebida pelos clientes de uma organização.

A terceira escola identificada por Payne (1995a) é a do Industrial
Marketing and Purchasing (IMP) Group, que, como o próprio nome indica,
estuda o relacionamento em mercados business-to-business. Esta escola
recebeu grande impulso através de sua disseminação pela Europa. Seus
expoentes são os professores Hakansson e Snehota (1995), Ford (1997) e
Wilson (2000), que contribuíram para o entendimento das relações industriais e
promoveram um grande avanço da teoria de Marketing de Relacionamento.

O IMP consagrou-se por ter um objeto claro de estudo e uma forte
inserção teórica e prática. O desenvolvimento de conceitos como o de
Relacionamentos

em

Redes

de

Negócios,

as

idéias

iniciais

de

Comprometimento e Confiança5 aplicadas ao contexto do marketing e as
tentativas de definição do que é um relacionamento de sucesso são pontos
altos da mesma. Muitos destes elementos podem ser adaptados a outras
situações

que

não

somente

os

processos

de

relacionamento

inter-

institucionais. Com forte influência das teorias organizacionais, seus resultados
mostram-se bastante úteis para operadores de mercados business-to-business.

Por fim, a quarta escola é a Norte-Americana, iniciada com Levitt
(1985), Jackson (1985), Sheth (2000) e Berry (1983)6, a quem se atribui o
primeiro uso do termo Marketing de Relacionamento. Esta escola reveste-se
principalmente do rigor científico e do pragmatismo, característicos dos estudos
de management norte-americanos. É mérito dela a sistematização dos
conceitos estudados, e suas referências metodológicas nesta área. Também
contribuíram para a consolidação da teoria de Marketing de Relacionamento no
mundo. Com investimentos significativos nesta área e, por vezes, enumerado
pelo Marketing Science Institute (MSI) com entre as prioridades de pesquisa
nos EUA, os modelos desenvolvidos tratam do assunto tanto de forma ampla,
5
6

Estes conceitos serão discutidos no tópico 2.4 revisão.
Citado por Berry (1995).
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como no processo sugerido pela escola Anglo-Australiana (MORGAN e HUNT,
1994), quanto em grupos explorando especificidades de serviços (BERRY,
1995), mercados organizacionais (WILSON, 1995), e relacionamento entre
clientes e empresas produtoras de produtos de consumo (WULF, et alii, 2001).

2.1.1. As tipologias de Iacobucci e Hibbard (1999) e de Coviello et
alii (1997)
De forma complementar à apresentada pelas escolas do Marketing de
Relacionamento, Coviello et alii (1997) e Iacobucci e Hibbard (1999)
desenvolveram tipologias do Marketing de Relacionamento de acordo com
suas aplicações.

Estes últimos autores trataram-no com uma tipologia

associada à natureza das partes envolvidas, tendo por referência ampla
revisão da produção acadêmica. Ambas são muito próximas, diferenciando-se
somente pela profundidade no tratamento dos construtos envolvidos em cada
tipo de relacionamento. A de Iacobucci e Hibbard (1999) mapeou de forma
sistemática os principais construtos envolvidos nesta relação e, portanto,
servirá de base para a exposição a seguir.

2.1.1.1. Relacionamentos Institucionais de Marketing
Um primeiro grupo de relacionamentos referem-se aos BMRs (Business
Marketing Relationships), entre empresas em processo de compra e venda ou
em associações do tipo rede. Iacobucci e Hibbard (1999) ressaltaram que os
BMRs são normalmente estudados aplicando-se analogias com construtos
interpessoais, como cooperação e poder, e exigem um alto grau de interação e
integração entre as partes para que possam acontecer. Há uma ampla
literatura

a

seu

organizacionais

respeito,

(DWYER,

versando
SCHURR

sobre
e

OH,

adaptações
1987;

de

estudos

GASSENHEIMER,

HOUSTON e DAVIS, 1998), sobre relações com fornecedores (PICK, 1999;
BOYLE et alii 1992), com clientes industriais (GASSENHEIMER, HOUSTON e
DAVIS, 1998), com canais de distribuição (MORGAN e HUNT, 1994), e em
alianças estratégicas (GUMMERSON, 2000). Esta abordagem é a que mais se
desenvolveu sob o ponto de vista de produção acadêmica.
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Na proposta de Coviello et alii (1997), os BMRs são tratados como um
aspecto estratégico para a organização, com o foco na retenção de seus
clientes. Os esforços de colaboração entre empresas são os elementos
principais deste enfoque (PARVATIYAR e SHETH, 2000b), que inclui não
somente a retenção numa perspectiva unidirecional (fluxo de comunicação e
ações da empresa para o usuário), mas também um esforço de cooperação
entre compradores e fornecedores, reforçando a parceria entre eles. Como
ressalta Magrat e Hardy (1994), as relações bidirecionais de troca são os
elementos centrais do marketing nesta concepção.

Uma evolução destas aplicações nasceu do estudo das redes e das
interações business-to-business, com exemplos criados pelo IMP Group já
citado, na Europa, cujo foco está nos relacionamentos estabelecidos com
fornecedores e clientes em mercados industriais, bem como alianças
estratégicas entre organizações do mesmo ramo e de ramos diferentes
(HAKANSSON e SNEHOTA, 1995; FORD, 1984, 1997). Hakansson e Snehota
(1995) e seu grupo, numa perspectiva de interações entre as partes, vêem o
Marketing de Relacionamento como um processo interpessoal e social,
baseado

em

contatos

constantes,

metas

conjuntas,

confiança

e

comprometimento. De forma semelhante, numa abordagem de redes, o
enfoque passa a ser entre empresas e não mais em nível individual
(GUMMERSON, 2000). Este autor, inclusive, define o Marketing de
Relacionamento como “... a criação, utilização e manutenção de uma rede de
relacionamentos entre empresas” (p.1). Hakansson e Snehota (1995), Ford
(1997), e Sheth e Parvatiyar (2000a e 2000b) trazem em seus compêndios
sobre Marketing de Relacionamento e Mercados Business-to-Business
diversas referências a evidências empíricas, bem como edições especiais do
Journal

of

the

Academy

of

Marketing

Science,

de

1995,

e

do

Psychology&Marketing, de 1997.
A abordagem com foco na relação empresa – intermediário (canal de
distribuição) representa a visão dos trabalhos norte-americanos e do IMP, que
vem sendo uma das principais preocupações dos estudos empíricos do
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Marketing de Relacionamento a partir da década de 1980. Percebe-se uma
especificidade relativa de cada aplicação destas, o que nem sempre permite a
generalização de seus resultados a outras situações. Por exemplo, Morgan e
Hunt (1994) construíram sua teoria de Comprometimento-Confiança com base
em distribuidores de pneus, que se caracteriza por fabricantes de grande porte
e distribuidores em grande parte pequenos frente a estes fornecedores. Desta
forma, seu modelo pode sofrer influências de outras variáveis, como a
distribuição de poder na relação e posturas no relacionamento.

2.1.1.2. Relacionamentos Interpessoais Comerciais
Um segundo grupo de relacionamentos são os ICRs (Interpersonal
Commercial Relationships), focando o relacionamento interpessoal aplicado a
todas as condições em que este é válido, desde consumidor-consumidor,
prestador de serviços-consumidor a vendedores-consumidor (CROSBY,
EVANS e COWLES, 1990). Neste caso, a utilização da comunicação boca-aboca em redes entre consumidores pode ser um fator-chave para o sucesso de
um relacionamento (BROWN e REIGNGEN, 1987). Iacobucci e Hibbard (1999)
reconhecem que esta abordagem necessita de mais esforços quanto à
especificação teórica de seus construtos e da rede nomológica entre eles.
Apesar dos estudos realizados nesta área, principalmente associados ao
esforço de Bitner (1995), nos EUA, ainda existe uma grande avenida teórica
por ser desenvolvida. Porém, estes trabalhos têm tido grande aceitação prática,
principalmente associados à relação pessoal entre prestadores de serviço e
consumidores,

e

ao

papel

dos

contatos

sociais

entre

ambos

no

estabelecimento de relacionamentos.

Coviello et alii (1997) apresentam outro formato do Marketing de
Relacionamento através das “pirâmides de venda”, nas quais as relações
interpessoais entre os elos da mesma fornecem resultados de vendas mais
efetivos em algumas situações (CROFT e WOODRUFFE, 1996). Mas esta
aplicação continua a considerá-lo como uma ação direcionada ao mix
promocional integrada a um tipo específico de canal de distribuição. Estas
abordagens sobressaem-se pela simplicidade.
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2.1.1.3. Relacionamentos Empresa – Consumidores
Um terceiro grupo de relacionamentos identificado por Iacobucci e
Hibbard (1999) refere-se aos Business to Consumer (B-to-C), que vem sendo
explorado amplamente por gerentes de marketing de empresas nos formatos
de Database Marketing (JACKSON e WANG, 1994), Marketing Um-a-Um
(PEPPERS e ROGERS, 1995) e algumas perspectivas da Comunicação
Integrada de Marketing (SHULTZ et alii, 1995), entre outros (BLATTBERG e
DEIGHTON, 1992, COVIELLO et alii, 1997). Apesar da assimetria de poder
claramente definida em prol da empresa e da dificuldade em estabelecer
relacionamentos mais próximos (IACOBUCCI, 1994), esta abordagem tem
despertado a atenção entre os acadêmicos nos últimos anos, mas ainda tem
uma pequena produção acadêmica consistente (FOURNIER, DOBSCHA e
MICK, 1998). Apresenta-se como uma grande promessa para o futuro, já que
aqui a dimensão teórica ainda está dando seus primeiros passos. A definição e
articulação de seus construtos ainda carecem de melhores especificações e
suporte empírico.

Sheth e Parvatyiar (1995) desenvolveram um modelo teórico para
avaliando o escopo das aplicações do Marketing de Relacionamento em
mercados B-to-C. Propuseram que os consumidores finais participam de um
relacionamento com empresas tendo por objetivo reduzir suas opções de
escolha. Numa realidade em que existe uma proliferação de soluções e
marcas, estes indicam haver uma tendência natural de os consumidores
reduzirem suas opções, de forma a incrementar a eficiência de suas escolhas.

Apesar de poucos estudos aplicados nesta área, os modelos deste
grupo têm tido grande aceitação prática, pela simplicidade e aplicação
imediata, como em Peppers e Rogers (1995, 1997), Vavra (1993) e McKenna
(1993). Esta aceitação decorre de formas mais eficientes de utilização de
verbas de comunicação, e resultados mais efetivos. Mas, ao mesmo tempo,
restringe a aplicação do relacionamento à dimensão da comunicação. O
relacionamento efetivo entre empresa e consumidor, foco desta aplicação,
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depende de outras ações de marketing associadas ao mix de produtos e
serviços, a canais de distribuição e apreçamento adequados. Os autores
citados baseiam-se principalmente em constatações isoladas ou casos de
algumas empresas com sucesso em suas aplicações práticas, sem
preocupação em conceber modelos científicos de investigação destas.

A tecnologia oferece ao Marketing de Relacionamento ainda um
excelente instrumento de interação B-to-C sob uma ótica tática, e refere-se ao
uso dos meios eletrônicos (internet) como forma de ativar o relacionamento,
que

ganhou

mais

corpo

com

o

desenvolvimento

e

a

flexibilidade

proporcionados por esta mídia (BLATTBERG e DEIGHTON, 1992).

2.1.1.4. Uma Visão Integrada das Abordagens Propostas

Como ressalta Bagozzi (1995), o Marketing de Relacionamento deve
integrar tanto uma visão psicológica quanto sociológica do processo de
consumo. Para este autor, muitos consumidores são impelidos pela
necessidade de simplificar e dar sentido à sua situação de consumo, evitar
riscos e reduzir a tensão psicológica e a dissonância cognitiva. Também deve
refletir a perspectiva de suas metas, avaliando as conseqüências locais e
globais para sua satisfação.

A diversidade de abordagens que aparece na literatura é em virtude da
complexidade do fenômeno em questão, tendo por base o foco dos estudos e
das escolas de formação dos seus autores. Todos concordam que a
centralização do conceito de marketing nos tradicionais 4P‟s (MCCARTHY,
1992) já não é suficiente para examinar e aproveitar as oportunidades que os
relacionamentos comerciais oferecem. A noção de Redes e Interações amplia
o paradigma centrado nos elementos do composto de marketing, se não o
modifica, de forma a mostrar novas possibilidades para o desenvolvimento do
marketing estratégico. Tal noção envolve, de forma integrada, as áreas da
empresa que tem alguma relação com seus clientes, com influências das
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teorias desenvolvidas fora do âmbito do marketing, principalmente a Sociologia,
Psicologia Social, e a literatura de Organizações.

Para melhor entendimento das diferenças entre estas abordagens,
Coviello, et alii (1997) elaboraram um esquema de comparação que leva em
consideração tanto dimensões relacionais quanto gerenciais do Marketing. A
primeira categoria reflete o foco do marketing, a descrição das partes
envolvidas, os padrões de comunicação, o tipo de contato entre compradores e
vendedores, a duração, o grau de formalidade, e a distribuição do poder em um
relacionamento. A segunda categoria relaciona-se a aspectos como os
objetivos gerenciais do marketing, o foco da decisão, a natureza dos
investimentos realizados, o nível no qual as decisões de marketing são
tomadas e a perspectiva temporal levada em consideração na decisão. Estes
autores classificaram as práticas contemporâneas de marketing, discriminando
o Marketing Transacional das diferentes abordagens do Marketing de
Relacionamento. Um resumo de suas conclusões está nas Tabelas 2.1 e 2.2.

Considerando a perspectiva do Marketing de Relacionamento em
mercados de consumo (uma empresa e uma grande quantidade de clientes),
Coviello et alli (1997) sugerem que a abordagem mais adequada é aquela
referente ao Database Marketing, principalmente no estágio atual em que estes
se encontram. Pesquisando na Argentina, Pels (2000) verificou que as
empresas com investimentos em relacionamento junto a seus clientes
desenvolveram principalmente estratégias baseadas nesta abordagem, apesar
de a grande maioria das empresas estarem ainda praticando a perspectiva
transacional.
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Tabela 2. 1 - TIPOS DE MARKETING CLASSIFICADOS PELAS DIMENSÕES RELACIONAIS
Perspectiva Transacional
Marketing de Transação

Perspectiva Relacional
Database Marketing

Interaction Marketing

Network Marketing

Foco

Transação econômica

Transações econômicas e de
informação

Relacionamentos Interativos
entre compradores e vendedores

Relacionamentos “conectados”
entre empresas

Partes Envolvidas

Uma empresa e diversos
compradores em um mercado
amplo

Uma empresa e diversos
compradores em mercados
específicos

Compradores e Vendedores
individuais (uma díade)

Compradores, vendedores e
outras empresas

Padrões de
Comunicação

Empresa para o mercado

Empresa para o indivíduo

Indivíduos com indivíduos
(através de organizações)

Empresas com empresas
(envolvendo indivíduos)

Tipos de Contatos

Impessoal

Personalizado
(ainda que distante)

Face-a-face, Interpessoais
(próximos, baseados em
comprometimento, confiança e
cooperação)

Impessoal – Interpessoal
(desde distantes até próximos)

Duração

Discreto
(talvez por algum tempo)

Discreto e por um tempo

Contínuo
(correntes e mutuamente
adaptáveis, podem ser de curto
ou longo prazos)

Contínuo
(estável e dinâmico, pode ser por
curto ou longo prazos)

Formalização

Formal

Formal
(ainda que personalizado pela
tecnologia)

Formal e informal
(em níveis de negócio e social)

Forma e Informal
(tanto em nível de negócios
quanto social)

Balanceamento de
Poder

Vendedores Ativos –
Compradores Passivos

Vendedores ativos –
Compradores menos passivos

Vendedores e compradores
mutuamente ativos e adaptativos
(interdependentes e recíprocos)

Todas as empresas são ativas e
adaptativas

Fonte: adaptado de Coviello, et alii (1997).
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Tabela 2. 2 - TIPOS DE MARKETING CLASSIFICADOS PELAS DIMENSÕES GERENCIAIS
Perspectiva Transacional
Marketing de Transação

Perspectiva Relacional
Database Marketing

Interaction Marketing

Network Marketing

Intenção Gerencial Atração de Clientes
(satisfazer dos consumidores
para obter lucro)

Retenção de Clientes
(Satisfazer o consumidor,
incrementar o lucro e atender
outros objetivos como
incrementar a lealdade, diminuir
o risco, etc.).

Interação
(estabelecer, desenvolver e
facilitar o relacionamento
cooperativo para benefícios
mútuos).

Coordenação
(interação entre compradores,
vendedores e outras partes entre
diversas empresas para
benefícios mútuos, troca de
recursos, acesso a mercados,
etc.).

Foco das Decisões Produto ou marca

Produtos/Marcas e
Consumidores (em um mercadoalvo)

Relacionamento entre indivíduos

Relacionamento “conectado”
entre empresas (em uma rede)

Investimentos
realizados

Ativos Internos de Marketing
(enfocado as capacidades de
produtos/serviços, preço,
distribuição, promoção)

Ativos Internos de Marketing
(enfocando as capacidades de
comunicação, informação e
tecnologia)

Ativos de Mercado Externos
(enfocando o estabelecimento e
desenvolvimento do
relacionamento com outros
indivíduos)

Ativos de Marketing Externos
(enfocando o desenvolvimento
das posições em uma rede de
empresas)

Nível de Decisão

Homens de Marketing –
funcionais
(Gerentes de Vendas, Gerentes
de desenvolvimento de produtos,
etc)

Especialistas em Marketing
(Gerentes de Serviços ao
Consumidor, Loyalty Managers,
etc)

Gerentes de diferentes funções e Gerente Geral
de diferentes níveis da
organização

Longo Prazo

Curto ou Longo Prazo

Espaço de tempo Curto Prazo
da relação com o
cliente
Fonte: adaptado de Coviello, et alii (1997).

Curto ou Longo Prazo
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Quando analisado no contexto do mercado de bancos de varejo,
percebem-se duas dimensões distintas e igualmente relevantes. Num processo
de micro-relacionamento (GUMMERSON, 2000), existe uma interação intensa
entre o usuário do banco e funcionários/ gerente de conta, com a perspectiva é
do Marketing Interativo. Esta relação pode chegar ao nível de relacionamento
pessoal, onde os parceiros de negócios têm papel ativo na busca de
alternativas e adaptações (combinações de produtos e serviços) de forma a
solucionar o problema do usuário. Estas relações podem ser de longo prazo,
no qual o gerente mantém sua carteira de clientes independentemente do
banco ao qual está conectado.

Numa ótica ampliada, a relação entre usuário e banco acontece numa
integração instituição-consumidor, com todo o seu esforço de aproximação via
ações de marketing direto, database marketing, telemarketing e pesquisas.
Nestes casos, a abordagem varia entre: a) as tentativas de executar
transações (venda de produtos e serviços) a partir de ações do marketing
tradicional; b) identificação de necessidades específicas via bases de dados e
pesquisas, numa visão relacional. A partir destas informações ocorre a
formatação de pacotes de ofertas dirigidas a grupos específicos de usuários,
com ações de Database Marketing, como na definição de Coviello, et alii
(1997).

Esta tese procurará integrar as duas últimas categorias descritas por
Iacobucci e Hibbard (1999), apesar do foco principal estar na visão B-to-C. As
relações entre clientes e funcionários/gerentes de conta, o formato sugerido por
estes autores são as dos ICRs, em que o aspecto relevante é a interação
pessoal e desenvolvimento do relacionamento pelo conhecimento e até pelas
amizades entre usuários e gerentes.

A segunda perspectiva centra-se na intenção, cada vez maior por parte
dos bancos, em manter seus clientes concentrando cada vez mais suas
operações, com certa independência do gerente da conta. Diversas estratégias
têm-se sobressaído nesta abordagem, mas os investimentos feitos em infraestrutura de informática e bancos de dados, bem como em tecnologia de
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manipulação de dados, mostram explicitamente o interesse destes em se
transformarem no principal vínculo com seus clientes. Portanto, a abordagem
do B-to-C deve ser considerada nesta tese.

2.2. O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO RELACIONAMENTO POR PARTE
DO CONSUMIDOR
Este tópico discute em mais profundidade os componentes da avaliação
do Relacionamento por parte do consumidor. Inicialmente estes são
apresentados, associados à Satisfação e à Qualidade do Relacionamento,
sendo posteriormente revisados seus conceitos e formas de mensuração, de
acordo com o referencial teórico-empírico consultado.

2.2.1. Componentes do Processo de Avaliação
Pela literatura revisada, há essencialmente três componentes na
avaliação de um relacionamento pelo Consumidor, cujos elementos do estão
expostos na Figura 2.1.

Nesta figura, o primeiro componente refere-se à Satisfação no
Relacionamento, com variáveis associadas à Satisfação e seus antecedentes,
como a Percepção de Desempenho do Relacionamento, englobando a
percepção da Qualidade nos Serviços, a dos Benefícios recebidos no
relacionamento e a comunicação no relacionamento. Também fazem parte
desta categoria as Respostas Afetivas e a Eqüidade (justiça) percebida no
relacionamento, integrada à resolução dos problemas de forma adequada
(SZMIZIN e BOURNE, 1998; BHATTACHARYA, RAO e GLYNN, 1995;
FOURNIER, 1998; GARBARINO e JOHNSON, 1999; GRUEN, SUMMERS e
ACITO, 2000; BROWN, LURCH e NICHOLSON, 1995; DONEY e CANNON,
1997; KIM e FRAZIER, 1997; REYNOLDS e BEATTY, 1999a; GWINER,
GREMLER e BITNER, 1998; SANTOS 2001; GASSENHEIMER, HOUSTON e
DAVIS, 1998; DWYER, SCHURR e OH, 1987; DICK e BASU, 1994; MOHR e
SOSHI, 1995).

A estas indicações, Biong, Parvatyiar e Wathne (1998)
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sugerem a inserção do valor percebido do relacionamento, que integra a noção
de custos/ benefícios do mesmo.

FIGURA 2.1 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE UM RELACIONAMENTO
Satisfação no Relacionamento

Qualidade Global do Relacionamento

Percepção de Desempenho do Fornecedor

Confiança

Qualidade na Comunicação

Comprometimento

Percepção dos Benefícios do Relacionamento

Auto Conexão

Equidade (Justiça) no Relacionamento
Resolução de Problemas no Serviço

Percepção de Interdependência
Intimidade

Resposta Afetiva

Comportamento Resultante do Relacionamento
Lealdade/Retenção

Estabilidade

Comunicação Boca-a-boca Positiva

Cooperação

Acomodação / Tolerância

Identificação

Percepção com viés / Atribuições com viés

Participação / Co-produção

Não avaliação de alternativas

Fonte: esquema elaborado pelo autor

O segundo elemento da figura 2.1 desdobra a avaliação da Qualidade
Global do Relacionamento, contemplando os aspectos associados aos
construtos da Confiança e Comprometimento com resultados de longo prazo
(HENNIG-THURAU e KLEE, 1997; FOURNIER, 1998; GRUEN, SUMMERS e
ACITO, 2000; IACOBUCCI e HIBBARD, 1999; MORGAN e HUNT, 1994;
DWYER, SCHURR e OH, 1987; ANDALEEB, 1995; ANDERSON e WEITZ,
1992; GEYSKENS, STEEMKAMP e KUMAR, 1999; BETTENCOURT, 1997;
BROWN,

LUSCH

e

NICHOLSON,

1995;

MOORNAM,

ZALTMAN

e

DESHPANDÉ, 1992; VIANA, CUNHA e SLONGO, 2000; DONEY e CANNON,
1997; GUNDLACH, ACHROL e MENTZER, 1995; DORSCH, SWANSON e
KELLEY, 1998; KIM e FRAZIER, 1997). No contexto consumidor - marca, temse também a avaliação de cunho afetivo associado ao amor/ paixão entre uma
marca e o consumidor, a autoconexão e a intimidade estabelecida entre eles
(FOURNIER, 1998).
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A Qualidade do Relacionamento foi desenvolvida como uma composição
de ordem superior (2ª ordem), ou seja, formado a partir de construtos de 1ª
ordem, como definido por Dorsch, Swanson e Keley (1998) e Smith (1998).
Desta forma, a Satisfação com o Relacionamento está integrada a este como
um elemento formador de 1ª ordem. Ao lado da Confiança e do
Comprometimento, ela é um dos requisitos de avaliação da Qualidade do
Relacionamento, o que indica que o bloco de variáveis definido anteriormente
deve ser visto como hierarquicamente subordinado à este construto.

Por fim, o terceiro tópico da figura 2.1 apresenta os resultados finais do
processo, que relacionam aspectos de comportamentos e atitudes do
consumidor como Outputs do Processo Avaliativo anterior. Esta categoria
agrega

variáveis

como

a

efetividade

em

vendas,

a

estabilidade

do

relacionamento/ lealdade/ retenção de clientes, e o comportamento de
comunicação boca-a-boca (REYNOLDS e BEATTY, 1999a; BHATTACHARYA,
1998; PRITCHARD, HAVITZ e HOWARD, 1999; GARBARINO e JOHNSON,
1999; GRUEN, SUMMERS e ACITO, 2000; MORGAN e HUNT, 1994;
BETTENCOURT, 1997; BOYLE, DWYER, ROBICHEAUX e SIMPSON, 1992;
DONEY e CANNON, 1997; SANTOS 2001). Representa também respostas de
cunho afetivo, como a acomodação, a percepção da qualidade dos produtos e
serviços com viés, a não avaliação de alternativas e a identificação com a
marca/ empresa (FOURNIER, 1998)

A estes resultados acrescentam-se aspectos como a estabilidade do
relacionamento, bem como o trinômio cooperação/ participação/ co-produção
(REYNOLDS e BEATTY, 1999A; BHATTACHARYA, 1998; PRITCHARD,
HAVITZ e HOWARD, 1999; GARBARINO e JOHNSON, 1999; GRUEN,
SUMMERS e ACITO, 2000; MORGAN e HUNT, 1994; BETTENCOURT, 1997;
BOYLE, DWYER, ROBICHEAUX e SIMPSON, 1992; DONEY e CANNON, 1997;
SANTOS 2001). Estes últimos componentes estão definidos pelos autores
citados no contexto de negócios B-to-B e, portanto, aplicáveis em aspectos de
negócios interorganizacionais. Para esta tese, com o foco em relações B-to-C,
estes não serão considerados no esquema de análise.
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Posto isso, os principais componentes do processo de avaliação serão
discutidos em mais profundidade a seguir.

2.3. SATISFAÇÃO COM O RELACIONAMENTO

Conforme o esquema proposto na figura 2.1, o primeiro construto
especificado é o da Satisfação com o Relacionamento. De forma geral, a
definição de Satisfação com um relacionamento não é amplamente discutida
na literatura. Esta a deriva a partir da Satisfação do Consumidor sob o ponto de
vista transacional, e a define em termos da ênfase que lhe dão quer como
resultado, quer como processo, mas sempre associados ao consumo de um
produto ou serviço específico. Assim, as definições utilizadas nesta tese serão
derivadas destes casos.

2.3.1. Definições da Satisfação do Consumidor com um Produto/
Serviço
Alguns estudiosos trataram a Satisfação do Consumidor como o
resultado de um processo avaliativo (outcome-oriented), referenciado-a em
padrões pré-definidos e comparados com a percepção de desempenho dos
produtos e/ou serviços consumidos.

Entre as definições utilizadas nesta

abordagem, tem-se que ela é “o estado cognitivo do comprador de estar
adequadamente ou inadequadamente sendo atendido em relação a um
sacrifício que está realizando” (HOWARD e SHETH, 1969, p.145). Foi também
definida como “uma avaliação realizada que indica que a experiência de
consumo deve ser tão boa quanto se esperava” (HUNT, 1977, p.459); como
“uma avaliação de que a alternativa selecionada deve ser consistente com as
expectativas anteriores relativas a esta alternativa” (ENGEL, BLACKWELL e
MINIARD, 1998, p.178); ou ainda como “a resposta do consumidor a uma
avaliação da discrepância percebida entre as expectativas (ou outro tipo de
norma de desempenho) e o desempenho corrente de um produto percebido
após o seu consumo” (TSE e WILTON, 1988, p.204).
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A abordagem centrada na orientação para o processo (process-oriented),
trouxe uma visão ampliada da Satisfação do Consumidor, na medida em que a
concebe a partir da experiência de consumo como um todo. Ela chamou mais a
atenção para os processos perceptivos, avaliativos e psicológicos como
geradores da Satisfação do Consumidor (YI, 1990; BEARDEN e TEEL, 1983;
OLIVER, 1980).

Para Oliver (1981, 1997), embora essas concepções possam contribuir
para o entendimento da satisfação, poucas delas são baseadas em uma teoria
integrada ou em achados empíricos. Tendo em vista esta relação processual,
este autor conceituou a Satisfação como “uma avaliação da surpresa inerente à
aquisição de um produto e/ou à experiência de consumo” (1981, p.27), inserindo
a dimensão afetiva. Westbrook (1981) ofereceu uma definição relevante neste
sentido, para quem a Satisfação é “um estado emocional que ocorre em
resposta a uma avaliação das experiências de interação” (p.71).

Assim, a satisfação pode ser considerada como uma forma de atitude,
diferenciando-se desta por ter sua intensidade decaindo ao longo do tempo, e
por fazer parte de uma experiência específica de consumo. Possui as
seguintes propriedades, apresentadas por Evrard (1993) e Oliver (1980):
a) natureza psicológica, que mescla uma composição cognitiva e
afetiva, fazendo parte do julgamento avaliativo em que
participam processos cognitivos e elementos afetivos;
b) provém de uma experiência de consumo, ou seja, surge de um
julgamento posterior à compra;
c) possui uma característica relativa, pois provém de um
processo comparativo entre a experiência de consumo
(desempenho

do

produto

ou

serviço)

inicialmente proposto, anterior à compra.

e

o

referencial
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2.3.1.1. Definições da Satisfação do Consumidor com o
Relacionamento

Biong, Parvatyiar e Wathne (1998) discordaram da perspectiva de
avaliar a Satisfação com o relacionamento como uma mensuração de
desempenho percebido. A crítica centrou-se na forma tradicionalmente
aplicada para mensurá-la em projetos orientados para o relacionamento, mais
como uma avaliação sob a ótica do produtor do que propriamente relacionada
à visão do consumidor. Segundo estes autores, estas trataram do problema
com adaptações de instrumentos utilizados em situações de transações
específicas e não em relacionamentos de longo prazo.

Assim, a Satisfação com o Relacionamento deve estar centrada nos
papéis assumidos e desempenhados pelas partes (CROSBY, EVANS e
COWLES, 1990). Integrando este processo de avaliação a uma perspectiva de
longo prazo, como a descrita por Anderson, Fornell e Lehmann (1994), ela
pode ser definida como “uma avaliação global baseada na experiência total de
compra ou consumo com um produto ou serviço ao longo do tempo” (p.54).
Esta perspectiva também foi apresentada por Oliver (1997), quando distingue a
Satisfação centrada em um encontro, de curto prazo, transacional, daquela de
avaliação ampla e somativa das experiências do consumidor para com um
produto/ serviço ou um fornecedor.

Sob esta última perspectiva, a Satisfação com o Relacionamento deve
ser entendida de modo ampliado (process-oriented), que contemple a
experiência completa do consumidor com um fornecedor, e retrate o resultado
do conjunto de episódios de contato entre as partes (GRÖNROOS, 2000a).
Portanto, este conceito:


é uma avaliação relativa, comparando as expectativas quanto ao
relacionamento e à percepção de desempenho do mesmo;



é uma avaliação sumarizada, global, formada ao longo do tempo
de relacionamento;



contempla aspectos ligados ao serviço em si (core service), e
aspectos relevantes sob o ponto de vista do relacionamento,
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como os benefícios recebidos por mantê-lo por longo prazo,
facilidades encontradas pelo conhecimento mútuo, etc;


possui

componentes

afetivos

(emocionais)

e

cognitivos

(avaliações de desempenho funcional).

Assim, para esta tese, a Satisfação com o Relacionamento será definida
adaptando-se a conceituação sugerida por Anderson, Fornell e Lehmann
(1994), como “a avaliação global realizada pelo consumidor ao longo do tempo,
baseada na experiência total de consumo dos serviços bancários e das
interações com o provedor dos serviços”.

2.3.2. Mensurações do Conceito da Satisfação Global
A avaliação da satisfação não pode ser feita de modo imediato, pois ela
é um estado psicológico não observável diretamente. Vários autores sugerem
que ela seja desenvolvida por meio de: a) medições objetivas, através do
monitoramento de reclamações, do retorno para uma nova compra, ou da
fidelidade à marca; b) de medições subjetivas, com escalas abordando os
atributos do produto ou serviço consumido (EVRARD 1993; OLIVER,1980,
1981, 1997).

Segundo Evrard (1993), o formato subjetivo retrata-se de diferentes
maneiras. Numa aplicação mais simples, é tratada como um continuum
unidimensional entre dois pólos opostos: satisfação (satisfaction) e insatisfação
(dissatisfaction) (LABARBERA e MAZURSKY, 1983; CADOTTE, WOODRUFF
e JENKINS, 1987; TSE e WILTON, 1988; PRAKASH, 1984). Esta
unidimensionalidade (continuum bipolar de satisfação/ insatisfação) é bastante
utilizada pela sua simplicidade, porém traz o problema em a considerar apenas
entre estes dois extremos.

Outros autores utilizaram escalas de Likert, englobando os itens de
avaliação relevantes para os consumidores (OLIVER, 1980, 1981; CHURCHILL
e SUPRENANT, 1982), numa lógica de mensuração da Satisfação como uma
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forma de atitude. Westbrook (1980) sugeriu a utilização da escala D-T
(Delighted - Terrible; Encantado - Terrível), desenvolvida para avaliação da
qualidade de vida, adaptando-a para o estudo da satisfação do consumidor. O
autor mostrou que esta tem desempenho superior ao caso simples da escala
bipolar "satisfeito - não satisfeito", pois possui melhor validade convergente e
discriminatória, além de melhor confiabilidade se comparada com as outras
escalas testadas. Ainda, apresentou validade nomológica, isto é, o conceito
que ela mede está apoiado em uma teoria sólida. Apesar das vantagens
citadas, o autor apenas testou e utilizou essa escala com um único item, o que
não indica, necessariamente, que ela tenha desempenho superior também
para escalas multi-itens.

Já Oliver (1997) propôs uma escala multiatributo, considerando que a
Satisfação é formada por uma gama ampla de construtos (Eqüidade, Resposta
Afetiva, Desconformidade, Qualidade Percebida, Desejos, Atribuição, etc.).
Este autor utiliza uma escala de Likert, de 7 pontos, com os itens apresentados
na Tabela 2.3. Ele pressupôs que estes indicadores são unidimensionais e que
são representativos da Satisfação de maneira ampliada, com todas as suas
nuances, e não apenas baseada no Paradigma da Desconformidade como
tradicionalmente as pesquisas utilizam7. Prado e Farias (1998), aplicando-a em
um contexto de serviços bancários, verificaram a sua unidimensionalidade.
Também

Kockanny,

Marchetti

e

Prado

(2003)

recuperaram

esta

unidimensionalidade em um contexto de avaliação dos programas de
relacionamento de companhias aéreas.

7

Este paradigma será discutido mais à frente nesta revisão.
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Tabela 2. 3 - ESCALA DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO PROPOSTO POR OLIVER
(1997)
Itens da Escala
Este foi um dos melhores ________ com o qual eu já trabalhei.
O ______________ é exatamente o que eu preciso.
O ______________ não funciona tão bem quanto deveria. (I)
Eu estou satisfeito com o ___________.
As vezes eu não sei se devo continuar trabalhando com o ________. (I)
Minha escolha em usar o _____________ foi acertada.
Se eu pudesse fazer de novo, eu escolheria trabalhar com outra empresa.
(I)
Eu realmente estou gostando do _____________.
Eu me sinto culpado por ter decidido trabalhar com o __________. (I)
Eu não estou feliz por estar trabalhando com o __________. (I)
Ser cliente do _____________ tem sido uma experiência agradável.
Eu estou certo de que fiz a escolha certa quando me tornei cliente do
__________.

Indicador
Performance e
Qualidade Global
Atendimento das
Necessidades
Expectativas não
atendidas
Satisfação
Dissonância
Cognitiva
Atribuição de
Sucesso
Arrependimento
Afeto Positivo
Atribuição de
Insucesso
Afeto Negativo
Avaliação da
Compra
Atribuição de
Sucesso

Legenda: (I) indicam os itens escritos em ordem inversa
Fonte: adaptado de Oliver (1997).

Existem outros modelos, que se baseiam na premissa de que a
Satisfação do Consumidor não pode ser avaliada diretamente pelo consumidor,
devendo aplicar outros indicadores para tal medição. Estes modelos utilizam
cálculos com Equações Estruturais, nas quais os indicadores refletem
dimensões diferentes da avaliação global da Satisfação, com escalas de: a)
Satisfação Global; b) Desconformidade Global; e c) Distância para uma
empresa Ideal (FORNELL, 1992; FORNELL, et alii, 1994) Esta aplicação foi
validada em um contexto brasileiro, nos setores de energia elétrica e
saneamento, por Marchetti e Prado (2001a) e Silva, Marchetti e Prado (2001) .

Das abordagens expostas, esta última apresenta vantagens sobre as
demais, pois trata a Satisfação como um fenômeno não observável, sendo as
ponderações dos indicadores verificadas com variáveis latentes. Da mesma
forma, não se restringe a um único indicador e também não se amplia a
aplicação para muitos indicadores do construto (MARCHETTI e PRADO,
2001b).
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2.3.2.1. Mensurações da Satisfação em Relacionamentos
Na avaliação da Satisfação em relacionamentos, grande parte dos
autores mensurou apenas o resultado global, aplicando a Satisfação em sua
perspectiva afetiva. Reynolds e Beatty (1999a) utilizaram uma escala bipolar
com as dimensões prazer, contentamento, e frustração. Por sua vez,
Bettencourt (1997) utilizou uma escala de Likert com três itens, baseada na
concepção de Bitner e Hubbert (1994) e Fornell (1992), com indicadores de
avaliação global acrescida de um item que retrate a resposta afetiva global,
como descrito abaixo:
1. comparado com outras lojas, eu estou muito satisfeito com esta loja
de alimentos;
2. baseado em minha experiência com esta loja, eu estou muito
satisfeito;
3. minhas experiências com esta loja são sempre prazerosas.

A avaliação Global da Satisfação em um Relacionamento, portanto,
deve ser operacionalizada contemplando aspectos cognitivos e afetivos
apresentados em sua definição. A integração da escala de Fornell (1992), com
indicadores como Satisfação Global, Desconformidade Global e Distância para
a empresa Ideal, com a visão de Westbrook (1981), Reynolds e Beatty (1999a),
Bettencourt (1997) e Bitner e Hubbert (1994), que mostraram a importância das
respostas emocionais ao processo de interação, pode dar à escala as duas
grandes dimensões (cognitiva e afetiva).

Assim, a proposta para esta tese é medir a Satisfação com o
Relacionamento com uma escala com quatro itens, contemplando: (a)
Satisfação Global; (b) Desconformidade Global; (c) Distância do Ideal; (d)
Prazer no relacionamento. Esta operacionalização amplia a proposta por
Bettencourt (1997) e a de Fornell (1992), integrando a perspectiva da dualidade
(Cognição-Afeto) representativa da Satisfação.
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2.3.3. Os Antecedentes da Satisfação com o Relacionamento
Os modelos da Satisfação do Consumidor têm sido desenvolvidos
principalmente com um foco nas transações realizadas entre clientes e
fornecedores. Estes procuram capturar os conceitos que influenciam as
diferentes respostas por parte destes, centradas em produtos, serviços ou
experiências na transação. Neste tópico são discutidas as propostas relevantes
que descrevem estes antecedentes: a) o Paradigma da Desconformidade, b) o
Modelo de Biong, Parvatyiar e Wathne (1998), e c) o Modelo Ampliado do
Paradigma da Desconformidade.

2.3.3.1. O Paradigma da Desconformidade

O Paradigma da Desconformidade (OLIVER, 1977, 1980, 1981) tem sido
o mais utilizado em contextos transacionais, em que os antecedentes da
Satisfação são as Expectativas e o Desempenho, que, a partir da comparação
de ambos, resultam em uma resposta favorável (desconformidade positiva –
percepção de desempenho superior às expectativas), ou desfavorável
(desconformidade

negativa

–

percepção

de

desempenho

inferior

às

expectativas)8. Este modelo é apresentado na figura 2.2. As linhas cheias
representam as relações comumente aceitas, utilizadas na maior parte das
pesquisas que envolvem esse paradigma. As linhas pontilhadas indicam as
relações encontradas em algumas pesquisas e mostram-se válidas para casos
particulares (EVRARD, 1993).

Por este paradigma, são três conceitos que antecedem a Satisfação. O
primeiro deles refere-se às Expectativas, consideradas como predisposições
interiores formadas pelo consumidor sobre o desempenho de um produto ou
serviço

antes

da

compra

e

de

seu

consumo

(ANDERSON,

1973;

WESTBROOK, NEWMAN e TAYLOR, 1978; SWAN e COMBS, 1976). Elas são
o desempenho esperado, apesar de esses conceitos estarem diferentemente
colocados na literatura.
8

Para uma discussão mais aprofundada sobre o Paradigma da Desconformidade, consultar
Oliver (1977, 1980, 1981, 1997)
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FIGURA 2. 2 - PARADIGMA DA DESCONFORMIDADE

Fonte: adaptado de Evrard (1993).

O segundo antecedente é a Desconformidade propriamente dita, que
representa uma comparação entre o padrão de referência estabelecido pelo
consumidor e o desempenho percebido por ele em um produto ou serviço. É
positiva quando a percepção de desempenho excede o padrão de referência,
neutra (ou confirmação das expectativas) quando ela é igual ao padrão prédefinido e negativa quando é aquele menor que este (EVRARD, 1993; OLIVER,
1981).

O terceiro antecedente é o Desempenho Percebido pelo consumidor.
Este construto será discutido em mais detalhes no item referente à Qualidade
de Serviço.

Todavia, as dúvidas postas por Cronin e Taylor (1992) e Teas (1993)
indicaram

alternativas

de

mensuração

para

a

relação

Expectativa/

Desempenho, com propriedades e poder de explicação mais adequadas sobre
a Qualidade de Serviços/ Satisfação. Também Churchill e Suprenant (1982)
mostraram que a Desconformidade não se aplica a todos os casos como
antecedente da Satisfação, mostrando-se melhor aplicada a relações de
consumo pontuais e específicas. Para esta tese, com o foco na avaliação
global do relacionamento, os estudos citados induzem a ser a desconformidade
pouco representativa.
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Da mesma forma, a lógica da fixação de expectativas mostrou-se
relevante quando existe a resposta a um processo de compra/ consumo
direcionado a um produto e serviço que não seja feito corriqueiramente. Park e
Choi (1998) mostraram que, dependendo do nível de envolvimento e de
contato que o produto/ serviço exija, o padrão de referência pode variar. Por
exemplo, estes autores verificaram que, para uma situação com alto
envolvimento, e alto nível de contato, o padrão mais adequado é a norma
baseada na experiência. Já para situações nas quais existe baixo envolvimento
e contato, as expectativas têm pouca influência sobre a satisfação.

2.3.3.2. O Modelo de Biong, Parvatyiar e Wathne (1998)

Biong, Parvatyiar e Wathne (1998) fizeram uma revisão ampla de avaliar
os antecedentes da Satisfação em um Relacionamento, retratando-a em um
modelo representado na figura 2.3. Este utiliza antecedentes como: a) criação
de valor, que pode ser derivada da perspectiva econômica e/ou social
(FRAZIER, 1983), e relacionada tanto a atributos físicos como a intangíveis do
produto/ serviço e/ou do processo em si; b) comprometimento de recursos, que
reflete a intenção futura de continuidade do relacionamento e de atingimento de
metas conjuntas; c) interesses mútuos, que são a representação do
balanceamento do poder entre as partes, sugerindo benefícios às ambos
(ANDERSON e WEITZ, 1989); d) confiabilidade, que se centra na capacidade
de os parceiros produzirem e entregarem o produto/ serviço; e) participação do
consumidor, que sugere a participação/ co-produção dos parceiros durante o
desenvolvimento do serviço; e f) gestão do processo de relacionamento, que
retrata a preocupação com a gestão das interações que ocorrem entre os
parceiros.
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FIGURA 2. 3 - ESQUEMA AMPLIADO DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO
Variáveis Intervenientes
Atratividade das
Alternativas

Balanceamento do
Poder

Reputação

Variáveis Antecedentes
Valor Econômico
Desenvolvimento
da Competência

Criação de Valor

Valor Social

Comprometimento
de Recursos

Satisfação com o
Relacionamento

Interesses Mútuos

Confiabilidade

Participação do
Consumidor

Fonte: esquema criado pelo autor, baseado em Biong, Parvatyiar e Wathne (1998).

Neste modelo, Biong, Parvatyiar e Wathne (1998) trataram de algumas
variáveis moderadoras dos efeitos daquelas descritas anteriormente.

Estas

são: (a) atratividade de alternativas, que se referem à possibilidade e à
avaliação de opções de outros relacionamentos, (b) balanceamento de poder,
que retrata a distribuição de poder entre as partes no relacionamento,
influenciando nos estados de conflito/ cooperação, e a proximidade na relação,
e (c) reputação, que influencia a avaliação do desempenho e da confiança nos
seus parceiros.

Fazendo-se uma comparação com o Paradigma da Desconformidade, o
modelo ora exposto retratou a Satisfação sob a ótica do fornecedor do produto/
serviço. Assim, procurou identificar aspectos relevantes na estratégia e na
operação que devem ser abordas por uma organização interessada em
desenvolver

relacionamento

com

seus

clientes.

No

Paradigma

da

Desconformidade, analisaram-se as percepções do usuário dos produtos/
serviços. Por exemplo, a dimensão Confiabilidade proposta por Biong et alii
(1998) guardou correspondência direta com a percepção de confiabilidade
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(Desempenho), que os usuários do mesmo têm em relação a ela. Desta forma,
os modelos são complementares e fornecem importantes dimensões para o
desenvolvimento da proposta desta tese.
2.3.3.3. O Paradigma da Desconformidade Ampliado
Para a abordagem da Satisfação com o Relacionamento, será utilizada
uma visão ampliada, que extrapola os antecedentes do Paradigma da
Desconformidade, ou seja, as Expectativas, o Desempenho Percebida, e a
Desconformidade, integrando a visão de Biong et alii (1998). A este paradigma
foram inseridos os construtos da Equidade, do Valor Percebido e da Resposta
Afetiva, como antecedentes da Satisfação com o mesmo. Esta estrutura teórica
é mostrada na figura 2.4 e foi sugerida por Oliver (1993, 1997).

FIGURA 2. 4 - ESQUEMA AMPLIADO DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO
PADRÃO DE
REFERÊNCIA
DESCONFORMIDADE

SATISFAÇÃO

PERFORMANCE

RESPOSTA
AFETIVA
VALOR
PERCEBIDO
EQUIDADE
(Justiça)

Fonte: Adaptado de Oliver (1993).

Apesar de Biong, Parvatyiar e Wathne (1998) indicarem que a avaliação
da Satisfação em um Relacionamento se dá de forma diversa daquela
associada ao consumo de um dado produto ou serviço, seus antecedentes
permanecem válidos, já que, como estes autores discorreram, os mesmos são
componentes relevantes em um processo de julgamento global de satisfação.

47

A ampliação do Paradigma da Desconformidade pode trazer insights
interessantes para a avaliação da relação entre cliente e banco. Primeiro, a
perspectiva de não simplesmente avaliar o desempenho do banco em aspectos
do serviço em si, centradas na desconformidade, mas de integrar construtos
como e as Respostas Afetivas do consumidor em relação ao banco, e ampliar a
noção de Qualidade em Serviços com a idéia de Benefícios em se manter o
relacionamento.
Da mesma forma, as propostas de Biong, Parvatyiar e Wathne (1998)
estão em grande parte contidas neste modelo, no qual as dimensões de
“interesses mútuos”, “confiabilidade”, e “comprometimento de recursos” estão
ligados diretamente ao desempenho das partes no relacionamento, e o “valor
criado” refere-se à dimensão proposta de Eqüidade/ Valor percebido na
relação. Portanto, estes modelos são compatíveis na avaliação dos
antecedentes da Satisfação de um usuário com um relacionamento. Alguns dos
componentes deste modelo serão discutidos nesta revisão. Para este trabalho,
serão consideradas as perspectivas da avaliação da Qualidade Percebida e
dos Benefícios do Relacionamento para o usuário como representativos do
Paradigma da Desconformidade, bem como as decorrentes Respostas
Afetivas. Os aspectos de avaliação da Eqüidade/ Justiça e do Valor Percebido
serão deixados para projetos posteriores, de forma a manter alguns critérios de
robustez e parcimônia do modelo proposto.

2.3.4. A Qualidade Percebida nos Serviços
A Qualidade Percebida nos Serviços foi definida como “o julgamento do
consumidor sobre a superioridade ou excelência global de um serviço”
(PARASURAMAN et alii, 1988, p 15). Esta situação expõe este conceito como
uma atitude (OLSHAVSKY, 1985; PARASURAMAN, ZEITHAML E BERRY,
1985). De forma ampliada, essa pode ser indicada como o julgamento feito
pelo consumidor, referente à avaliação de uma experiência de consumo. A
maior parte dos autores ressalta que ela é diferente da qualidade técnica
(objetiva) propriamente dita, e é um elemento importante na formação da
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desconformidade (OLIVER e DESARBO, 1988; OLIVER, 1980; TSE e
WILTON, 1988; FORNELL, 1994).

Marchetti e Prado (2001b) discutiram os modelos de mensuração da
Satisfação e da Qualidade Percebida e os dividiram em alguns grupos. Se
levados em consideração aqueles que avaliam o segundo conceito citado,
percebe-se que estão centrados no Paradigma da Desconformidade. Desta
forma, são apresentados a seguir as dimensões genéricas e os formatos de
avaliação da Qualidade Percebida.

2.3.4.1. Dimensões da Qualidade Percebida
Diversos estudos acadêmicos e de empresas especializadas tem
mensurando a Qualidade Percebida. De forma geral, as dimensões aplicadas
são bastante específicas à situação de aplicação. Outros estudos procuraram
identificar fatores genéricas, que poderiam ser aplicadas em diferentes
situações. A estrutura mais conhecida e amplamente aplicada foi desenvolvida
por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985, 1988). As dimensões no modelo
SERVQUAL são em número de cinco:
a)

Tangibilidade: são aqueles elementos dos serviços que o
consumidor pode ver, escutar e tocar. Na maioria deles, fatores
tangíveis incluem o ambiente físico, as instalações e a aparência
do contato pessoal. Estes fatores são utilizados para acessar a
qualidade de aspectos físicos antes da experiência de consumo.

b)

Prontidão: é a percepção do consumidor e relação à presteza e à
habilidade da empresa em responder às suas necessidades.
Prontidão é particularmente importante para consumidores que
têm problemas ou necessitam de serviços mais rápido daqueles
normalmente oferecidos.

c)

Empatia: os consumidores verificam o quanto o pessoal da
empresa está comprometido com eles e com o serviço. Empatia e
prontidão estão muito relacionadas, sendo que a primeira diz
respeito à atenção individual despendida ao cliente, e a segunda à
presteza e a disponibilidade com a qual os empregados atendem
os clientes.
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d)

Garantia: representa a confiança no serviço e a competência dos
fornecedores do serviço. Uma indicação favorável da garantia irá
mostrar

que

as

necessidades

dos

consumidores

foram

corretamente percebidas e que não haverá problemas no
desenvolvimento dos serviços.
e)

Confiabilidade: diz respeito à consistência no desempenho,
confiança e segurança. Em particular, os consumidores verificam
se a promessa feita foi cumprida. Em muitos serviços, esta é a
principal dimensão a ser levada em conta pelos clientes de uma
empresa.

Estas dimensões são importantes para o desenvolvimento de escalas
de mensuração baseadas na Desconformidade, mas sua estabilidade foi
discutida por Carman (1990). Este autor verificou que, para avaliações
específicas em um serviço, além destas dimensões, é importante considerar
outras particulares a cada caso.

2.3.4.2. Formatos de Mensuração da Qualidade Percebida
A base de mensuração da Qualidade Percebida é o Paradigma da
Desconformidade. Nele mensuram-se as Expectativas (Ei) para cada atributo
considerado relevante, comparando-as ao Desempenho Percebido (Di). A
Qualidade Percebida é, então obtida a partir da subtração do escore de
Desempenho Percebido (Di) do escore de Expectativas (Ei). Quanto mais
positivo for este resultado, maior o nível de qualidade. Quanto mais negativos
forem estes resultados, pior a avaliação dos consumidores.

Esta abordagem trata do problema através da avaliação objetiva da
Desconformidade (WEAVER e BRICKMAN, 1974; OLIVER, 1977, 1981;
WESTBROOK, NEWMAN e TAYLOR, 1978; HAISTEAD, 1989). Com os
escores

de

cada

respondente,

pode-se

calcular

escores

agregados,

dependendo da estrutura dimensional que se está desenvolvendo. Neste
contexto, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) utilizaram uma relação entre
expectativas e desempenho para indicar a Qualidade Percebida, no seu
modelo SERVQUAL.
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Uma segunda possibilidade é considerar apenas a avaliação subjetiva
da Desconformidade (OLIVER, 1997). Neste caso, ao invés de solicitar ao
entrevistado

que

avalie

primeiramente

suas

expectativas

e

após

o

desempenho, pede-se que ele faça esta relação diretamente, através de uma
escala do tipo “Muito Melhor que o Esperado” até “Muito Pior que o Esperado”,
com ponto intermediário “Como Esperado”. Esta escala, portanto, tem a
vantagem de fazer com que o consumidor realize o processo comparativo
internamente para a entrevista, aplicando a escala uma vez somente
(MARCHETTI e PRADO, 2001b).

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1994a e 1994b) propuseram também
uma outra forma de mensurar a Qualidade Percebida baseada no Paradigma
da Desconformidade, considerando a possibilidade do consumidor não ter um
único nível de expectativas para cada atributo mensurado. Este método
reconhece a existência de uma zona de tolerância, na qual o consumidor leva
em consideração um nível mínimo adequado (NMi) dos serviços, abaixo do
qual o mesmo torna-se inaceitável, e o nível desejado dos serviços (NDi), que é
o nível no qual o consumidor gostaria de receber os serviços.

Estes formatos de mensuração tem sido amplamente discutidos pela
literatura, e alguns aspectos negativos tem sido pontuados. Como indicaram
Cronin e Taylor (1992, 1994), a relação implícita ou explícita entre expectativas
e desempenho pode levar a algumas distorções no resultado. Por exemplo, em
um processo de prestação de serviço no qual as expectativas sejam baixas por
parte do consumidor, um desempenho regular (intermediário) pode indicar pelo
raciocínio da desconformidade, que um consumidor avaliaria a qualidade como
satisfatória, quando, em realidade, o desempenho foi apenas regular. Esta
limitação pode ser severa também quanto as expectativas não puderem ser
fixadas pelo consumidor, como o caso de um novo produto ou serviço,
diferente de todas as opções disponíveis a ele até o momento da compra/
consumo.
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Numa visão alternativa, Oliver (1997) e Cronin e Taylor (1992, 1994)
sugeriram que o Desempenho Percebido está diretamente associado à
avaliação da Qualidade Percebida do fornecedor, em se tratando de serviços.
De toda a forma, continua o Paradigma da Desconformidade sendo aplicado,
mas agora sem o braço das Expectativas como referência pré-compra ou préconsumo. Seguindo esta abordagem, Cronin e Taylor (1992, 1994)
propuseram uma forma de mensurar a Qualidade Percebida baseada na
Percepção de Desempenho. Este modelo é conhecido como SERVPERF. O
escore é obtido diretamente dos itens referentes a avaliação de desempenho
da escala SERVQUAL. A avaliação do Desempenho é feita através de uma
escala de Likert, trabalhando com os itens de avaliação no serviço em questão
(OLIVER, 1980, 1981; CHURCHILL e SUPRENANT, 1982; CARDOZO, 1965;
ANDERSON, 1973). Existem casos relatados pela literatura, como o de
produtos duráveis (Vídeodisk), pesquisados por Churchill e Suprenant (1982),
que indicam o desempenho de um produto/ serviço como a principal
determinante

da

satisfação

do

consumidor.

Nesse

caso,

a

própria

desconformidade não tem influência sobre a formação da satisfação.

Alguns autores inserem considerações próprias sobre esse assunto.
Swan e Combs (1976) dividiram o desempenho percebido em dois
componentes, referindo-se a dimensões diferentes de produtos. A primeira
delas é o que chamam de desempenho instrumental, referente aos meios
para um conjunto de fins, ou seja, à performance do produto físico em si, como,
por exemplo, a durabilidade. A segunda é o desempenho expressivo, na qual
o consumidor considera como um fim em si mesma, dizendo respeito a um
nível de performance psicológica, como, por exemplo, o estilo da roupa. Essa
divisão é feita ao considerarem que os atributos naturais de um produto não
indicam a performance em si, na percepção dos consumidores, mas sim meios
para esta avaliação.

Além dos dois formatos citados (relação expectativas e desempenho nos
seus diferentes formatos e avaliação direta pelo desempenho percebido) outra
situação sugerida pela literatura é a utilização da ponderação do Escore de
Desempenho por um indicador de importância do atributo para o consumidor.
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Perron (1998), Bardon (1993) e Goupil e Grimmer (1993) desenvolveram esta
possibilidade em seus trabalhos, assim como Carvalho e Leite (1998), que
aplicaram este modelo considerando a ponderação da importância sob o ponto
de vista do choice set

10.

Cunha Jr., Borges Jr. e Fachel (1998) utilizaram os

autovalores da análise fatorial contendo os indicadores de desempenho em um
dado serviço como forma de representação da importância e, portanto, como
ponderação de cada dimensão na composição do escore final de qualidade
percebida. Apesar deste procedimento considerar outra representação das
expectativas, diversos autores mostraram que a indicação direta da relação
Performance -> Satisfação é mais forte sob o ponto de vista da variância
explicada,

relativamente

a

abordagens

baseadas

nas

diferenças

da

performance e das expectativas, e da ponderação da performance pela
importância (CRONIN e TAYLOR, 1992, 1994; TEAS, 1993; TOLLIVER,
ARMSTRONG e COLEMAN, 1998; JONHSTON 1998; JONHSTON e LUCE,
1996).

2.3.4.3. Avaliação Comparativa dos Métodos de Mensuração da
Qualidade Percebida em Serviços

Como exposto por Marchetti e Prado (2001b), existem vantagens e
desvantagens

nos

processos

de

avaliação

da

Qualidade

Percebida

considerados na exposição anterior.

A avaliação da Qualidade Percebida diretamente pela percepção de
performance tem algumas vantagens importantes. Os Modelos baseados na
avaliação de Performance prestam-se principalmente à avaliação por atributos
específicos, que permitem verificar particularidades da operação das
organizações. Outro ponto forte desta abordagem refere-se à facilidade no
entendimento dos itens da escala, já que todos eles estão associados a
produtos, serviços e outros atributos perfeitamente observáveis pelos
consumidores durante o processo de utilização de produtos e serviços.

10

Estes autores mostram que a avaliação de importância em uma bateria com muitos itens em
avaliação compromete as propriedades psicométricas da escala e sugerem que seja feita uma
limitação no número de itens avaliados pelo entrevistado.
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Também neste contexto, e como mostra o modelo SERVPERF (CRONIN e
TAYLOR, 1992), reduz-se o tempo de aplicação, sendo necessária apenas
uma escala. Também, Cronin e Taylor (1992, 1994), Teas (1993), Tolliver,
Armstrong e Coleman (1998), Jonhston (1998), Jonhston e Luce (1996)
mostraram que a indicação direta da relação Performance -> Satisfação é mais
forte sob o ponto de vista da variância explicada, relativamente a abordagens
baseadas nas diferenças da performance e das expectativas, e da ponderação
da performance pela importância.

Um ponto fraco da abordagem baseava na avaliação do desempenho é
que se perde a referência das expectativas, que podem variar em função de
diferenças regionais, culturais, etc., quando este for o caso da aplicação o que
pode contribuir para a diminuição da robustez do modelo (MARCHETTI e
PRADO, 2001b).

Para modelos baseados nas lacunas (SERVQUAL - PARASURAMAN,
BERRY e ZEITHAML, 1988), estes permitem a avaliação comparativa dos
resultados referenciados às expectativas do Consumidor, o que torna os
resultados sempre atrelados às perspectivas das mudanças do mercado com a
visão dinâmica das modificações e evoluções das expectativas dos clientes das
empresas. Por outro lado, estes modelos oferecem alguns problemas
operacionais, como: a) o longo tempo de aplicação, dado que aplica-se a
escala duas vezes (ou três, para o caso da inserção do nível mínimo aceitável);
b) a dificuldade de sumarizar em um indicador único da Qualidade Percebida
sem que sejam arbitrados pesos às dimensões; c) os problemas de
multicolinearidade

(mensuração

da

diferença

entre

expectativas

e

performance), sem que alguns indicadores possam ser descartados da análise
(MARCHETTI e PRADO, 2001b).

Desta forma, a opção adotada para esta tese será a se utilizar o
Desempenho Percebido como indicador da Qualidade de Serviços, seguindo a
recomendação e os resultados sugeridos por Cronin e Taylor (1992, 1994),
Teas (1993), Tolliver, Armstrong e Coleman (1998), Jonhston (1998), Jonhston
e Luce (1996).
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2.3.5. A Percepção dos Benefícios do Relacionamento
Um aspecto importante de avaliação do desempenho em um
relacionamento refere-se aos benefícios esperados neste por parte do cliente.
Para Gwinner, Gremler e Bitner (1998), os consumidores que se engajam em
relacionamentos o fazem não somente para receber os serviços demandados
de forma adequada, mas também para obter vantagens adicionais. Estes
autores identificaram quatro dimensões principais, descritas a seguir:
(a)

Benefícios

Sociais,

que

se

referem

à

integração

entre

consumidores e empregados, chegando a ponto de estabelecer
vínculos

de

amizade

entre

eles.

O

reconhecimento

e

personalização do tratamento por parte dos empregados mostramse relevantes nesta dimensão. Ela, segundo os autores, é mais
acentuada em serviços com alto grau de contato interpessoal entre
clientes e fornecedores.
(b)

Benefícios Psicológicos, que se referem ao conforto ou sentimento
de segurança desenvolvido entre fornecedores e clientes. Este
pode manifestar-se sob o ponto de vista de redução da ansiedade,
e dos sentimentos de confiança para com seus provedores. Este
contexto é construído ao longo do tempo e pode ser identificado
somente após um relacionamento bem estabelecido.

(c)

Benefícios Econômicos, identificados em dimensões financeiras,
como descontos pelo volume de uso, e não financeiras, como a
economia de tempo no processo de consumo de um serviço
(atendimento/serviços mais rápidos), ou no processo de busca de
opções quando da necessidade de um dado serviço.

(d)

Benefícios de Customização, identificados a partir do tratamento
preferencial, serviços adicionais oferecidos, e do conhecimento
que um dado provedor de serviços possui pelo constante uso por
parte de um cliente.

Reynolds e Beatty (1999a) agruparam estes benefícios em duas
grandes dimensões, que são: (a) os Benefícios Funcionais, congregando as
dimensões de economia e de customização; e (b) os Benefícios Sociais,
integrando as dimensões sociais propriamente ditas e as psicológicas. Em
estudo complementar no contexto varejista, Reynolds e Beatty, (1999b)
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especificaram o conteúdo destas dimensões, em que os Benefícios Funcionais
seriam o pequeno tempo disponível para as compras, o prazer na compra, e a
confiança no fornecedor, e os Sociais seguem a definição feita por Gwinner,
Gremler e Bitner (1998). Segundo estes autores, as dimensões citadas
apresentaram correlação significativa com os resultados de um relacionamento
avaliados pelo consumidor como a fidelidade, a comunicação boca-a-boca
positiva e a satisfação com o serviço.

Crosby e Stephens (1987) reforçaram a importância da comunicação
entre cliente e empresa, num modelo do desempenho percebido de uma
organização que comercializa seguros de vida. Esta possuía dimensões
associadas a: (a) informações sobre o produto/ serviços (em mídia de massa e
via pessoal de contato); e (b) comunicação com o usuário (direta e via contato
pessoal)11.

Complementando a visão exposta anteriormente, Boorom, Goolsby e
Ramsey

(1998),

em

um

estudo

centrado

na

comunicação

em

um

relacionamento, indicaram dimensões adicionais na avaliação da performance
por parte dos consumidores. Estas são: (a) a apreensão na comunicação em
uma díade; (b) o envolvimento durante a interação entre as partes em três
dimensões: atenção, percepção e capacidade de resposta; (c) a capacidade de
adaptação do vendedor durante a negociação. Percebem-se, neste caso, as
dimensões indicadas pelos autores estão intimamente ligadas aos benefícios
de se estabelecer um relacionamento, expostos por Gwinner, Gremler e Bitner
(1998), centrados nos aspectos de customização e nos psicológicos (aumento
da confiança entre as partes).

2.3.5.1. Considerações sobre a Avaliação da Qualidade Percebida
nos Serviços e a Percepção dos Benefícios do Relacionamento

11

Um terceiro aspecto refletindo o tratamento de problemas (em nível de contato pessoal e/ ou
corporativo), refere-se a uma dimensão da Eqüidade (Justiça) no tratamento de reclamações,
na qual os consumidores são expostos a‟ situações nas quais o serviço não foi executado de
forma adequada, e existe a necessidade de retrabalho do mesmo ou de partes dele. A
Equidade não será explorada neste projeto.
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A partir destas explanações, pode-se verificar que a avaliação da
Qualidade Percebida baseada no desempenho de um fornecedor deve captar
as diversas dimensões dos produtos e serviços (de forma global), bem como
associados aos benefícios de se estabelecer um relacionamento com uma
organização, em seus aspectos operacionais. Assim, deve ser feita sobre três
grandes dimensões:
(a) o serviço em si, que retrata os aspectos funcionais do serviço
oferecido, como a confiabilidade, a tangibilidade, a garantia e
a

prontidão,

como

indicada

na

escala

SERVQUAL

(PARASURAMAN, BERRY e ZEITHALM; 1988);
(b) os aspectos ligados a comunicação entre o cliente e a
empresa, que se operacionalizam de forma institucional e/ou
via interpessoal (CROSBY e STEPHENS; 1987);
(c) os

benefícios

de

se

estabelecer

o

relacionamento,

pesquisados por Gwinner, Gremler e Bitner (1998) e Reynolds
e Beatty (1999a,b), que agrupam alguns aspectos do
SERVQUAL, como a empatia, agregando as dimensões: i)
Benefícios Funcionais, agrupando a dimensão de economia e
de customização; e ii) Benefícios Sociais, agrupando os
sociais propriamente ditos e os psicológicos.

2.3.6. Aspectos Afetivos em um Relacionamento
A dimensão afetiva tem sido bastante estudada sob diferentes
abordagens epistemológicas. Ela perpassa pela filosofia, envolvendo deste as
preleções de Sócrates e Platão, a Aristóteles, Descartes e Espinoza, que
procuram isolar as emoções como forma de melhorar a racionalidade.
Espinoza inclusive criou algumas regras de definições de emoções como forma
de delimitá-las (SOLOMON, 1993). Também a Sociologia e a Antropologia
referem-se às emoções numa perspectiva cultural e de interações sociais,
reconhecendo que as respostas afetivas são em muito apreendidas por
indivíduos de acordo com relações estabelecidas em normas, crenças e ritos
limitados pela cultura de um povo (WHITE, 1993; KEMPER, 1993), e também
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pela perspectiva de relacionamento com grupos sociais que vão desde a
família a grupos de referência e de aspiração (WHITE, 1993).

Desta profusão de abordagens, procurando modelos e explicações para
as respostas afetivas, surgiram alguns eixos de estudo aplicados às teorias
modernas das emoções. As bases foram lançadas principalmente no final do
século XIX por 3 autores com perspectivas diferentes (OATLEY e JENKINS,
1996). A primeira delas surgiu com Darwin, que, a partir de sua obra sobre
evolução, buscou nas reações observáveis das respostas afetivas em
diferentes espécies elementos comuns, que pudessem caracterizar não
somente reações físicas, mas também psicológicas da evolução das mesmas
(DARWIN,

2000).

Esta

linha

lançou

as

bases

para

as

teorias

psicoevolucionárias das emoções (PLUTCHICK, 1980).

Uma segunda abordagem surgiu pela relação estabelecida por William
James (OATLEY e JENKINS, 1996) acerca das reações fisiológicas às
emoções. Ou seja, a partir de um estímulo forte, são disparados diversos
processos internos no ser humano, que resultam não somente na prontidão
para a ação, mas também em respostas fisiológicas que seguem esta reação.
Esta é, em grande parte, a base do desenvolvimento da psicologia das
emoções nos EUA (OATLEY e JENKINS, 1996). Ainda hoje é utilizada para
criar modelos neuropsicológicos com modernas técnicas de captura de
informações sobre o funcionamento do cérebro, como os descritos por
Damásio (1996).

Uma terceira proposta relacionou-se à abordagem psicoterapêutica de
Freud (OATLEY e JENKINS, 1996). Apesar de não ter desenvolvido um
trabalho formal somente sobre as emoções, suas idéias estavam relacionadas
aos efeitos emocionais de eventos significativos da história de uma pessoa,
como em seus estudos sobre traumas, conflitos internos e compulsão
(OATLEY e JENKINS, 1996). Para o entendimento das emoções, Freud indicou
que, deliberada ou involuntariamente, a mente procura resguardar-se de
eventos não prazerosos, disparando mecanismos de defesa. Esta proposta
influenciou os estudos modernos relacionados a situações estressantes
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emocionalmente, e as estratégias utilizadas pelas pessoas para tratá-las
(LAZARUS, 1991).

Os aspectos afetivos do comportamento do consumidor tem sido
relacionados aos sentimentos que esse desenvolve, positivos ou negativos, no
que tange a uma situação de consumo de um produto ou serviço. Segundo
Peter e Olson (1993), eles podem ser divididos em 3 experiências: emoções,
sentimentos, e humor. Apesar de existirem diferenças entre cada um destes
elementos na literatura da psicologia, todos serão tratados aqui como
sinônimos. Este agrupamento minimiza, em estudos retrospectivos, as
possíveis confusões entre estados de humor e emoções. A questão relevante
nestas situações é que as emoções, e seus decorrentes sentimentos
(interpretações das emoções) são de intensidade maior, normalmente mais
pontuais e conectados a um fato, ou conjunto deles (OATLEY e JENKINS,
1996). Já os humores são de duração mais longa, e não necessariamente
associados a uma fato ou conjunto deles. Sendo assim, uma discriminação
entre estas categorias, para o presente estudo utilizando o exame em
retrospectiva, seria de pouco auxílio, o que remete ao agrupamento deles em
um só construto.

2.3.6.1. Definições de Emoções

Diversos autores procuraram uma definição para as emoções, mas,
apesar de ser um conceito presente na vida cotidiana das pessoas, esta não
encontra consenso no mundo acadêmico. Van Brakel (1994) apresentou 22
destas definições, o que mostra a dificuldade de estabelecê-la. Parafraseando
Fehr e Russel (1984), “todos conhecem o que é uma emoção, até que lhes
peçam para defini-las” (p.464). Estes autores mostraram que pessoas comuns
podem facilmente dar exemplos de emoções, mas suas definições não são
facilmente alcançadas. Oatley e Jenkins (1996), procurando convergências
para esta definição, estabeleceram alguns aspectos críticos que devem constar
nela. São eles:
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Uma emoção é usualmente causada pela avaliação
consciente ou inconsciente de um evento relevante a
uma preocupação (uma meta) vista como importante
para o indivíduo. A emoção é sentida como positiva
quando o problema estiver sendo solucionado, ou
negativa quando esta solução for dificultada.



A base de uma emoção é a prontidão para a ação e o
desenvolvimento de planos. Uma emoção dá prioridades
a uma ou mais ações, oferecendo um senso de urgência.
Ou seja, ela pode interromper ou competir por processos
mentais alternativos. Tipos diferentes de prontidão criam
diferentes relacionamentos desta com outras emoções.



Uma emoção é normalmente experimentada como um
tipo distinto de estado mental, às vezes acompanhado ou
seguido de mudanças fisiológicas, de expressão ou de
ações.

Fehr e Russel (1984) concluíram que as emoções são representadas na
vida cotidiana por protótipos (prototypes), ou seja, este conceito não é
perfeitamente definido no sentido teórico, mas é entendido por todos de forma
adequada, mesmo sem que conheçam profundamente o assunto. Neste caso,
uma emoção é integrada em um script ou uma seqüência de eventos prédefinidos. Quanto se pensa em raiva, por exemplo, uma seqüência típica é
associada: alguém faz algo errado -> sentimentos de raiva -> pensamentos em
como resolver o problema (GALLOIS, 1993).

Esta perspectiva prototípica dá a possibilidade das emoções serem
comunicadas e cognitivamente processadas por pessoas comuns, apesar
delas não serem perfeitamente definidas (SHAVER et alii, 1987). Assim, nos
próximos tópicos serão discutidos aspectos relevantes ligadas às emoções no
processo de avaliação em relacionamentos, pois as respostas afetivas podem
ser coletadas a partir das opiniões dos consumidores no que tange ao que
sentem em relação a uma marca, produto, ou pessoa.
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2.3.6.2. O Processo de Formação das Emoções

As relações constantes na definição apresentada são explicadas pela
Teoria da Avaliação das Emoções (Appraisal Theory of Emotion) (FRIJDA,
1986), na qual uma emoção é composta por um conjunto de estágios, como
mostra a figura 2.5. Seus componentes são descritos a seguir.

FIGURA 2. 5– COMPONENTES DE UM PROCESSO AFETIVO
Avaliação
(Appraisal)
Avaliação
do Contexto
Prontidão à
Ação
Mudança Psicológica, de
Expressão ou de Ação
Fonte: Adaptado de Frijda (1986)

a. Avaliação

As emoções podem ser causadas por um grande número de estímulos
(Izard, 1991), mas normalmente o primeiro passo é uma avaliação (Appraisal),
o reconhecimento de um evento como significativo (OATLEY e JENKINS,
1996). Segundo estes autores, duas vertentes estão sendo utilizadas para
explicar este processo de avaliação da situação (appraisals). A primeira delas
considera a abordagem de componentes da emoção, avaliados a partir de
solicitações às pessoas que relatem situações onde alguma emoção foi
identificada. A segunda categoria refere-se ao que Oatley e Jenkins (1996)
chamaram de teorias da relevância das metas (Goal-relevance theories), que
concentra seus esforços na análise de metas associadas a cada resposta
obtida e sua conseqüente resposta afetiva (BAGOZZI et alii, 1999).
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Esta última abordagem mostra-se especialmente interessante aos
estudos de Satisfação do Consumidor, pois todo o processo de compra e/ ou
consumo tem por trás metas implícitas ou explícitas. Assim, a partir da
desconformidade e da avaliação do contexto de consumo, o consumidor pode
procurar atribuições para resultados obtidos, que por sua vez causam
respostas afetivas associadas a elas. Esta relação foi verificada por Nyer
(1997), mapeando a relevância da avaliação para atingimento de metas dos
consumidores, os procedimentos adotados pelos consumidores para tratar o
processo afetivo e os resultados de suas satisfações.

b. Avaliação do Contexto

Numa 2ª etapa, alguns pensamentos são normalmente associados à
experiência com emoções e ao contexto em que elas foram disparadas, ou
seja, avaliações sobre o que foi feito para tratar o evento que as causou. Neste
caso, mudanças são causadas na pessoa que as avaliou, como resultado de
emoções mais fortes e das formas de tratamento que lhes foram dadas. A
Teoria da Atribuição, como proposta por Weiner (1980), demonstrou que o
surgimento de algumas emoções dependem de uma explicação associada aos
eventos que a dispararam.
A resposta à pergunta “por que isto ocorreu?” é a chave para o processo
de atribuição (OLIVER, 1997). A atribuição é um fenômeno comum na reação a
eventos, incluindo as experiências de consumo. Para Mizerski et alii (1979), os
clientes procuram inserir ordem e significados em seus ambientes, tentando
explicar as causas dos eventos que ocorrem. Esta busca pelo conhecimento e
entendimento do mundo é o foco da Teoria da Atribuição, definida como: “a
teoria sobre como as pessoas fazem explicações causais, sobre como
respondem as questões que tem início com o por quê” (Mizerski et alii,1979.
p.123).

c. Prontidão à Ação
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Para Frijda (1986), a prontidão à ação, como 3ª etapa deste processo, é
um dos elementos-chave das emoções. Esta etapa relaciona-se com o
desenvolvimento de planos para ampliar/ minimizar os efeitos da emoção
sentida, sejam estes processos internos (processos mentais) ou ações de
resposta aos estímulos externos (STEIN, TRABASCO e LIWAG; 1993). As
emoções marcam as junções entre nossas ações, que habilitam as pessoas a
enfocar qualquer problema que lhes é colocado e trocar o curso da ação, caso
seja necessário (OATLEY e JENKINS, 1996). Desta forma, os resultados de
avaliações em processos de compra/ consumo mostram-se críticos para a
resposta futura do consumidor quanto à nova compra, e seus comportamentos
pós-compra, como a comunicação boca-a-boca positiva ou negativa, o
comportamento de reclamações, e a intenção de continuidade com a empresa,
entre outros. E este processo depende grandemente das respostas afetivas
dadas por este consumidor durante o consumo de um produto.

d. Mudanças de Expressão, Mudanças Fisiológicas e Mudanças de Ação

Os pensamentos, a prontidão à ação e a revisão de planos são aspectos
particulares a cada indivíduo. Mas as respostas de expressão e fisiológicas são
normalmente percebidas por todos em torno dele. Isso porque existem alguns
padrões de expressões faciais (IZARD, 1993), mudanças fisiológicas
(ZAJONC, MURPHY e INGLERHART, 1989) e padrões de ações comuns a
cada emoção, mesmo em diferentes culturas.

Pelas etapas sugeridas da Appraisal Theory of Emotion, a intensidade e a
composição dos processos afetivos relacionados à compra/ consumo
dependem de como os consumidores desenvolvem os seus procedimentos
avaliativos (appraisals) relativamente à esta experiência, ao fornecedor, e aos
resultados obtidos. Como será discutido no próximo tópico, as respostas
afetivas neste contexto devem ser consideradas para formação dos
julgamentos de Satisfação, tanto na compra/ consumo pontual de um produto
ou serviço, quanto na avaliação de um relacionamento estabelecido em um
serviço de consumo continuado.
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2.3.6.3. Resposta Afetiva e o Processo de Avaliação do
Relacionamento
Oliver (1989) e Evrard (1993) comentaram que a Satisfação apresenta
associações diversas quanto a componentes afetivos. Para estes autores, a
satisfação pode ser associada a cinco categorias diferentes, como apresentado
a seguir:

-

contentamento (contentment) - correspondente à ausência de
insatisfação;

-

prazer (pleasure) - resultado de uma reação de maior
intensidade, principalmente afetiva, na aquisição de um produto
ou serviço;

-

alívio (relief) - que corresponde ao sentimento formado quando
consumidor evita um estado negativo ao utilizar um produto ou
serviço;

-

novidade (novelty) - quando o consumidor está enfrentando
uma experiência completamente nova pela utilização de um
produto ou serviço;

-

surpresa (surprise) - refere-se ao inesperado, em que o
consumidor

experimenta

algo

que

não

esperava

que

acontecesse durante o processo de compra de um produto ou
serviço.

Portanto, a ligação da resposta afetiva a um evento definido é feita a
partir de uma avaliação, que remete à resposta afetiva em um processo de
consumo. Alguns estudos da relação entre as reações emocionais e a
Satisfação do Consumidor mostram como as emoções influenciam os
resultados específicos de uma dada experiência de consumo. Utilizando-se
escalas da psicologia para mensurar as emoções, Oliver e Westbrook (1993) e
Evrard e Aurier (1994) estabeleceram algumas relações, expostas a seguir,
que abriram uma nova perspectiva no estudo da Satisfação do Consumidor.
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No

contexto

do

comportamento

do

consumidor,

alguns

autores

procuraram integrar os construtos Qualidade Percebida, Resposta Afetiva,
Processos Atribucionais, e Eqüidade num modelo único (OLIVER, 1989, 1997).
Numa primeira abordagem, associaram-nas através das relações propostas
pela Teoria da Avaliação (Appraisal Theory of Emotion). Adaptando-as às
relações do Paradigma da Desconformidade, Oliver (1989) propôs um modelo
de explicação alternativo para o processamento da avaliação do consumo,
representado pela figura 2.6. Neste, as respostas afetivas são formadas a partir
de duas dimensões importantes, que são a avaliação primária (Sucesso ou
Fracasso), e o Processamento da Atribuição associado à Desconformidade
Percebida. Assim, os componentes afetivos são estimulados a partir dos
aspectos cognitivos de avaliação do processo de consumo, isto é, a
desconformidade e o processamento da atribuição a respeito do resultado da
Desconformidade.
FIGURA 2. 6 – MODELO DE PROCESSAMENTO DA RESPOSTA AFETIVA E
SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR
Inesperado
Excitação/ Surpresa
Expectativas
Qualidade Perc.

Processamento
da Atribuição

Emoções distintas
(p.e. Culpa/Raiva)

Resultados

Avaliação Primária
(Sucesso/Fracasso)

Afeto Primário
(Alegria/Tristeza)

Avaliação Global
(Satisfação/
Insatisfação)

Fonte: adaptado de OLIVER (1989)

Oliver (1993) avaliou a interação entre os construtos Performance
Percebida, Desconformidade e Resposta Afetiva, e seus efeitos causais sobre
a Satisfação do Consumidor para os casos de cursos universitários e de
automóveis. Neste teste, as relações expostas entre estas variáveis foram
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consideradas significativas, tanto no caso de automóveis, quanto no caso de
cursos. Em ambas as situações, os resultados estimaram a variância explicada
(R2) sobre a Satisfação acima de 0,80 (OLIVER E WESTBROOK, 1993).
Comparativamente com o desenvolvimento de modelos com os antecedentes
isoladamente, esta variância explicada (R2) dificilmente ultrapassa 0,30
(PRADO, 1997). Portanto, o poder de explicação do modelo aumenta
consideravelmente pela ampliação do contexto de avaliação da satisfação do
consumidor.

Estes resultados foram replicados por Prado (2002) em situações de
compra em supermercados e em serviços bancários, nos quais o processo de
interação cliente – empresa se dá por espaços de tempo mais longos, devido à
natureza dos serviços. Nestas situações, o poder de explicação composto pela
Qualidade

Percebida

e

pelas

Respostas

Afetivas

alcançou

valores

significativamente mais altos que quando considerados os construtos
isoladamente (R2=0,44, e R2=0,47, respectivamente).

Também Mano e Oliver (1993) desenvolveram um modelo de avaliação
baseado em contextos de diversos produtos de consumo. Este modelo utiliza a
avaliação de hedonismo e utilidade para um produto, encadeada com as
respostas afetivas conseqüentes e suas influências sobre a Satisfação. As
relações indicadas entre estas variáveis também se revelaram significativas no
modelo estrutural. Neste caso, a variância explicada da Satisfação alcançou
0,48 (R2).

Apesar de não terem sido realizados num ambiente relacional, os
estudos apresentados dão indícios importantes sobre os formadores e as
conseqüências das respostas afetivas. Um antecedente considerado em todos
eles refere-se à Qualidade Percebida, como um dos inputs de avaliação
(appraisal) destas. Nos tópicos anteriores, este construto foi desmembrado em
duas partes, a Qualidade Percebida dos Serviços, e a Percepção de Benefícios
em se manter o relacionamento. Pelo modelo de Oliver (1989), o processo
avaliativo da Qualidade Percebida dispara uma série de processos de
atribuição e, em resultado, respostas afetivas. Estas, por sua vez, se refletem

66

na avaliação global da Satisfação, como para Oliver (1993), Mano e Oliver
(1993), e Prado (2002).

Em uma perspectiva relacional, na qual a utilização dos serviços
pressupõe uma interação constante com o fornecedor, estas Respostas
Afetivas podem ser consideradas como a soma de experiências que o usuário
teve com o prestador de serviço. Este fator deve-se não somente a uma
resposta de curto prazo, mas também a um traço mais duradouro que
considera este somatório, como sugeriu Izard et alii (1993). Uma limitação
desta abordagem é que as últimas interações terão maior influência sobre a
avaliação e que eventos negativos tem maior contaminação no resultado que
positivos (IZARD, 1993; OLIVER e WESTBROOK, 1993; e EVRARD e
AURIER, 1994).

Da mesma forma, a principal conseqüência em todos os modelos
citados resulta na Satisfação, em sua resposta mais duradoura. Portanto, a
relação Qualidade Percebida – Satisfação deve ser mediada pelas Respostas
Afetivas, segundo Oliver (1992), Mano e Oliver (1993) e Prado (2002).

2.3.7.4. Avaliação da Resposta Afetiva no Comportamento do
Consumidor
Algumas tipologias de emoções foram aplicadas ao estudo de sua
influência sobre a Satisfação do Consumidor. A Tabela 2.4 apresenta aquela
utilizada por Evrard e Aurier (1994) nos seus trabalhos. As dimensões
apresentadas por estas três escalas são compostas por itens não excludentes
entre si e que podem ser utilizadas na concepção de uma escala específica
para avaliação dos aspectos emocionais relativos ao relacionamento com um
banco. Ou seja, as dimensões do afeto positivo (alegria, prazer e interesse)
estão presentes nas três concepções, bem como as dimensões do afeto
negativo (aborrecimento, raiva, medo, etc.).

Tabela 2. 4 - TAXONOMIA DAS EMOÇÕES
Escala de Plutchik

Pleasure-Arousal-

Discrete Emotion Scale I
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(8 dimensões)

Dominance Scale
(Mehabian e Russel)
(3 dimensões)

(Izard)
(10 dimensões)

Escala de Intensidade
(1) Nada até (5) Extremamente
Medo

Escala Bipolar, com 7 pontos
Prazer

Escala de Intensidade
(1) Nada até (5) Extremamente
Interesse – Excitação

Raiva

Estímulo

Alegria – Felicidade

Alegria

Dominância

Surpresa

Aborrecimento

Aborrecimento

Aceitação

Raiva

Aversão

Aversão – Repulsa

Expectativa

Desprezo

Surpresa

Medo – Terror
Vergonha
Culpa – Remorso

Fonte: adaptado de EVRARD e AURIER (1994).

Ainda referente às escalas de mensuração, outras foram aplicadas por
autores em Marketing, como em Mano e Oliver (1993), que desenvolveram
uma composição da PAD (Pleasure - Arousal - Dominance Scale MEHRABIAN e RUSSEL, 1974) com a PANAS (Positive Affect Negative Affect
Scale - WATSON, CLARCK e TELLEGEN, 1988). Holbrook e Batra (1987)
mensuraram as respostas emocionais a estímulos de propaganda e aplicaram
uma composição de itens identificados através de uma consulta qualitativa
preparatória. Outras opções foram propostas por Izard (1977) com a DES I e II
(Discrete Emotion Scale), por Izard et alli (1993) com a DES IV, por Plutchick
(1980), e em composições de Havlena e Holbrook (1986), Westbrook e Oliver
(1991) e Westbrook (1987), com combinações da escala PAD com a PANAS, a
de Plutchik, e as DES I, e II.

Alguns autores utilizaram escalas bipolares, tendo os antônimos de cada
item nos extremos (OLIVER, 1989). Outra forma utiliza indicadores de
intensidade ou freqüência de ocorrência para cada sentimento (OLIVER e
WESTBROOK, 1993; EVRARD e AURIER, 1994). Nestes casos, as escalas
originais, citadas no parágrafo anterior, foram adaptadas ao contexto de
aplicação. Wallbott e Scherer (1989) sugeriram utilizar escalas de Likert, com
as diferentes afirmações que representem respostas emocionais. Neste caso,
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como as locuções devem ser substituídas por afirmações, as escalas com
muito itens acabam sendo longas para a coleta, o que pode inviabilizar a
captura de diferentes indicadores para as dimensões das respostas afetivas.

Uma preocupação de Wallbott e Scherer (1989) referiu-se à forma de
aplicação do instrumento de coleta e sugeriram também a utilização de
questionários auto-aplicados, por se tratarem de informações de cunho
emocional que podem ter sua resposta distorcida pela presença de um
entrevistador.

Outro

aspecto

importante

da

mensuração

da

resposta

afetiva

sumarizada, ou após um tempo relativamente longo da ocorrência do fato em
avaliação, diz respeito à capacidade dos consumidores as recuperarem
posteriormente. Levine et alii (2001) demonstrou que, em eventos significativos
para os respondentes, estes tendem a manter uma avaliação consistente com
aqueles últimos vivenciados por eles. Isso permitiu a conclusão de que a
memória para respostas afetivas é parcialmente reconstruída ou inferida a
partir da avaliação dos eventos mais recentes. É, portanto, um limitador à
mensuração a posteriori destas respostas, mas, para um processo de
relacionamento construído ao longo do tempo, como é o caso de uma conta
bancária, sua influência tende a ser minimizada. A construção de um “conceito”
a respeito de seu parceiro de negócios é relevante e significativa se
considerarmos a experiência como um todo, que se dá ao longo da relação.

Prado (1997) identificou 9 dimensões diferentes para as respostas
afetivas em um contexto de compra em supermercados, agrupadas após uma
Análise Fatorial Exploratória (Exploratory Factor Analysis - EFA) em 6 fatores, a
saber: (F1a) Contentamento e Surpresa; (F1b) Interesse; (F2a) Desmotivação
(F2b) Raiva; (F3a) Medo; (F3b) Angústia; (F4) Prazer; (F5) Culpa; (F6)
Cansaço. A dimensionalidade da resposta afetiva foi avaliada através da
análise fatorial confirmatória (CFA), tendo por comparação as duas estruturas
encontradas (9 e 6 fatores), a bidimensionalidade (afeto positivo e negativo) e a
unidimensionalidade. Os resultados foram favoráveis ao modelo com 9
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dimensões, apesar de os indicadores de desempenho do modelo não terem
sido estatisticamente satisfatórios.

Oliver (1993), Mano e Oliver (1993) e Prado (2002) desenvolveram suas
análises aplicando duas dimensões das respostas afetivas, tratando-as como
afetos positivos e negativos. Estes indicaram ter grande influência na formação
da Satisfação Global. Os agrupamentos nestas duas dimensões foram feitos a
partir de Análises Fatoriais Exploratórias. A mensuração independente destas
duas dimensões seguiu as sugestões de Russell (1979) e Warr et alii (1989),
que

demonstraram

ser

as

respostas

afetivas

positivas

e

negativas

independentes estatisticamente. Esta independência foi também recuperada no
estudo de Prado (2002).

Assim, apesar de as emoções não terem sido exploradas no contexto do
relacionamento de forma independente, elas têm sua contribuição relevante
sobre a Satisfação, bem como fazem parte de dimensões de construtos como
Comprometimento e Lealdade, que ainda serão discutidos nesta revisão.
Portanto, as emoções devem compor o processo de avaliação de um
Relacionamento.

2.4. QUALIDADE DO RELACIONAMENTO
A definição da Qualidade de um relacionamento está intimamente ligada
àquela direcionada a serviços, discutida no item 2.3 deste capítulo. Num
relacionamento, a percepção de qualidade deve ser avaliada como a
sumarização dos episódios de contato entre o consumidor e o fornecedor
(GRÖNROOS, 2000a). Ou seja, o consumidor está sistematicamente julgando
suas relações com seus fornecedores, principalmente num processo contínuo
de fornecimento de serviços.

Crosby, Evans e Cowles (1990) definiram a Qualidade de um
Relacionamento, para seguros de vida, como sendo “a habilidade dos
vendedores em reduzir a incerteza percebida” (p.70). Este construto foi
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indicado pelos autores como de ordem superior, com duas grandes dimensões:
(a) a Confiança no vendedor, e a (b) a Satisfação com o vendedor. A
especificação está centrada no relacionamento interpessoal estabelecido entre
compradores e vendedores no contexto de seguros. Dwyer, Schurr e Oh
(1987), Dorsch, Swanson e Kelley (1998) e Smith (1998) também consideraram
a Qualidade de um relacionamento como um construto de ordem superior,
integrando

à

Satisfação

e

à

Confiança

uma

nova

variável,

o

Comprometimento12.

Hennig-Thurau e Klee (1997) ampliaram esta definição, indicando que a
Qualidade de um Relacionamento pode ser vista como “o grau de adequação
de um relacionamento em atender às necessidades de um consumidor
associado a ele” (p.742). Para estes autores, como os produtos e serviços que
um fornecedor oferece são essenciais para fim proposto, a percepção da
Qualidade associada a eles deve ser incluída como um dos componentes deste
construto. Integram, assim, os construtos de Confiança e Comprometimento
como mediadores entre a Satisfação e a Retenção do consumidor. Estes
autores esquematizaram a relação entre os construtos descritos como na figura
2.7. A Satisfação é avaliada como um antecedente da Qualidade nos Serviços,
e, por conseguinte, da Qualidade Global em um Relacionamento.
Porém esta abordagem não encontra unanimidade na literatura,
principalmente em se tratando da Qualidade Percebida como um antecedente
(FORNELL, 1992, OLIVER, 1997) ou uma conseqüência (BITNER, 1995;
PARASURAMAN, ZEITHAML e BERRY, 1985) da Satisfação.

FIGURA 2. 7 – ESQUEMA CONCEITUAL DE RELAÇÃO ENTRE SATISFAÇÃO,
QUALIDADE E RETENÇÃO

12

A Confiança e o Comprometimento serão discutidos ainda neste tópico da Revisão TeóricoEmpírica
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Qualidade no Relacionamento

Comprometimento

Satisfação do
Consumidor

Avaliação da
Qualidade
Percebida

Retenção

Confiança

Fatores Psicológicos, Contextuais e Situacionais
Fonte: adaptado de Hennig-Thurau e Klee (1997)

A discussão sobre antecedentes e conseqüências pode ser aglutinada
no formato sugerido por Oliver (1997). Este autor definiu Qualidade e
Satisfação numa perspectiva de curto e longo prazo. A figura 2.8. mostra esta
relação.

FIGURA 2. 8 - INTEGRAÇÃO QUALIDADE PERCEBIDA X SATISFAÇÃO
NO CURTO E LONGO PRAZO
Global

Encontro

QUALIDADEE

QUALIDADEG

SATISFAÇÃOE

SATISFAÇÃOG
Influência muito forte
Influência parcial

Fonte: adaptado de Oliver (1997), p.182.

Nesta figura, a percepção de Qualidade em um encontro específico
(QUALIDADEE) é avaliada principalmente em termos de níveis ideais ou de
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excelência. Como foi demonstrado por estudos nesta área (FORNELL, 1992;
OLIVER, 1997), esta é um antecedente da avaliação da Satisfação com o
encontro/ produto específico (SATISFAÇÃOE). À medida que os resultados
desta última se acumulam, o consumidor forma uma avaliação global da
Satisfação (SATISFAÇÃOG), ainda referindo-se ao contexto específico do
relacionamento. A formação de uma avaliação da Qualidade Global
(QUALIDADEG), como indicado por Oliver (1997), reveste-se de um conceito
mais duradouro, que pode permanecer com o consumidor mesmo depois de ter
cessado a relação com o fornecedor. Portanto, no longo prazo, a Satisfação
cumulativa é hipoteticamente formadora da avaliação da Qualidade Global.
Tendo em vista a argumentação de Oliver (1997), a proposição de
Hennig-Thurau e Klee (1997) está correta, quando mostra que a avaliação da
Satisfação Global em um relacionamento é antecedente à Qualidade neste
Relacionamento, pois ambas referem-se ao aspecto de sumarização das
experiências com um provedor de serviços. Mas um aspecto que deve ser
modificado naquela proposta refere-se à posição relativa da Qualidade
Percebida dos serviços prestados. Como ressaltam Oliver (1997) e Fornell
(1992), a Satisfação Global é formada a partir da avaliação da Performance do
fornecedor em uma transação. Esta, por sua vez, é um indicador consistente
da Qualidade nos Serviços, na perspectiva transacional (CRONIN e TAYLOR,
1992; FORNELL, 1992).

Portanto, a Qualidade dos Serviços deve ser considerada como um
antecedente da avaliação da Satisfação Global. Divergindo da proposta de
Hennig-Thurau e Klee (1997), a Qualidade no Relacionamento deve ser um
construto de ordem superior, formado a partir da integração da Satisfação
Global, da Confiança e do Comprometimento (DWYER, SCHURR e OH, 1987;
DORSCH, SWANSON e KELLEY, 1998; SMITH, 1998).
Apesar da relação explicitada mostrar que a Satisfação Global irá
influenciar o grau de Comprometimento e Confiança em um relacionamento,
esta ligação não foi encontrada em todos os estudos realizados. Garbarino e
Johnson (1999) reportaram uma relação positiva entre a Satisfação com
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atributos específicos de uma peça de teatro, nas suas diversas dimensões e os
construtos citados, mas não entre eles e a Satisfação Global (um sumário dos
encontros), o que indica que a relação pode não ser aplicável a todas as
situações.

Assim, pela discussão realizada, três conceitos são a base para a
avaliação da Qualidade no Relacionamento. O primeiro deles, explorado nos
tópicos anteriores deste capítulo, é a Satisfação com o Relacionamento. Neste
caso, a relação estabelecida com seus antecedentes, a Qualidade nos
Serviços, a Percepção de Benefícios do Relacionamento, e as Respostas
Afetivas, ampliam o entendimento dos componentes na proposta de HennigThurau e Klee (1994), modificando-a de acordo com a corrente teórica de
relação Qualidade nos serviços -> Satisfação -> Qualidade no relacionamento
de forma mais ampla. A Confiança e o Comprometimento, os outros dois
componentes propostos neste modelo, serão discutidos a seguir.

2.4.1. Confiança
A Confiança tem sido estudada em diversas aplicações, como em trocas
sociais (SCANZONI, 1979) e em comunicações (HOVLAND, JANIS e KELLEY,
1953). Em marketing de serviços, Berry e Parasuraman (1991) retrataram-na
como importante para a construção do relacionamento, e diversos estudos
realizados pelo IMP (Industrial Marketing and Purchasing Group) reforçaram
este aspecto em mercados business-to-business (ANDERSON e NARUS,
1990; FORD, 1997).

Benamour (2000) fez uma ampla discussão sobre as diversas definições
da Confiança em diferentes ramos do conhecimento. Estas definições
perpassam a sociologia, a filosofia, e a psicologia, além dos estudos
organizacionais.

No Marketing, Moorman, Zaltman e Deshpandé (1992) retrataram a
Confiança com duas abordagens: a) uma crença ou expectativa a respeito de
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um parceiro, resultado da expertise, confiabilidade ou intenção deste; e b)
sendo uma intenção ou um comportamento que reflete a crença no parceiro,
influenciada pela vulnerabilidade e pela incerteza (risco percebido).

Seguindo

a

primeira

corrente

citada,

Morgan

e

Hunt

(1994)

consideraram a Confiança como o segundo conceito-chave em sua teoria de
marketing de relacionamento. Definiram sua existência quando “uma parte tem
certeza na integridade e confiabilidade do seu parceiro de troca” (p.23). Estes
autores seguiram a conceituação de Rotter (1967), de que a confiança é a
“expectativa generalizada de que se pode contar com a palavra de outra parte“
(p.651). Nesta mesma direção, Anderson e Weitz (1989) a definiram como “a
crença de uma parte que suas necessidades serão atendidas no futuro por
ações tomadas pela outra parte” (p.312).

Utilizando-se da segunda abordagem (Confiança como intenção)
Moorman, Zaltman e Deshpandé (1992) a definiram como “a propensão em
manter-se com um parceiro de troca no qual se acredita (confidence)”.
Também Rousseau et alii (1998) procuraram uma conceituação que pudesse
apresentar os aspectos comuns a todas as outras, e propuseram que a
“Confiança é um estado psicológico compreendendo a intenção de aceitar
vulnerabilidade baseada em expectativas positivas sobre as intenções e
comportamentos da outra parte” (p. 394).

Discutidos por Santos (2001) e Singh e Sirdeshmukh (2000), fatores
situacionais influenciam a Confiança, determinando a relevância desta para
diferentes consumidores. Ela não é necessária para que a transação aconteça,
mas se houverem incertezas ou a dependência envolvidas nesta troca, esta
passa a ser relevada pelo consumidor. Para estes autores, a Confiança é um
moderador da percepção de incerteza nos resultados previstos em uma
transação na qual existem vulnerabilidades entre as partes, também reforçado
por Garbarino e Johnson (1999).
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O reconhecimento da vulnerabilidade como pré-disposição para o
desenvolvimento da Confiança foi discutido por Bhattacharya et alii (1998),
quando apresentaram as condições para que ela se torne importante em um
relacionamento:
1. a Confiança existe em ambientes com incerteza e risco, como
já discutido nas definições anteriores;
2. a Confiança reflete um aspecto ligado a capacidade de
predizer o comportamento futuro, ou seja, é uma característica
de expectativa de longo prazo;
3. a Confiança existe em um ambiente de troca relacional, e é
específico da situação e pessoal, o que remete na perspectiva
de que ela depende fortemente das percepções entre as
partes e do momento em que a relação está sendo
desenvolvida;
4. a dimensão Confiança tem um sentido “positivo”, pois se pode
considerar a hipótese de se “confiar que o fornecedor dará
uma resposta inadequada” e, neste caso, mesmo a idéia de
predição estando presente, o resultado não é aquele
imaginado para o desenvolvimento da Confiança;
5. a idéia de Confiança não se resume a um processo dicotômico
(confiar ou não confiar), podendo ser multidimensional, como
sugerem as mensurações discutidas nos próximos tópicos, e
sempre se deve levar em consideração a força e a importância
dela no relacionamento.
Portanto, a Confiança não é uma “emoção”, no caráter estrito da palavra,
mas uma expectativa de que um parceiro pode e irá se comportar como foi
prometido, e de que os comportamentos futuros irão provar serem benéficos
para as partes (IACOBUCCI e HIBBARD, 1999). A Confiança é particularmente
importante em contextos nos quais indivíduos procuram comportamentos
previsíveis e existem obrigações definidas da parte de seus parceiros, de forma
que o relativo alto grau de (in)certeza é conectado a recompensas futuras
(CROSBY, EVANS e COWLES, 1990; IACCOBUCCI e HIBBARD, 1999).
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2.4.1.1. Dimensões da Confiança em Trocas Relacionais

Segundo diferentes abordagens, a Confiança pode ter diferentes
configurações em sua dimensionalidade. Numa perspectiva multifatorial, a
primeira dimensão discutida pela literatura é a Credibilidade, definida como a
expectativa de que a palavra do parceiro pode ser confiável (DONEY e
CANNON, 1997; GANESAN e HESS, 1997). MacAllister (1995) preferiu
trabalhar com a dimensão Competência em substituição à Credibilidade
(seguindo o padrão da literatura de organizações), desenvolvendo todo o seu
raciocínio numa visão cognitiva da Confiança, definida por Mayer et alii (1995)
como um “grupo de habilidades e características que capacitam um parceiro a
ter influência em algum domínio específico” (p.717). Esta dimensão tem sido
indicada como uma das precursoras importantes para a formação da Confiança
Global em um fornecedor, sendo até mesmo considerada um requisito básico
para que ela seja alcançada (MAYER et alii, 1995; MOORMAN et alii, 1993),
verificada em diferentes estudos, como em Doney e Cannon (1997) para
equipes de vendas, e em Moorman et alii (1993) para processos de
relacionamento entre empresas de pesquisa de mercado e clientes destas.

MacAllister (1995) citou também uma segunda dimensão da Confiança,
a que chama de Afetiva, resultado da interação e de ligações pessoais entre
indivíduos Esta geraria uma resposta não necessariamente centrada em uma
empresa, mas em relações interpessoais. Uma representação desta dimensão
afetiva é o Altruísmo13 Percebido no parceiro de negócios, definido como “até
que ponto um parceiro está genuinamente interessado no bem estar do outro e
motivado na busca de ganhos em conjunto” (MAYER et alii, 1995, p.718).

Enquanto a Competência reflete a percepção de preparo do parceiro
para realização de um negócio, o Altruísmo reflete a predisposição deste em
não somente pensar nos resultados para si, mas também em vislumbrá-los
13

O termo em inglês utilizado é Benevolence, que se refere ao ato de colocar-se no lugar da
outras parte, procurando entender sua posição e suas solicitações. A tradução direta para
Benevolência, feita por diversos autores (SANTOS, 2001; BREI, 2002), restringe o sentido da
palavra aos atos ligados à caridade, complacência e indulgência (MICHAELIS, 1998), o que
não é o caso para relações de negócios. Assim a opção foi por traduzi-la como Altruísmo, que
reflete o sentido do termo originalmente tratado.
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para seus parceiros de negócios. Desta forma, comportamentos oportunistas
ou a falta de integração e boa-vontade de uma parte pode induzir a uma
percepção de desconfiança (MORGAN e HUNT, 1994). Ganesan e Hess
(1997) demonstraram que a maior contribuição sobre a Confiança Geral
provém do comportamento altruísta de um parceiro de negócios. Com forma de
confirmação destas dimensões, Ganesan e Hess (1997) desenvolveram
estudos que comprovaram a validade discriminante da Competência e do
Altruísmo.

A terceira dimensão encontrada na literatura refere-se à Integridade,
relacionada à percepção de que a outra parte respeita um conjunto de
princípios que são considerados aceitáveis por ambos (MAYER et alii, 1995;
WILLIAMS, 2001). Esta discussão refere-se não somente a possuir princípios
definidos e claramente entendidos pelas partes, mas também compartilhar em
muitos casos a especificação destes. Por exemplo, uma empresa que tenha
por princípio “busca constante de lucro a qualquer custo” reflete a perspectiva
de que a integridade também deve se dar numa dimensão moral (WILLIAMS,
2001). Apesar de não ser incluída em alguns estudos de marketing, esta
dimensão será considerada nesta tese.

2.4.1.2. Mensuração da Confiança

Muitos estudos têm aplicado abordagens unidimensionais de avaliação
da confiança, com o proposto por Morgan e Hunt (1994). Para a mensuração
multidimensional, outros autores utilizaram-se fatores associados ao Altruísmo
e à Competência (SANTOS, 2001), ou à Credibilidade e ao Altruísmo
(GANESAN, 1994), ou ainda combinando a estes a Integridade (MAYER, et alii,
1995; WILLIAMS, 2001). Estas são discutidas a seguir.

a. Escalas Unidimensionais

Numa estrutura unidimensional, as escalas aplicadas são de Likert,
desenvolvidas

com

itens

que

representem

as

dimensões

discutidas
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anteriormente (MORGAN e HUNT, 1994; GARBARINO e JOHNSON, 1999;
ANDALEEB, 1996; MOORNAN, ZALTMAN e DESHPANDÉ, 1993), como:
 Competência: com itens como “Meu relacionamento com
_____não é muito confiável (-)” (MORGAN e HUNT, 1994);
“...sempre oferece opções que são as mais corretas”
(MORGAN e HUNT, 1994); “...sempre produz bons
espetáculos” (GARBARINO e JOHNSON, 1999) e “eu não
acredito que sempre existem bons espetáculos neste teatro
(-)” (GARBARINO e JOHNSON, 1999);
 Integridade: com itens como “..tem alta integridade”
(Morgan e Hunt, 1994), “a _____ não deveria hesitar em
tomar decisões importantes de compra baseadas nas
sugestões da ___” (ANDALEEB,1996);
 Altruísmo, como em “eu me preocupo se o espetáculo será
uma perda de tempo (-)” (GARBARINO e JOHNSON,
1999); “não se pode confiar que a ___ seja prestativa”
(ANDALEEB,1996).
A vantagem destas escalas está principalmente na facilidade de
aplicação e em seu caráter geral na concepção de um escore de mensuração
da confiança. Mas, pela sua generalidade, elas não captam as dimensões
específicas utilizadas nos modelos multidimensionais.
b. Escalas Multidimensionais
As escalas unidimensionais apresentadas no tópico anterior contêm
indicadores dos aspectos multidimensionais tratados na discussão da definição
da Confiança, como a Competência e Altruísmo (GANESAN, 1994; SANTOS,
2001). Ou seja, tanto sob a hipótese de multidimensionalidade quanto de
unidimensionalidade, os indicadores utilizados são semelhantes.
Estas dimensões foram tratadas como intrínsecas ao modelo de
avaliação da Santos (2001) e Sidershmukh et alii (2002), no qual a relação de
Confiança parte da perspectiva de dois aspectos críticos: a) a Confiança nos
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funcionários da empresa e b) a Confiança nas Políticas da empresa como um
todo. Estes autores, portanto, trabalharam as dimensões deste construto com
seus indicadores contendo representações de competência, integridade e
altruísmo, mas com duas baterias de itens referenciadas a empresa e aos seus
funcionários em separado. Um exemplo desta escala para cada uma das duas
dimensões é apresentado a seguir (SANTOS, 2001):
Pouco Confiáveis
Incompetentes
Baixa Integridade
Baixa capacidade
de resposta às
solicitações dos
consumidores

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

8
8
8
8

9
9
9
9

10
10
10
10

Muito Confiáveis
Competentes
Alta Integridade
Alta capacidade de
resposta às
solicitações dos
consumidores

Nesta tese, a opção será por aplicar indicadores para as 3 dimensões
citadas ( competência, altruísmo e integridade) como elementos de partida para
a composição da escala, segundo as especificações:

(a)

competência/

credibilidade

percebida

do

parceiro

de

relacionamento, que reflete a avaliação de este possuir as
habilidades necessárias para a consecução dos objetivos na
relação, como indicado nas escalas de Moorman, Zaltman e
Deshpandé, (1993), de Morgan e Hunt, (1994); e a maior
parte dos itens da escala de Garbarino e Johnson (1999), e
Andaleed (1996);
(b) integridade, que está relacionada a percepção de que a outra
parte

respeita

um

conjunto

de

princípios

que

são

considerados aceitáveis, e os indicadores podem ser
sugeridos por Mayer et alii (1995) e Williams (2001), e um
específico de Santos (2001);
(c) altruísmo, que indica a motivação para colocar os interesses
do cliente à frente dos próprios interesses, e se retratam na
percepção de que o parceiro pode sacrificar alguns dos seus
resultados de curto prazo para que o relacionamento se
mantenha (GANESAN, 1994; SANTOS, 2001).
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Esta seleção foi feita por ser o objeto de estudo a relação institucional do
banco com o seu cliente. Portanto tem o foco na percepção e relação que o
mesmo, de forma geral, estabelece com os usuários dos serviços bancários.
Da mesma forma, a avaliação multidimensional neste caso permite maior
riqueza de informação, que oferece maior flexibilidade no desenvolvimento das
escalas e, em sua aplicação ao modelo final.

2.4.2. Comprometimento
Inicialmente

estudado

em

contextos

interorganizacionais

e

intraorganizacionais, o Comprometimento tem sido explorado em diferentes
contextos e com diferentes configurações. Medeiros e Enders (1998)
identificaram diferentes perspectivas deste conceito na literatura. A primeira
delas retrata o Comprometimento como sinônimo de engajamento, agregação
e envolvimento. Uma segunda abordagem refere-se ao seu caráter
disposicional, em que este conceito descreve os estados afetivos em relação a
algo. Ainda, numa terceira situação, é concebido como uma propensão à ação
em relação a um objeto. Com esta visão, autores da área organizacional
definem o Comprometimento de acordo com a proposta por Mowday, Steers e
Porter (1979), ou seja, como “uma relação forte entre o indivíduo identificado e
envolvido com uma organização, e pode ser caracterizado por 3 fatores: estar
disposto a exercer um esforço considerável em benefício da organização, a
crença e a aceitação dos valores e objetivos da organização; e um forte desejo
de se manter como membro desta” (p.226).

O desenvolvimento do conceito de Comprometimento para aplicação no
Marketing foi considerado como o elemento central do relacionamento
(MORGAN e HUNT, 1994). Este construto foi definido por Anderson e Weitz
(1992, p.19) como "um desejo de desenvolver um relacionamento estável, uma
tendência em realizar sacrifícios de curto prazo para manter relacionamento",
caracterizado “pela congruência de valores, pela intenção em continuar o
mesmo, e por um interesse no bem-estar da outra parte” (BETTENCOURT,
1997, p.338).
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Tendo como base as teorias de trocas sociais e de relacionamentos
íntimos, Morgan e Hunt (1994) definem o Comprometimento como a “crença
em parceiros de troca na qual o relacionamento é tão importante que se deve
garantir o máximo esforço em mantê-lo” (p.23). Também Moornam, Zaltman e
Deshpandé (1992) utilizam aspectos semelhantes para tratá-lo, definindo-o
como “um forte desejo em manter um relacionamento valioso” (p.316). Dwyer,
Schurr e Oh (1987) relacionam este a “uma garantia implícita ou explícita na
continuidade de um relacionamento entre os parceiros de troca” (p.19).

Hennig-Thurau e Klee (1997), em sua revisão focada na perspectiva do
consumidor, definem o Comprometimento como “a orientação do consumidor
para o longo prazo em um relacionamento baseado em aspectos emocionais
(afetivos) e na convicção que a permanência no relacionamento trará mais
benefícios que o término dele (aspectos cognitivos)” (p.753). Estes autores
excluem aspectos comportamentais como investimentos no relacionamento e
adaptação mútua, encontrados nas definições de outros estudiosos do assunto
(BROWN, LUSCH e NICHOLSON, 1995), pois consideram estes como
resultados de altos níveis de Comprometimento.

Percebe-se uma grande convergência entre as definições apropriadas
pelos autores do Marketing e aqueles tratados na literatura de organizações,
mas

a

maioria

deles

trata

de

apenas

algumas

dimensões

do

Comprometimento. A idéia de engajamento aos objetivos do parceiro de
negócios não fica clara em nenhuma das definições, apesar de implicitamente
estar indicada no desejo de continuar com ele, mesmo em situações adversas.
Este ponto é importante na avaliação do conceito relacionado à idéia de
“pertencer ao grupo”, e “identificar-se com” este parceiro.

Pritchard, Havitz e Howard (1999) conceberam 3 fatores antecedentes
do Comprometimento, em que este deve ser mais forte se as decisões
tomadas não foram facilmente reversíveis (irreversíveis), se forem de
conhecimento de outros que sejam significativos para os decisores (públicas)
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ou se representarem opções livres para quem as faz (volitivas). Tratam,
portanto, das seguintes dimensões:
(a) Processos Informacionais, que agregam a perspectiva de que
existe

complexidade

nas

estruturas

cognitivas

dos

consumidores e que a tendência em aumentar a estabilidade
destas estruturas pode contribuir para o Comprometimento.
Também existe a necessidade de consistência cognitiva para
que o consumidor possa defender a sua estrutura de
informações em situações de conflito. Por fim, ainda nos
processos

informacionais,

Comprometimento

na

a

medida

Confiança
em

que

reforça
garante

o
que

fornecedores podem ter comportamentos previsíveis de
acordo com regras definidas.
(b) Processos de Identificação, que se mostram principalmente
pela compatibilidade entre os valores e a auto-imagem de um
consumidor, e a escolha que este irá realizar. Este elemento
está associado a situações nas quais a compra ou a recompra
são baseadas mais em aspectos simbólicos do que utilitários.
(c) Processos Volitivos, que representam a “escolha livre”, tanto
de restrições como de fornecedores. Quando consumidores
vêem que suas opções são de sua própria escolha, sem
influência direta de restrições ou de fornecedores, estes
tendem a se tornar mais comprometidos com a decisão
tomada.

Apesar da aplicação descrita por Pritchard, Havitz e Howard (1999) estar
relacionada aos processos de formação do Comprometimento, sob o ponto de
vista de mensuração estas dimensões têm uma grande sobreposição com os
construtos discutidos anteriormente.

Também, estas definições conceituais mostram que o Comprometimento
com o fornecedor de um serviço é um construto independente da Confiança e
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da Satisfação em um relacionamento, mas não é claramente discriminado da
Lealdade14.

Para o modelo em desenvolvimento nesta tese, uma primeira relação
importante é a conecta o Comprometimento à Confiança. Esta última é anterior
àquele, e não parte dele, como pode sugerir o texto de Pritchard, et alii (1999)
(MORGAN e HUNT, 1994). Também, os processos volitivos e de identificação
têm uma forte relação com a dimensão afetiva proposta. Assim, o modelo de
mensuração pode seguir aquele proposto pelas dimensões de Continuidade,
Normativas, Afetivas e Instrumentais15.

Os estudos de Comprometimento de empregados para com uma
instituição sugerem diversas facetas deste construto, dos quais a identificação
pessoal com uma organização, a ligação psicológica, a preocupação com o
bem estar da organização e a lealdade podem ser adaptadas para
relacionamentos

comerciais

(GARBARINO

e

JOHNSON,

1999;

BETTENCOURT, 1997). Para o caso de serviços, Berry e Parasuraman (1991)
concordaram

com

esta

posição,

indicando

que

o

sucesso

de

um

relacionamento depende do Comprometimento mútuo.

2.4.2.1. Dimensões do Comprometimento

Com referências da literatura de organizações, Meyer e Allen (1991)
propuseram uma escala de Comprometimento na relação organizaçãoempregado com 3 fatores:


Comprometimento como um apego afetivo, referido à
perspectiva

de

engajamento

com

a

organização

(affective);


Comprometimento como custos associados a deixar a
organização, relacionado a continuidade da relação
(instrumental);

14
15

A discriminação destes construtos será discutida no tópico 2.5. deste caítulo.
Estas dimensões serão discutidas no tópico 2.4.2.1 deste capítulo.
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Comprometimento como uma obrigação em permanecer
na organização (normativo).

Exemplificando esta dimensionalidade, aqueles autores citaram que as
pessoas “com forte comprometimento afetivo permanecem na organização
porque querem, aquelas com forte comprometimento instrumental permanecem
porque

precisam,

e

aqueles

com

forte

comprometimento

normativo

permanecem porque sentem que são obrigados” (ALLEN e MEYER, 1990,
p.10).

Na literatura de Marketing estas dimensões sofreram algumas
alterações, com diversos trabalhos que utilizaram escalas multidimensionais
para mensurar o Comprometimento. A primeira dimensão identificada é a
dimensão Normativa, referente à internalização induzida por uma parte sobre a
outra (BROWN, LUSCH e NICHOLSON, 1995). Gruen, Summers e Acito
(2000) ressaltaram a perspectiva que se refere ao senso de obrigação moral
em pertencer à organização.

Numa segunda perspectiva, alguns autores trataram da dimensão
Instrumental,

retratada

com

uma

avaliação

dos

custos/benefícios

de

permanecer com o parceiro de negócios (BROWN, LUSCH e NICHOLSON,
1995; VENETIS e GHAURI, 2000). Esta dimensão também foi explicitada por
Gundlach et alii (1995) como as formas de investimentos feitas pelas partes no
relacionamento. Estes autores ainda a integram à dimensão Calculativa que
contém os aspectos associados a estímulos extrínsecos, como prêmios e
punições (BROWN, LUSCH e NICHOLSON, 1995; VENETIS e GHAURI,
2000).

Combinada com as anteriores aparece a dimensão Continuidade,
definida como o desejo de continuar o relacionamento com o parceiro de
negócios (KIM e FRAZIER, 1997; GRUEN, SUMMERS e ACITO, 2000).
Gundlach et alii (1995) exploram neste caso o aspecto temporal do
comprometimento, indicando que ele deve ser construído e trabalhado por um
espaço de tempo mais longo para que seja alcançado. Gruen, Summers e
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Acito (2000) referem-se a ela como baseada no interesse em manter-se no
relacionamento, ou o grau no qual um membro está psicologicamente
vinculado a uma organização com base nos custos percebidos de saída
(econômicos, sociais, e de status).

A quarta dimensão é a Afetiva, que se refere ao senso de
individualidade no tratamento do parceiro (KIM e FRAIZER, 1997; VENETIS e
GHAURI, 2000). Gruen, Summers e Acito (2000) a definiram focando a ligação
emocional positiva, com base na favorabilidade dos sentimentos do consumidor
sobre a organização. Gundlach et alii (1995) chamaram-na de Atitudinal, com
referências à alusão de dimensões afetivas contidas na avaliação da relação.

Por fim, há a dimensão Comportamental, com a percepção de que o
fornecedor oferecerá auxílio ao parceiro em caso de necessidade (KIM e
FRAZIER, 1997). Este aspecto, apesar de estar identificado na literatura,
aproxima-se da perspectiva afetiva proposta na discussão anterior.

2.4.2.2. Mensuração do Comprometimento
Considerando as discussões efetuadas, é de se esperar que
mensuração do Comprometimento assuma diferentes configurações. Numa
tipologia inicial, agregaram-se os modelos de medida unidimensionais e
multidimensionais, conforme apresentação a seguir.

a. Formatos Unidimensionais

Algumas escalas referenciam-na como um construto unidimensional,
como a de Morgan e Hunt (1994), Crosby, Evans e Cowles (1990) e Andaleeb
(1996). Morgan e Hunt (1994) utilizaram uma escala de Likert, onde os
indicadores refletem aspectos de intenção de continuidade (“O relacionamento
que tenho com o fornecedor ... é algo que tenho a intenção de manter
indefinidamente”) ou esforço pessoal na manutenção da relação (“...merece de
minha parte o máximo esforço em mantê-lo”).
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Bettencourt

(1997)

aplicou

uma

escala

unidimensional

de

Comprometimento, a partir dos estudos de Kelley e Davis (1995)16, com três
itens em uma configuração de Likert. Seus indicadores estão bastante
relacionados

à

Lealdade,

como

os

representados

pela

intenção

de

continuidade em “eu tenho a intenção de continuar comprando desta loja nos
próximos anos”; ou em “eu gostaria de despender mais esforço ajudando esta
loja a ter sucesso”.

Também Garbarino e Johnson (1999) utilizaram uma escala de Likert,
unidimensional, para avaliar o Comprometimento dos usuários freqüentes de
um teatro. Os indicadores retrataram-se mais como de cunho afetivo (“eu estou
orgulhoso de pertencer a este teatro”; e “eu me sinto parte deste teatro”), ou
explicitamente o comportamento de lealdade do respondente (“eu sou um
freqüentador leal deste teatro”).

Quando examinadas as operacionalizações do Comprometimento nos
formatos unidimensionais, o que percebe é uma certa divergência entre eles,
pois, apesar das definições para a variável serem muito semelhantes, cada
autor apegou-se a dimensões diferentes para especificar seus indicadores.
Morgan e Hunt (1994) estão basicamente centrados na dimensão de
continuidade, enquanto que Bettencourt (1997) retrata-os como formatos de
avaliação do conceito da Lealdade e Garbarino e Johnson (1999) focaram,
além da idéia de lealdade, a perspectiva afetiva do Comprometimento. Assim, a
operacionalização muitidimensional do construto poderá oferecer mais insights
e melhor consistência para o modelo a ser proposto nesta tese.

b. Formatos Muldidimensionais

Gruen, Summers e Acito (2000) representaram o Comprometimento em
3 dimensões com uma escala de Likert de 7 pontos e os seguintes itens:
(a) Comprometimento Afetivo: “eu sinto que pertenço à Associação
dos Corretores de Seguros (ALU)”; “a ALU significa muito para
mim”; “eu me sinto como „parte da família‟ na ALU”;
16

Citados por Betttencourt (1997).
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(b) Comprometimento Normativo: “os agentes profissionais que são
licenciados para vender seguros de vida/saúde devem ser
membros desta associação”; “eu acho que devo manter minha
ligação com a ALU, mesmo que seja apenas para continuar
preservando e crescendo a profissão de corretores de
seguros”;

(c) Comprometimento de Continuidade: “muito da minha carreira
seria prejudicada, se eu decidisse que iria sair da ALU”; “eu
sinto que teria poucas opções se saísse da ALU”; “uma
conseqüência séria da minha decisão em sair da ALU seria a
falta de alternativas”.

Estas três dimensões são representações mais detalhadas dos
indicadores utilizados por Bettencourt (1997) e Garbarino e Johnson (1999), o
que reflete a complementaridade destas escalas.

Portanto,

para

o

desenvolvimento

desta

tese,

o

construto

Comprometimento será mensurado de forma multidimensional, com as
dimensões:

(a) Normativa, indicando a internalização induzida por uma parte
sobre a outra, e a perspectiva da obrigatoriedade da
participação, segundo as escalas de Brown, Lusch e
Nicholson (1995), de Gruen, Summers e Acito (2000), e a
dimensão da Identificação de Pritchard, Havitz e Howard
(1999);
(b) Instrumental / de Continuidade, indicada pelo desejo de
continuar o relacionamento com o parceiro de negócios,
como foi mostrado por Kim e Frazier (1997) e por Gruen,
Summers e Acito (2000), e os aspectos relacionados pelos
estímulos extrínsecos utilizados na relação, como prêmios e
punições, como foi integrado por Brown, Lusch e Nicholson
(1995);
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(c) Afetiva, indicada pelo senso de individualidade no tratamento
do parceiro e a relação entre os parceiros, como foi
integrada na escala de Gruen, Summers e Acito (2000);
(d) Calculativa, associados a estímulos extrínsecos, como
prêmios e punições (VENETIS e GHAURI, 2000).

A dimensão Comportamental, como a percepção de que o fornecedor
oferece auxílio ao parceiro em caso de necessidade (KIM e FRAZIER, 1997),
será considerada como um aspecto mais ligado à Lealdade. A relação
Comprometimento – Lealdade será discutida em mais detalhes no próximo
tópico.

2.5. LEALDADE

Como discutido no início deste capítulo, a Lealdade tem-se constituído
como um dos objetivos almejados pela maioria das organizações em mercados
competitivos. A idéia de considerar não somente a participação de mercado
como uma mensuração de sucesso de uma estratégia, mas avaliar também a
participação da empresa nos gastos totais de um consumidor numa categoria
de produtos/ serviços tem sido apresentada um conceito-chave para o
marketing no século XXI (REICHHELD, 1996; WEBSTER, 1994).

O estudo da Lealdade do consumidor e de seus antecedentes recebeu
grande atenção dos pesquisadores na área de marketing desde a década de
1970. Mas as preocupações com este aspecto sob o ponto de vista teórico são
mais antigas. Já em 1923, Copeland discutiu um conceito precursor daquele
trabalhado hoje pela literatura, chamado de insistência da marca (brand
insistence), que relaciona a percepção do consumidor num contínuo que vai do
reconhecimento à insistência através de graus diferentes de preferência em
relação a uma marca.17

17

Este autor é citado por Jacoby e Chesnut (1978).
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Jacoby e Chesnut (1978) desenvolveram algo como um compêndio
sobre Lealdade a Marca, refletindo o estado da arte até 1977. Em verdade,
grande parte desta referência permanece válida até os dias atuais, servindo de
base para outros pesquisadores.

2.5.1. Definições da Lealdade
Apesar da Lealdade ser um construto de grande importância para
praticantes e acadêmicos do Marketing, não existe consenso quanto a sua
definição. Em grande parte, as definições não são conceituais, mas
operacionais (JACOBY e CHESNUT, 1978). Estes autores dividiram os
modelos concebidos utilizando dois critérios: a) o nível de agregação, e b) a
natureza dos dados coletados.

Aplicando o nível de agregação da mensuração da Lealdade, o primeiro
tipo é formado por Modelos Determinísticos, nos quais as medidas são feitas
em nível do consumidor individualmente, e o pressuposto é que existem
conceitos antecedentes que influenciam e medeiam os seus resultados finais
de compra. Por este motivo, oferecem aos pesquisadores e aos decisores de
marketing informações que permitem avaliar e/

ou influenciar estes

antecedentes como forma de ampliar o grau de Lealdade, normalmente
verificado através do comportamento de compra repetida.

Uma segunda categoria agrupa o tratamento em nível agregado com
processos estocásticos, centrados em indicadores de compras repetidas em
um grupo de consumidores. Os resultados deste tipo de aplicação relacionamse à previsão de participação de mercado pela análise das evoluções da
mesma, e auxiliam a avaliação da estratégia de marketing como um todo.

A segunda tipologia discutida por Jacoby e Chesnut (1978) refere-se
àquela que toma por base a natureza dos dados coletados para a verificação
da Lealdade, com três abordagens diferentes: (a) coleta de dados
comportamentais, em que a Lealdade é alcançada quando o comportamento
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de compra de uma marca é consistente ao longo do tempo, e os dados
coletados referem-se ao resultado de um processo de compra, sem considerar
que esta decisão teve um processamento cognitivo e afetivo anterior; (b) coleta
de dados atitudinais, cujo pressuposto é que existem aspectos psicológicos
que levam o consumidor a manter a consistência de compra de uma marca; e
(c) coleta de dados compostos, que consideram a mescla das duas
abordagens anteriores, reconhecendo que a Lealdade é um construto
multidimensional complexo.

Assim, as formas de avaliar a Lealdade passam pela seleção de uma
das opções da tipologia criada por Jacoby e Chesnut (1978). A seguir serão
apresentadas algumas definições que consideram as diferentes perspectivas.

Inicialmente, a Lealdade foi definida como a compra repetida de um
dado fornecedor (FRANK, 1967; KAHN, KALWANI e MORRISON, 1986), numa
operacionalização com dados comportamentais. Outros autores voltaram-se
para a perspectiva de integrá-la a outros conceitos correntes na literatura de
marketing (JACOBY e KYNER, 1973).

Evoluindo

esta

definição

para

a

combinação

de

aspectos

comportamentais e atitudinais, Jacoby e Chesnut (1978) conceituaram a
Lealdade como sendo “o comportamento não aleatório de compra, expresso ao
longo do tempo por uma unidade de decisão, no que tange a uma ou a mais
alternativas de marca em um conjunto de opções disponíveis, como função de
um processo psicológico de avaliação” (p.80). Nesta definição, os autores
centraram-se primeiramente na perspectiva relacional, ou seja, a expressão da
lealdade somente pode ser captada a partir de uma história de relacionamento
e da preferência do consumidor por uma marca adquirida. Também, como
serão discutidos mais à frente neste tópico, deve existir um padrão consistente
(não aleatório) de compra neste período. Por fim, a Lealdade é função de um
processo de avaliação feito pelo consumidor, dos resultados obtidos durante a
história de relacionamento deste com a marca selecionada. Estes autores
falam do Comprometimento do consumidor para com suas marcas preferidas,
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em referência à atitude favorável desenvolvida por ele relativamente a estas
marcas.
De modo semelhante, Oliver (1999) definiu a Lealdade como “um
profundo comprometimento de um consumidor em continuar consumindo ou
comprando de um dado fornecedor, causando a recompra da mesma marca ou
grupo de produtos da mesma marca, apesar de influências situacionais e
esforços de marketing que poderiam induzir o comportamento de troca” (p.34).
Chamou esta condição de Lealdade Última (Ultimate Loyalty), sugerindo que é
formada a partir de um conjunto de experiências positivas (satisfações)
continuamente recebidas do seu fornecedor.

Diferentemente da primeira definição apresentada, centrada puramente
na recompra, nestas duas últimas a preocupação está em dividir o problema
em duas partes, como já sugerido por Jacoby e Chesnut (1978). A primeira
refere-se à perspectiva comportamental, vista a partir do padrão de compra
propriamente dito. A segunda referencia a perspectiva atitudinal, tratando das
predisposições desenvolvidas por este consumidor em desenvolver o
comportamento

de

compra

repetida

observado.

O

conceito

de

Comprometimento, discutido no item 2.4, mostra-se como crítico para este
entendimento e um antecedente importante da Lealdade.

2.5.1.1. Relação entre Comprometimento e Lealdade

As definições da Lealdade e do Comprometimento são muito próximas.
Como discutido nos itens anteriores, em Anderson e Weitz (1992) o
Comprometimento é "um desejo em desenvolver um relacionamento estável,
uma

tendência

em

realizar

sacrifícios

de

curto

prazo

para

manter

relacionamento" (p.19), caracterizado “pela congruência de valores, pela
intenção em continuar um relacionamento e por um interesse no bem-estar da
outra parte” (BETTENCOURT, 1997, p.338).

Os elementos são muito próximos aos da Lealdade. Na definição de
Oliver (1997, 1999), a Lealdade é “um profundo comprometimento de um
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consumidor

em

continuar

consumindo

ou

comprando

de

um

dado

fornecedor,...” (p.34). Para outros autores o Comprometimento é uma
dimensão atitudinal da Lealdade (JACOBY e CHESNUT, 1978).

Chaudhuri e Holbrook (2001) ainda trataram estes dois aspectos como
intercambiáveis até certo ponto. Definiram as Lealdades Atitudinal e
Comportamental. Esta última refere-se ao “comportamento continuado e
repetido de compra, ou à predisposição a fazê-lo” (p.82), enquanto que a
primeira inclui um “Comprometimento predisposto em termos de algum valor
único associado a uma marca ou fornecedor” (p.82).

Desta forma, pode-se trabalhar com a perspectiva do Comprometimento
aproximando-se da definição da Lealdade Atitudinal, em que ambas referem-se
à predisposição a uma avaliação positiva do fornecedor/ marca, com uma
tendência de continuidade do relacionamento, com a possibilidade de
realizarem sacrifícios de curto prazo para este fim. O Comprometimento
(Lealdade Atitudinal) seria um antecedente à Lealdade Comportamental, como
indicam Jacoby e Chesnut (1978), Chaudhuri e Holbrook (2001) e Morgan e
Hunt (1994). Estes elementos e relações ainda devem ser testados
empiricamente.

2.5.2. Tipologias e Fases da Lealdade
Uma proposta de tipologia da Lealdade foi feita por Dick e Basu (1994).
Nesta, seguindo indicações feitas por Jacoby e Chesnut (1978), os
consumidores são classificados de acordo com a combinação de sua intenção
de compra de uma dada marca, e de sua atitude relativa a esta, com 4
categorias: a) Sem Lealdade, em que o consumidor combina um nível baixo de
atitude relativa (definida como função de uma avaliação do dado objeto), com
baixa intenção de continuidade de compra à marca; b) Com Lealdade Espúria,
na qual o consumidor apresenta um nível baixo de atitude relativa, combinado
com alta intenção de recompra, numa lógica inercial; c) Com Lealdade Latente,
em que o consumidor apresenta alta atitude relativa, e baixa intenção de
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recompra, o que poderia indicar que a categoria de produtos tem baixa
influência da perspectiva atitudinal; e d) Lealdade Plena, na qual o consumidor
apresenta altos níveis de atitude relativa e de intenção de recompra, e o
consumidor provavelmente deve identificar claramente a diferenciação entre as
opções disponíveis.

Oliver (1997, 1999) foi além, e, para a última categoria (Lealdade Plena)
sugeriu que existem fases da Lealdade, que retratam a amplitude e a
profundidade na qual ela está sendo processada pelo consumidor. A primeira
etapa é o que chamou de Lealdade Cognitiva, na qual o consumidor considera
uma dada marca, avaliando os seus atributos percebidos, como sendo a sua
preferida em relação a outras. Nesta etapa, ocorre a priorização do
conhecimento sobre as diversas opções disponíveis e suas comparações, com
base nos resultados de consumo destas.

A segunda fase, a que Oliver (1997, 1999) chamou de Lealdade Afetiva,
refere-se a uma atitude a respeito de uma marca que é desenvolvida a partir de
satisfações acumuladas pelo consumidor associadas a esta. Esta reflete a
dimensão do prazer na Satisfação, e é quando o consumidor amplia a sua
percepção em relação a um dado fornecedor, estabelecendo alguns vínculos
afetivos com o mesmo.

A terceira fase, chamada pelo autor de Lealdade Conativa, reflete o
comprometimento do consumidor em continuar adquirindo de um mesmo
fornecedor, depois de diversas experiências positivas, já com um vínculo
afetivo estabelecido. A intenção de continuar comprando é o indicador desta
etapa.

Por fim, a quarta etapa é chamada de Lealdade de Ação, que se mostra
como um processo inercial, no qual o consumidor ultrapassa obstáculos
naturalmente para obter o produto ou serviço que está acostumado a comprar
(diversas operações repetidas já foram realizadas).
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2.5.2. Antecedentes e Conseqüências da Lealdade
Como discutido na introdução deste tópico, a pesquisa tradicionalmente
baseia o conceito de Lealdade em indicadores comportamentais, como a
proporção de compras realizadas de um mesmo fornecedor, a seqüência de
compra realizada e a probabilidade de compra de um dado fornecedor (DICK e
BASU, 1994). Estes autores, seguindo a recomendação de Jacoby e Chesnut
(1978), elaboraram um modelo considerando os aspectos atitudinais da
Lealdade, mostrado na figura 2.11.

FIGURA 2. 9 - UM ESQUEMA PARA A LEALDADE DO CONSUMIDOR
Antecedentes
Cognitivos:
Acessibilidade
Confiança
Centrakidade
Clareza

Norma
Social

Antecedentes
Afetivos:
Emoções
Estados de Humor
Afeto Primário
Satisfação

Conseqüências:
ATITUDE
RELATIVA

COMPRA
REPETIDA

Motivação para a Busca
Resistência a Persuasão
Comunicação Boca-aBoca

Relacionamento de Lealdade
Antecedentes
Conativos:

Influência
Situacional

Custos de Troca
Custos não Explícitos
Expectativas

Fonte: adaptado de Dick e Basu (1994), p.100.

Neste modelo, a Lealdade possui três categorias de antecedentes: (a) os
Antecedentes Cognitivos, que se referem à acessibilidade (grau de facilidade
pela qual uma atitude pode ser recuperada na memória), confiança (grau de
certeza associada a uma avaliação), centralidade (grau com que uma dada
marca é compatível com o sistema de valores do consumidor), e clareza (grau
de definição da marca na mente do consumidor); (b) Antecedentes Afetivos,
representados pela combinação de emoções, estados de humor, afetos
primários e a satisfação; e (c) Antecedentes Conativos, referentes a aspectos
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de custos de troca, custos não previstos e expectativas futuras relacionadas a
estes custos.

Hennig-Thurau e Klee (1997) propuseram que a Lealdade, mensurada
através da Retenção dos Consumidores em uma instituição, é antecedida pela
Qualidade Percebida no Relacionamento. Esta, por sua vez, é formada por três
construtos, que são a Qualidade Global de um serviço, a Confiança
desenvolvida sobre um fornecedor e do Comprometimento alcançado por
ambas as partes. Desta forma, a ligação entre a Satisfação e a Lealdade, que
alguns autores indicaram não ser linear (REICHHELD, 1996; PEPPERS e
ROGERS, 1995), pode ter a intermediação, num contexto de relacionamento,
da Qualidade Percebida no mesmo.

Reynolds e Beatty (1999a) examinaram a Lealdade no varejo sob o
prisma da relação consumidor-empresa e consumidor-vendedores. Esta
distinção deve-se à aplicação da perspectiva indicada por Oliver (1997), na
qual a “Lealdade interpessoal” é mais significativa que aquela associada a uma
marca ou empresa, pois, na primeira, aspectos associados à confiança,
comprometimento e ligação pessoal podem ser desenvolvidas de forma mais
efetiva. Reynolds e Beatty (1999a) demonstraram que a Lealdade com os
vendedores influencia positivamente a Lealdade com a loja, e que estas são
influenciadas pelo resultado de satisfação dos consumidores com aquelas duas
dimensões.

Apesar de não tratar os resultados finais de um processo de avaliação
de um relacionamento em termos da lealdade, Fournier (1998) concebeu um
modelo que considera percepções dos consumidores sobre uma dada marca,
como a acomodação, a tolerância a erros ou defeitos, a percepção com viés do
parceiro, a não avaliação de alternativas, e vieses de atribuição quanto aos
resultados do relacionamento. Desta forma, estes elementos contribuem para
que o consumidor não modifique o seu comportamento de compra
relativamente a uma dada marca, o que configuraria a Lealdade a ela numa
definição estrita.
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2.5.3. Formas de Mensuração da Lealdade
Pela tipificação das definições feitas por Jacoby e Chesnut (1978), as
definições operacionais da Lealdade têm diferentes abordagens e grande
variedade de aplicações. Apesar de ter sido concebida há 25 anos, esta
tipologia continua atual. Nela, os autores dividiram o modelo de mensuração
em 3 grupos, como descrito a seguir18.

O primeiro grupo considera indicadores comportamentais da Lealdade.
Este tem sido os mais utilizados para operacionalizar o conceito em questão, e
baseiam-se no comportamento atual de compras ou no comportamento de
compras declarado pelo consumidor. Pode ser dividido ainda em 4 sub-grupos:
a) àqueles que avaliam a proporção das comprar em uma determinada marca,
b) àqueles que verificam a seqüência de marcas adquiridas, c) àqueles que
refletem a probabilidade de compra, e d) àqueles que sumarizam ou mesclam
indicadores dos comportamentais com outras categorias.

Como discutiu Jacoby e Chesnut (1978), estes indicadores não contêm
nenhuma lógica teórica, sem uma definição conceitual clara com base teórica
sólida e normalmente arbitrando os limites de não lealdade e lealdade.
Também

não

oferecem

uma

articulação

teórica

clara

de

possíveis

antecedentes, o que limita a sua validade nomológica e aplicações de
relevância prática.

Os indicadores aplicados nestas categorias são de diferentes formatos.
O primeiro deles trata de dados internos da empresa, refletindo o
comportamento real do consumidor quanto às suas compras, como em
análises RFV (Recência, Freqüência e Valor Monetário do histórico de
compras) através de bancos de dados (LEVIN e ZAHAVI, 2001; JAMBU, 1998).
Hennig-Thurau e Klee (1997), por exemplo, propuseram que a Lealdade deva
ser mensurada através da Retenção dos Consumidores em uma instituição.
Outras situações captam estas informações junto a pontos-de-venda que
possuem uma ampla variedade de marcas, e pelo ticket de compra, verificam a
18

Para uma referência mais detalhada, consultar Jacoby e Chesnut (1978), capítulo 2.
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continuidade de aquisição de marcas ao longo do tempo e suas substituições,
como em modelos desenvolvidos por Pfeifer e Carraway (2000) e por Knott et
alii (2002).

O segundo grupo refere-se aos indicadores atitudinais da Lealdade, com
medidas

que

possam

comportamentos futuros

oferecer

melhor capacidade

de

predição

e de entendimento e/ou modificação

dos

destes

resultados. Como sugeriram Jacoby e Chesnut (1978), as atitudes dos
consumidores podem ser importantes neste papel. A operacionalização destes
indicadores é feita sobre as preferências por marcas, avaliações comparadas
das opções disponíveis e intenções futuras. Este grupo teve um grande
desenvolvimento nas últimas décadas a partir de modelos que contemplam os
antecedentes da Lealdade, como os construtos discutidos nesta revisão.

Seguindo este modelo, Bettencourt (1997) utilizou indicadores mais
relacionados a intenções do que ao comportamento efetivo do consumidor.
Aplicou uma escala de Likert para avaliar a lealdade a uma loja de alimentos
com 3 itens, que são: (a) eu falo coisas positivas a respeito desta loja a outras
pessoas; (b) eu encorajo amigos e parentes a comprarem nesta loja; e (c) eu
me esforço para usar esta loja para todas as minhas compras de alimentos.
Segundo um modelo semelhante, Garbarino e Johnson (1999) trataram das
intenções futuras de compra para verificar um elemento representativo deste
construto.

Também Santos (2001) desenvolveu medidas baseadas nos trabalhos
de Zeithaml et alii (1996) e Sirdeshmukh et alii (2001), optando por avaliar
aspectos decorrentes da Lealdade como indicadores desta, como intenção de
utilização futura, comunicação boca-a-boca, e ampliação dos negócios com o
fornecedor. Assim, em uma escala de probabilidade (Muito Improvável a Muito
Provável), ela coletou indicadores como “usará os serviços desta empresa
novamente”; “recomendará esta empresa a amigos, vizinhos e parentes”; “fará
negócios com a empresa na próxima vez que precisar deste tipo de serviço”;
“dirá coisas positivas sobre a empresa para outras pessoas”; “terá um maior
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volume de negócios com esta empresa, no futuro”; “considerará a empresa
como sua primeira escolha na compra deste tipo de serviço”.

O terceiro grupo sugerido por Jacoby e Chesnut (1978) trata de
indicadores combinados, tratando de modelos que captem perspectivas
atitudinais e comportamentais, mesmo que de forma simulada. As avaliações
consideram sensibilidade a preços, comprometimento com a marca, e modelos
bayesianos compostos por preferências e compras atuais. Apesar de
guardarem muitas das vantagens de cada um dos grupos citados, estes
apresentam dificuldades operacionais, pois dependem de simulações, ou de
cruzamentos de opiniões pessoais com dados armazenados em sistemas de
informações internos, o que exige do pesquisador acesso a eles de forma
irrestrita. Como exemplo deste tipo de aplicação, Marchetti e Prado (2001a)
aplicaram a concessionárias do setor elétrico indicadores verificados em
situação de cenário, onde o usuário era solicitado a responder, em uma escala
de probabilidade de troca, se optaria por outra empresa se esta oferece
vantagens de preço, e de qualidade nos serviços em relação à atual prestadora
de serviços.

2.6. O RELACIONAMENTO CLIENTE-BANCO
Murphy (1996) relatou diversas vantagens, em termos de resultados
globais, para os bancos que utilizam estratégias de relacionamento com seus
clientes. A mais significativa indicou que a rentabilidade destes clientes
aumenta à medida que estes ficam mais tempo com a instituição. Entre as
razões para tal têm-se que:
-

ao longo do tempo, os clientes de bancos de varejo
tendem a incrementar o número de produtos utilizados
na carteira oferecida a eles;

-

clientes de longo prazo têm mais chance de serem
referência para outros;

-

quanto mais tempo o consumidor ficar com o banco,
maior a chance de este conhecer suas necessidades e
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preferências, e maior a chance de oferecer produtos e
serviços direcionados a estas necessidades;
-

clientes de longo prazo estão mais confortáveis com os
serviços que lhe são oferecidos, com a organização,
métodos e procedimentos adotados. Este fato ajuda a
diminuir de custos operacionais e de custos gerados
por erros do consumidor.

Para Murphy (1996), relacionamentos de sucesso, sejam sociais ou de
negócios, são caracterizados por Confiança, Comprometimento e Lealdade
mútuos, interação e diálogo, e um desempenho satisfatório dos respectivos
papéis. Assim, a base de um programa deste tipo está na habilidade de um
banco em entender seus consumidores, suas preferências, expectativas e
necessidades, de forma a enfocar de forma efetiva grupos de clientes com
características diferentes.

Para Carcione (1990)19, os usuários dos serviços bancários têm
modificado seus comportamentos em função da evolução tecnológica e das
novidades em termos de produtos e serviços que os operadores têm oferecido,
e possuem as seguintes características:
-

os consumidores são independentes, mais integrados
aos seus próprios interesses e, devido às diversas
opções disponíveis, tomam decisões independentes
quanto aos produtos e serviços que irão adquirir, assim
como de seus fornecedores;

-

os consumidores são ocupados e gostariam de ter
acesso a produtos e serviços mais eficientes e meios
de acesso que permitam maior rapidez de acesso;

-

os consumidores fazem questão

de ter serviço

excelente, buscando disponibilidade de opções com a
melhor relação custo/benefício.

19

Citado por Pires (1996), p.30.
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Pires (1996) trabalhou com a dimensão da tecnologia aplicada nos
caixas eletrônicos, avaliando a taxa de uso e as respostas atitudinais em
relação a este serviço. Estes meios têm procurado agregar valor ao
consumidor através da facilidade de acesso, conveniência e padronização dos
serviços, mas sofrem pela impessoalidade do processo.

Também, esforços têm sido feitos para personalizar as ofertas
mantendo-se a produtividade nos sistemas de atendimento, como o CRM
(Customer Relationship Management) e sistemas sofisticados de análise das
informações disponíveis, importantes para os grandes bancos de varejo que
buscam melhor integração com seus consumidores (REDMAN, 2000;
GROENFELDT, 2000).

Pranger (1995) enumerou 4 tendências de consumo relativos ao
mercado de bancos de varejo. Estas estão, em grande parte, centrados na
relação da instituição com o consumidor, e que basearam o que chamou de
Marketing de Afinidades. São estas as tendências:
-

consumidores

querem

sentir-se

confortáveis

na

realização de negócios com empresas financeiras;
-

consumidores

continuam

solicitando

informações

apresentadas de forma mais fácil de entender e
personalizada;
-

consumidores desejam produtos e serviços acessíveis
da forma mais conveniente;

-

consumidores irão premiar relacionamentos úteis.

Num dos poucos modelos disponíveis para a avaliação sob a ótica dos
clientes bancários, Barnes (1997) identificou 10 dimensões de relacionamento,
através de uma Análise Fatorial Exploratória (EFA), a partir de uma bateria de
54 itens. Esta estrutura respondeu por 60% da variância, e suas dimensões
são apresentadas na Tabela 2.5. Este autor verificou que tais dimensões
possuem diferentes influências sobre os resultados do relacionamento,
mensurados a partir (a) do grau de proximidade percebida pelo cliente em
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relação ao banco, (b) da percepção de força do relacionamento, e (c) da
satisfação do cliente em relação ao relacionamento.

TABELA 2. 5. DIMENSÕES DO RELACIONAMENTO EM BANCOS
1. Cuidados
- Eu sinto que o ________ realmente cuida de mim.
- Eu confio no _______ para me auxiliar nas decisões financeiras.
- Eu sinto que é importante para eu auxiliar o _________.
- O _________ realmente entende o que eu preciso
2. Como gosto de me sentir
- Eu gosto do jeito como me tratam no ________
- Eu sou tratado com respeito no ________
- ________ sempre está disposto a me escutar
- ________ sempre é gentil comigo
3. Sentir-se preso a
- Às vezes eu me sinto vulnerável nas transações com o ________
- Eu sempre me sinto intimidado nos negócios com o _______
- Às vezes me sinto como se estivesse preso ao _______
4. Proximidade do Staff
- Eu me sinto mais próximo de alguns empregados que do próprio _______
- Eu passo bastante tempo conversando com o pessoal de atendimento do _____
5. Incerteza sobre o valor
- Eu poderia conseguir melhores taxas em outro banco
- Eu poderia ter melhores serviços em outro banco
6. Vigilância sobre as contas
- Eu tenho que manter em minha conta constante vigilância.
- Eu tento me manter informado sobre as modificações nas taxas e juros
7. Confiança
- Eu sou honesto nos negócios com o ______
- Eu sinto que minhas contas estão seguras no ______
8. Meu banco por opção
- Eu negocio com o ____ porque eu quero, e não porque sou obrigado.
9. Sem propensão a troca
- A mudança dos meus negócios a outro banco não vale a pena.
10. Complexidade Percebida
- Eu acho que as Operações Bancárias hoje são complicadas e difíceis de entender.
Fonte: adaptado de Barnes (1997)

Nesta análise, tendo por referência a revisão aqui realizada, as
dimensões resultantes retratam construtos distintos, relacionados com aqueles
discutidos nos tópicos anteriores. As dimensões “Confiança” e “cuidados”
retratam um conceito independente, de mesmo nome, discutido amplamente na
literatura. Associada às Respostas Afetivas em um relacionamento, o autor
encontrou a dimensão “como gosto de me sentir”. Os fatores “complexidade
percebida” e “meu banco por opção” podem ser encaixados no construto do
Comprometimento, como discutido nos tópicos anteriores desta revisão. Por
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fim,

o

último

fator,

“sem

propensão

a

troca”,

retrata

a

dimensão

comportamental da Lealdade.
Assim, as dimensões propostas por Barnes (1997) são, sob o ponto de
vista do referencial teórico proposto nesta revisão, construtos diferentes e
devem ser mensurados de forma independente para que se possa entender a
dinâmica entre eles.

Holmlund e Kock (1996) procuraram na Finlândia detectar problemas
inerentes ao relacionamento entre clientes e banco, centrados na qualidade de
serviços ao consumidor. Avaliaram diversas dimensões, que mostraram
elementos-chave na avaliação de um banco, apresentadas a seguir:
-

acesso, que consiste em problemas associados a falta de
ATMs e horários de atendimento nas agência;

-

relação custo/ benefício dos serviços bancários;

-

falta de informação, que se refere ao fato de que os bancos
deveriam dar mais informações sobre seus produtos e serviços.

-

barreiras de saída construídas pelos bancos, que é aceita em
parte por existir uma relação de poder-dependência no
relacionamento;

-

pouco centrados no consumidor, onde os bancos são vistos
como mais preocupados com seus lucros do que com as
necessidades do consumidor.

Como no estudo de Barnes (1997), estes elementos são representativos
de construtos diferentes dentro do esquema teórico discutido nesta tese.
Assim, deve-se elaborar um modelo que contemple estes diferentes conceitos,
operacionalizando-os de forma adequada, para que se entenda não somente
dimensões do relacionamento cliente-banco, mas também a dinâmica das
relações e o peso relativo de cada construto na explicação do construto
resultados finais do relacionamento, que é a Lealdade ao banco.
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2.7. INTENSIDADE DO RELACIONAMENTO

A definição de intensidade no relacionamento pode ser adaptada da
perspectiva organizacional, centrada no estudo das redes de integração
interorganizacional. Para Amorin (1999), este conceito “é a força da relação
entre as organizações”. Este autor, seguindo a recomendação de Rogers
(1974), sugeriu que a mensuração da intensidade seja com múltiplos
indicadores como: a) conhecimento entre os diretores ou donos das empresas;
b) interação entre os diretores ou donos das empresas; c) troca de informações
entre as organizações; d) troca de recursos entre as organizações; e)
interligação entre os diretores das organizações; e f) acordos formalizados
entre as organizações. Em seu trabalho, o autor tratou a relação destes
indicadores em escalas de freqüência ou intensidade.

Já Stradvik e Liljander (1994) enquadram esta definição também como
uma atitude, considerando como componentes desta Intensidade também
conceitos como o Comprometimento e a Confiança do cliente em seu
fornecedor. Apesar dela ser interessante sob o ponto de vista teórico, torna-se
genérica sob o ponto de vista da operacionalização, bem como com pouca
discriminação em relação aos conceitos tradicionalmente tratados na literatura
do Marketing de Relacionamento. Em última instância, este conceito confundese com o de Lealdade, já discutido na revisão teórico-empírica desta tese.

Para operacionalização e avaliação da dimensionalidade na primeira
versão citada, Amorin (1999) aplicou uma Análise de Correspondências
Múltiplas, que se baseia na interdependência de um conjunto de variáveis
mensuradas em categorias, de forma a avaliar diferenças e semelhanças entre
a variedade de opções (indicadores) e a intensidade de uso de cada um deles
(freqüência de ocorrência). Dois indicadores estão próximos quando as
freqüências de ocorrência de ambos forem semelhantes. O procedimento para
este cálculo segue a proposta desenvolvida por Marchetti, Prado e Pires
(1998).
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Alternativas para o tratamento desta informação referem-se à aplicação
de um Modelo de Análise do Traço Latente, que tem como base modelos
probabilísticos de utilização de produtos / canais de comunicação, ao contrário
dos modelos baseados no Escalograma de Guttman como resultado de um
procedimento de Análise de Correspondências Múltiplas, sendo estes
determinísticos na composição de suas dimensões (KAMAKURA et alii, 1991).
A mesma concepção pode ser aplicada a relacionamentos de empresas com
consumidores finais, com algumas adaptações. Na proposta de Amorin (1999),
os três primeiros indicadores tratam da comunicação entre as partes
(conhecimento, interação e troca de informações). Os outros três revelam o
comprometimento de recursos entre as partes (troca de recursos, interligação,
acordos formalizados).

Para o caso em estudo, interação cliente-empresa, a primeira dimensão
discutida pode ser captada a partir da percepção de freqüência/ intensidade da
de utilização dos meios de comunicação utilizados. A segunda dimensão pode
ser deduzida a partir da variedade/ intensidade de uso de produtos de um dado
banco. Complementando, a terceira dimensão será avaliada pelo tempo de
conta especial que o usuário possui. No capítulo 5, serão discutidos em mais
detalhes as definições e os formatos de avaliação da Intensidade no
Relacionamento.

2.8. O MODELO SINTÉTICO PROPOSTO PARA ESTA TESE

Integrando os construtos e os formatos de mensuração discutidos
anteriormente, esta tese utilizar-se-á de um modelo estrutural apresentado na
figura 2.10.
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FIGURA 2. 10 – MODELO CONCEITUAL PROPOSTO PARA ESTA TESE

H4a(+)

Qualidade
Percebida dos
Serviços

Resposta Afetiva
Positiva ao
Relacionamento
H4c(+)

Confiança
H5a(+)
H10(+)

H6(+)
H1(+)

H9(+)

H3 (+)
H2 (+)

Satisfação com
o Relacionamento

Benefícios
Relacionamento

H8(+)

Lealdade

H7(+)
H4b(-)

H5b(-)
H11(+)

Comprometimento

H4d(-)

Resposta Afetiva
Negativa ao
Relacionamento

Qualidade no
Relacionamento
Satisfação com
o Relacionamento

Fonte: Esquema elaborado pelo autor

A primeira parte do modelo conceitual, no bloco mais à esquerda, referese à avaliação dos antecedentes da Satisfação (OLIVER, 1980, 1981;
CHURCHILL e SUPRENANT, 1982), tratando da Qualidade Percebida, dos
Benefícios do Relacionamento e das Respostas Afetivas relacionadas ao
banco. Neste caso, enunciam-se as hipóteses a serem testadas.

A primeira hipótese deriva do Paradigma da Desconformidade, que
indica ser a Percepção de Qualidade uma das variáveis formadoras da
Satisfação (OLIVER, 1980, 1981, 1997). Tratando desta variável como a
percepção de desempenho nos serviços prestados pelo banco, esta relação foi
indicada como positiva por Szmigin e Bourne (1998). Crosby e Stephens (1987)
avaliaram-na sob o ponto de vista operacional, tendo como parâmetros da
performance o contato pessoal, as informações sobre os produtos/ serviços, a
comunicação com a empresa e o tratamento de problemas. Dick e Basu (1994)
propuseram aspectos cognitivos como antecedentes, com um componente que
pode ser interpretado como a avaliação da Qualidade nos Serviços. Ainda,
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Bendapudi e Berry (1997) avaliaram a performance em um relacionamento
associando-a a expertise, ao grau de similaridade e à freqüência de contato no
relacionamento entre parceiros, além de aspectos negativos como a
ambigüidade das tarefas desempenhadas e os custos de rompimento.
Portanto:

H1. A Qualidade Percebida nos Serviços tem uma
influência

positiva

sobre

a

Satisfação

com

o

relacionamento.

Gwiner, Gremler e Bitner (1998) trataram da variável Benefícios
Percebidos no Relacionamento com quatro dimensões, associadas aos
aspectos Sociais, Psicológicos, Econômicos e de Customização. Estas podem
ser avaliadas também num sentido de Desempenho Percebido, mas numa
perspectiva relacional, complementando a visão de antecedentes cognitivos
propostos por Dick e Basu (1994). Assim, este construto deve ter também uma
influência positiva sobre a Satisfação com o relacionamento, e enuncia-se a 2ª
hipótese:

H2. A Percepção dos Benefícios tem uma influência
positiva na Satisfação com o relacionamento.

Um elemento adicional que deve ser considerado no modelo, é a relação
entre a Qualidade Percebida e os Benefícios Percebidos no Relacionamento.
Como proposto por Reynolds e Beatty (1999a), em análise complementar
sobre a tipologia dos Benefícios Percebidos em um Relacionamento, pode-se
inferir que a avaliação deste construto deve afetar positivamente a percepção
de Qualidade dos Serviços bancários, já que ambos estão neste projeto
baseados no desempenho do prestador do serviços sob o ponto de vista do
cliente, mas os Benefícios referem-se a vantagens oferecidas ao longo da
relação e a Qualidade propriamente dita refere-se a aspectos mais
operacionais do serviço. A terceira hipótese será assim formulada:
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H3. A Percepção dos Benefícios tem uma influência
positiva sobre a Qualidade Percebida nos serviços
oferecidos.

Como proposto por Oliver (1993) e Mano e Oliver (1993), baseados na
Teoria Cognitiva das Emoções (FRIJDA, 1986), as Respostas Afetivas
(secundárias) são o resultado do processamento avaliativo centrado em algum
fato relevante ao consumidor. A partir da avaliação da Qualidade Percebida e
dos Benefícios Percebidos no Relacionamento com os provedores de serviços
financeiros, caracterizados por uma relação de longo prazo e por serviços de
consumo rotineiros por seus usuários, ocorrem as Respostas Afetivas
baseadas nestes elementos. Assim, avaliações positivas na Qualidade e nos
Benefícios devem provocar Respostas Afetivas mais positivas e avaliações
negativas nestes elementos devem provocar Respostas Afetivas negativas.
Portanto, a quarta hipótese é enunciada:

H4. A Percepção dos Benefícios e da Qualidade nos
serviços tem uma influência positiva (negativa) nas
Respostas Afetivas Positivas (Negativas) em relação ao
fornecedor.

A quinta hipótese é construída sobre as bases afetivas da Satisfação,
indicada por Oliver (1997), e, sob o ponto de vista do relacionamento, na
avaliação das Respostas Afetivas feitas por Price, Tierney e Arnould (1995).
Dick e Basu (1994) propõem que os antecedentes afetivos devem estar
presentes como formadores da satisfação, para captar não somente aspectos
comportamentais (taxa de retenção) ou cognitivos (percepção da performance).
Portanto:

H5. As Respostas Afetivas Positivas (Negativas) tem uma
influência

positiva

relacionamento.

(negativa)

na

Satisfação

com

o
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As hipóteses 6, 7 e 8 referem-se à relação entre a Satisfação no
Relacionamento e os construtos centrados na Qualidade do Relacionamento
(HENNING-THURAU e KLEE, 1997; PICK, 1999). Estes autores propõem a
relação entre a Satisfação e os conceitos de Confiança e Comprometimento
como sendo positiva. Sob este ponto de vista, a Satisfação pode ser
considerada como um elemento de construção da relação e, como o
Comprometimento e a Confiança, são resultantes de investimentos de tempo e
recursos de ambas as partes. Portanto, este caminho deve ser positivo e de
grande intensidade (GABARINO e JOHNSON, 1999; GRUEN e SUMMERS,
2000). Os modelos propostos para Lealdade por Oliver (1999) reforçam esta
idéia, na qual ela é alcançada a partir da construção de diversas satisfações
longitudinalmente avaliadas. Portanto:

H6. A Satisfação com o relacionamento tem uma relação
positiva com a Confiança em seu fornecedor de serviços.

H7. A Satisfação com o relacionamento tem uma relação
positiva com o Comprometimento com o seu fornecedor de
serviços.

H8. A Satisfação com o relacionamento tem uma relação
positiva com a Lealdade ao seu fornecedor de serviços.

Entre os construtos Confiança e Comprometimento existe uma relação
positiva amplamente pesquisada na literatura (MORGAN e HUNT, 1994;
GABARINO e JOHNSON, 1999; ANDALEEB, 1996; ANDERSON e WEITZ,
1992).

Esta

é

predita

como

positiva

e

no

sentido

Confiança

->

Comprometimento, Portanto, a nona hipótese formula-se desta maneira:

H9. A Confiança em seu fornecedor de serviços tem uma
relação positiva com o Comprometimento com este.
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A relação entre Comprometimento e Lealdade tem sido estudada por
diversos autores (PRITCHARD, HAVITZ e HOWARD, 1999; CROSBY, EVANS
e COWLES, 1990; HENNIG-THURAU e KLEE, 1997; REYNOLDS e BEATTY,
1999a; DICK e BASU, 1994; SANTOS, 2001). Portanto, as hipóteses seguintes
são de conseqüência imediata da revisão da literatura. A Lealdade aqui
concebida refere-se à manutenção das movimentações no mesmo banco e a
comportamentos decorrentes daquele (JACOBY e CHESTNUT, 1978).
Portanto, a décima hipótese é assim formulada:

H10. O Comprometimento com seu fornecedor de serviços
tem uma relação positiva com a Lealdade a este.

Agregada a esta hipótese, e em se tratando de um relacionamento
comercial em bancos, espera-se também que a Confiança tenha uma influência
sobre a Lealdade de forma direta. Isso porque para a construção da Lealdade,
pressupõe-se investimentos conjuntos na relação, cujo passo primordial é a
existência de Confiança entre os parceiros de negócio (MORGAN e HUNT,
1994). Portanto, deve-se considerar a relação direta da Confiança sobre a
Lealdade, indicando a hipótese décima primeira:

H11. A Confiança em seu fornecedor de serviços tem uma
relação positiva com a Lealdade a este.

Bhattacharya, Rao e Glynn (1995) e Bhattacharya (1998) mostraram que
o tempo de relacionamento, a freqüência de contato entre as partes, e o
prestígio percebido em fazer parte da organização (no caso, um museu) têm
grande influência sobre a identificação que os usuários possuem relativamente
à instituição. Portanto, o modelo contemplará o controle sobre a variável
Intensidade do Relacionamento, já que este influencia os demais construtos em
questão.
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2.9. RESUMO DO CAPÍTULO

Neste

capítulo

foram

revisadas

a

definição

de

Marketing

de

Relacionamento e uma tipologia de avaliação de suas aplicações. Para um
entendimento mais amplo de seus componentes principais, foi também
desenvolvido um esquema conceitual de mapeamento das variáveis que
correspondem ao processo de avaliação do relacionamento como um todo.

Com base na definição deste processo, foram discutidos os construtos
que o compõe. Neste caso, dois elementos-chave foram considerados, a
Satisfação com o Relacionamento e alguns de seus antecedentes, e a
Qualidade no Relacionamento, com seus componentes, a Confiança e o
Comprometimento.

Por

fim,

foram

discutidos

dois

aspectos

críticos

identificados: a Lealdade, e a Intensidade no Relacionamento.

Com estes construtos, integrados de acordo com seus antecedentes e
conseqüências

identificados

nesta

revisão,

no

próximo

capítulo

será

especificado o método pelo qual as informações serão coletadas e tratadas
nesta tese.
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CAPÍTULO 3

MÉTODO
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3. MÉTODO

Neste capítulo são especificados os aspectos associados:


ao delineamento e design da pesquisa;



às definições constitutivas e operacionais das variáveis do
modelo em teste;



às hipóteses deduzidas na revisão teórico empírica para o
modelo em teste;



ao procedimento amostral e as características da amostra.

3.1. DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA
Em consonância com os objetivos propostos na introdução desta tese,
foi realizado um delineamento do tipo levantamento-survey (SELLINTZ,
WRIGHTASMAN e COOK, 1987). Esta opção deveu-se ao fato de que a
comparação básica será feita a partir dos resultados apresentados por
diferentes estratos da população, a partir das características sócio-econômicas
apresentadas.

Diante do mercado de bancos de varejos em Curitiba, projetou-se uma
pesquisa em 3 etapas, descritas a seguir.

A primeira etapa (Qualitativa e preparatória) teve por objetivo a melhor
definição dos indicadores para cada construto, com base nas suas definições
teóricas e na adaptação das escalas disponíveis na literatura às características
dos consumidores e do serviço analisados. Como esta etapa visa a melhor
explicitação dos construtos, o tamanho da amostra não é relevante. A técnica
de entrevista em profundidade foi selecionada devido à natureza de alguns
construtos desta tese (Comprometimento, Confiança e Respostas Afetivas),
que envolvem perspectivas pessoais que normalmente são de difícil exploração
em grupos (CHURCHILL, 1996, MALHOTRA, 2001). Foram entrevistados 11
correntistas entre 4 e 28 de outubro de 2001. A seleção foi feita em
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amostragem por conveniência, utilizando-se os critérios de ter conta especial, e
com tempos de conta e bancos variados, conforme descrição que será
efetuada no próximo tópico deste capítulo.

A segunda etapa (Quantitativa - Preparatória), como caracterizado mais
a frente, visou a purificação das escalas e redução de itens, bem como
referência para avaliação da estabilidade temporal das escalas. Para permitir
esta última verificação, a escala foi dividida em 3 sub amostras, coletadas junto
a públicos equivalentes, mas em 3 momentos diferentes. A primeira delas foi
coletada entre 18 de abril e 10 de maio de 2002 (n=150). A segunda foi
coletada entre 17 e 24 de junho de 2002 (n=60), e a terceira entre 19 e 26 de
agosto de 2002 (n=60).
A terceira etapa (Quantitativa – Descritiva-Conclusiva) compreendeu a
coleta de dados com todas as escalas em conjunto, para permitir a avaliação
de suas validades, bem como a verificação das relações entre elas, segundo o
modelo proposto (CHURCHILL, 1996). Esta amostra foi coletada entre os dias
4 e 29 de novembro de 2002 (n=480).

A descrição de cada amostra, bem como as justificativas pelos seus
tamanhos e configurações, estarão descritas nos itens que se seguem neste
capítulo.

3.2. DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS E OPERACIONAIS DAS VARIÁVEIS DO
MODELO PROPOSTO
A seguir são apresentadas as grandes variáveis do modelo proposto,
com

suas

definições

constitutivas

(DC)

e

operacionais

(DO).

Esta

caracterização se faz necessária para referenciar os construtos componentes
deste modelo, baseada nas revisões teórico-empíricas feitas no Capítulo 2.
Este item serve como resumo que abrange os conceitos e formatos de
mensuração inicialmente propostos para os modelos de mensuração a serem
aplicados (SELLINTZ, WRIGHTASMAN e COOK, 1987). Alguns destes
construtos sofreram depurações ao longo do desenvolvimento da escala, e
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apresentarão mudanças em relação a esta proposta inicial. Estes processos
serão discutidos nos Capítulos 4 e 5 desta tese.

a. Satisfação Global com o Relacionamento
DC: As diversas definições da Satisfação do Consumidor centram-se em uma
transação ou processo de consumo de produtos/serviços. Como neste
projeto a Satisfação está sendo avaliada em torno de um relacionamento
como um todo, a opção foi por se adaptar a definição sugerida por
Anderson, Fornell e Lehmann (1994). Assim, pode-se defini-la como a
avaliação global, realizada pelo consumidor ao longo do tempo, baseada
na experiência total de consumo dos serviços bancários e das interações
com o provedor destes serviços.

DO: A avaliação global foi operacionalizada através de escalas de Likert,
adaptadas na etapa qualitativa da sugestão de Fornell, et alii (1994) e
Bettencourt (1997), que utiliza 4 indicadores, a) um referente a Satisfação
Global (Muito Insatisfeito a Muito Satisfeito); b) outro referente à
Desconformidade Global (Muito Pior que o Esperado a Muito Melhor que o
Esperado); c) referente a distância da empresa ideal (Muito Longe do Ideal
a Muito Próximo do Ideal). Adicionalmente, será inserido um indicador de
resposta afetiva global, como utilizado por Garbarino e Jonhson (1999) e
Bettencourt (1997), o último referente à resposta afetiva global em se
manter o relacionamento com o banco.

a.1. Qualidade Percebida nos Serviços
DC: A Qualidade Percebida dos Serviços é definida neste projeto como “o
julgamento do consumidor sobre a superioridade ou excelência global de
um serviço” (PARASURAMAN et alii, 1988, p 15). Neste caso, a opção
discutida na literatura foi pela utilização do desempenho percebido como
indicador da Qualidade em questão (CRONIN e TAYLOR, 1992). Esta
variável deve captar as diversas dimensões dos produtos e serviços (de
forma global).

115

DO: Como foi sugerido por Oliver (1997), a escala de avaliação de performance
vai de “Péssimo” a “Ótimo”, compreendendo as dimensões dos produtos e
serviços, de forma geral, à qualidade na comunicação entre clientes e o
banco, a percepção de efetividade nas políticas de reclamações. Os itens
foram dispostos de acordo com as dimensões geradas a partir da consulta
exploratória.

a.2. Respostas Afetivas em Relação ao Fornecedor de Serviços
DC: As Respostas Afetivas no relacionamento são definidas como os
sentimentos que o usuário desenvolve, positivos ou negativos, em
situações de compra, consumo ou associados ao relacionamento (OLIVER
e WESTBROOK, 1993; EVRARD e AURIER, 1994).

DO: Este construto foi operacionalizado a partir de escalas de intensidade em
que cada usuário do banco manifesta uma série de sentimentos (OLIVER,
1997). Como forma de avaliação destes, algumas baterias de emoções
serão utilizadas, representando dimensões de afetos positivos (p.ex.,
contentamento, prazer, excitação-estimulação) e negativos (p.ex. medo,
raiva, aborrecimento, desmotivação, desprezo, etc.), a partir da compilação
de diferentes escalas de avaliação da revisão teórico-empírica.

a.3. Benefícios em se manter o Relacionamento
DC: Como foi definido por Gwinner, Gremler e Bitner (1998), os Benefícios
Relacionais “são as vantagens que os usuários recebem, além do serviço
básico, por manter o relacionamento por um longo prazo” (p.102).

DO: Os benefícios percebidos no relacionamento foram inicialmente medidos
com indicadores gerados na etapa exploratória, combinados com as
dimensões sugeridas por Gwinner, Gremler e Bitner (1998), a saber: (a)
Sociais, associados a integração entre empregados e os clientes; (b)
Psicológicas,

referentes

ao

conforto

ou

sentimento

de

segurança

desenvolvido pelo usuário; (c) Econômicas, que retratam a dimensão
financeira do relacionamento; e (d) de Customização: associados à
modificações no pacote de oferta para atender solicitações específicas.
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b. Qualidade do Relacionamento
DC: Seguindo Hennig-Thurau e Klee (1997), a Qualidade no Relacionamento é
definida como “o grau de adequação de um relacionamento em atender as
necessidades de um consumidor associado a este” (p.741). Este construto
é visto como de ordem superior, formado a partir dos resultados da
Satisfação com o relacionamento, associado aos construtos Confiança e
Comprometimento.
operacionalmente

Portanto,
com

estes

indicadores

últimos
gerais

serão
da

definidos

Qualidade

no

Relacionamento.

b.1. Confiança
DC: Adaptando as definições de Morgan e Hunt (1994) e Anderson e Weitz
(1989), a Confiança é definida como a crença do usuário de que as suas
necessidades serão atendidas no futuro por ações do seu fornecedor
(banco).

DO: Este construto foi operacionalizado com escalas de Likert, cujos itens
serão gerados a partir da revisão da literatura, acrescida das informações
da consulta qualitativa, utilizando as dimensões: (a) competência /
credibilidade percebida do parceiro de relacionamento, que reflete a
avaliação deste possuir as habilidades necessárias para a consecução dos
objetivos na relação; (b) altruísmo (benevolência), que indica a motivação
para colocar os interesses do cliente à frente dos próprios interesses, e se
retratam na percepção de que o parceiro pode sacrificar alguns dos seus
resultados para que o relacionamento se mantenha; (c) integridade, que se
refere ao fornecedor seguir um conjunto de princípios e valores que são
julgadas como aceitáveis.

b.2. Comprometimento
DC: Comprometimento é definido como “o desejo de desenvolver um
relacionamento estável, com tendência a realizar sacrifícios de curto prazo
para manter o relacionamento” (ANDERSON e WEITZ, 1992, p.19), que
integra as definições enumeradas na etapa de revisão deste trabalho.
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DO: As escalas utilizadas para avaliar este construto são de Likert, com
indicadores gerados a partir da revisão da literatura disponível e da
consulta qualitativa, considerando as seguintes dimensões: (a) a dimensão
Normativa, indicada pela identificação de uma parte para com a outra, e a
internalização (sentido de obrigatoriedade em continuar na relação)
induzida por uma parte sobre a outra; (b) a dimensão Instrumental / de
Continuidade, indicada pelo desejo de continuar o relacionamento com o
parceiro de negócios; (c) a dimensão Afetiva, centrada no senso de
individualidade no tratamento do parceiro e a relação entre os parceiros; (d)
a dimensão Calculativa, relacionada aos estímulos extrínsecos utilizados
na relação, como prêmios e punições.

c. Lealdade
DC: Este construto é definido seguindo a proposta de Oliver (1997), como “um
profundo comprometimento de um consumidor em continuar consumindo
ou comprando de um dado fornecedor, causando a compra repetida da
mesma marca ou mesmo grupo de produtos da mesma marca, apesar de
influências situacionais e esforços de marketing que poderiam causar o
comportamento de troca” (p.34).

DO: Avaliando a definição conceitual e o modelo de forma global, percebe-se
que as dimensões atitudinais (afetivas e cognitivas) estão contempladas no
construto do Comprometimento. Para este, portanto, a forma de
mensuração deve retratar as perspectivas comportamentais, indicadas por
Dick e Basu (1994), como a motivação para não buscar outros
concorrentes, a resistência à troca pela oferta de outras opções de bancos,
e o comportamento de comunicação boca-a-boca. Estes elementos foram
inseridos para substituir a recompra como indicador, pois o serviço
bancário é de prestação continuada, e não fechado a cada operação, para
a maioria dos produtos. São aplicadas em uma escala de probabilidade de
realizar cada um dos indicadores citados, além de outros referenciados a
partir da etapa qualitativa.
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d. Intensidade do Relacionamento

DC: A Intensidade do Relacionamento é definida seguindo a proposta de
Amorin (1999, p.47), como “a força do relacionamento entre o cliente e o
banco”.

DO: Será avaliada a partir de 3 dimensões. A primeira refere-se à freqüência/
intensidade da comunicação entre as partes; a segunda dimensão é
deduzida a partir da variedade/ intensidade de uso de produtos de um dado
banco; e a terceira foi verificada através do tempo de conta especial que o
usuário possui. Para a seleção dos Produtos utilizados no cálculo da
Intensidade de Relacionamento, foi feita uma consulta aos sites de
diversos bancos, e seus produtos e serviços categorizados. As categorias
de produtos e de canais de serviços que serão utilizadas são:
- Produtos financeiros: Conta Corrente (Saques e Depósitos); Cartão de
Crédito;

Pagamentos

de

Títulos;

CDC;

Empréstimos

Diversos;

Aplicações Financeiras (Fundos de Investimento, Operações em Bolsa,
etc.); Poupança; Capitalização; Previdência Privada; Seguros.

- Canais de acesso aos serviços: Serviços na Agência e em ATMs;
Serviços

por

Telefone,

com

a

Agência;

Serviços

em

Tele-

atendimento/Fax; Serviços em Homebanking/Internet.

O guia de entrevistas aplicado na etapa exploratória, bem como o
questionário final utilizado nas coletas, estão nos Anexos 1 e 2 desta tese.
3.3. HIPÓTESES DE PESQUISA
As hipóteses deduzidas a partir do referencial teórico-empírico, no tópico
2.8, que serviram de base para o modelo proposto, estão enumeradas a seguir.
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3.3.1. Hipóteses relacionadas à Satisfação com o Relacionamento
H1. A Qualidade Percebida nos serviços tem uma influência
positiva sobre a Satisfação com o relacionamento.
H2. A Percepção dos Benefícios tem uma influência positiva na
Satisfação com o relacionamento.
H3. A Percepção dos Benefícios tem uma influência positiva
sobre a Qualidade Percebida nos serviços oferecidos.
H4. A Percepção dos Benefícios e da Qualidade nos serviços
tem uma influência positiva (negativa) nas Respostas Afetivas
Positivas (Negativas) em relação ao fornecedor.
H5. As Respostas Afetivas Positivas (Negativas) tem uma
relação
positiva
(negativa) na
Satisfação
com o
relacionamento.
3.3.2. Hipóteses relacionadas à Qualidade do Relacionamento
H6. A Satisfação com o relacionamento tem uma relação
positiva com a Confiança em seu fornecedor de serviços.
H7. A Satisfação com o relacionamento tem uma relação
positiva com o Comprometimento com o seu fornecedor de
serviços.
H9. A Confiança em seu fornecedor de serviços tem uma
relação positiva com o Comprometimento com este.
3.3.3. Hipóteses relacionadas à Lealdade
H8. A Satisfação com o relacionamento tem uma relação
positiva com a Lealdade ao seu fornecedor de serviços.
H10. O Comprometimento com o fornecedor de serviços tem
uma relação positiva com a Lealdade a este.
H11. A Confiança em seu fornecedor de serviços tem uma
relação positiva com a Lealdade a este.
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3.4. POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM
3.4.1. Delimitação da população

O fenômeno do Relacionamento com um Banco foi observado
especificamente em Curitiba. O universo da pesquisa, portanto, foi composto
pelas pessoas residentes nesta cidade, e com uma conta corrente ativa em um
banco nesta cidade.

Para que os resultados expressem aspectos de um relacionamento
estabelecido, este universo restringiu-se a usuários com contas especiais e
com movimentações diversas (saldo em conta corrente, aplicações financeiras,
empréstimos, CDC, cartão de crédito, etc.) há mais de 1 ano no seu banco.
Como conta especial, definiu-se que o usuário, além de utilizar diversos
produtos, deveria possuir o cheque especial do banco em que mais movimenta
recursos (cliente 5 estrelas, cliente ouro, etc.). O fato de ter cheque especial
indica também que o cliente tem alguma importância para o banco,
considerando as vantagens dadas a ele, o que o destaca relativamente à base
total de usuários deste. Esta limitação, associada ao tempo mínimo desta
conta, foi definida para avaliar a relação junto a clientes que tenham
experiência no Relacionamento com um Banco.

Por questões de limitação em outras variáveis que poderiam intervir no
processo, esta amostra teve correntistas com contas individuais e conjuntas (o
respondente deve movimentar mais de 80% da conta para o caso das contas
conjuntas), e que concentrem a maior parte de sua movimentação em um dos
bancos constantes nas cotas da amostra. Esta informação foi dada pelo
entrevistado na etapa inicial do questionário, e deve-se a necessidade do
respondente ter condições de avaliar os serviços bancários como o principal
usuário da conta.

Outro critério selecionado referiu-se ao respondente ter pelo menos até
o 4º ano do ensino fundamental (antigo nível primário), para que tivesse
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condições de ler a avaliar as escalas que estavam sendo aplicadas sem a
necessidade de intervenção direta do entrevistador.

A escolha da cidade de Curitiba se deve ao fato de que nela ainda se
pode realizar uma caracterização clara das distribuições populacionais de
acordo com as distribuições de renda e classe sócio-econômica, o que facilita o
procedimento amostral adotado e descrito a seguir. Não existe hoje nenhuma
estatística oficial disponível sobre a quantidade de usuários ou de contas
correntes na cidade, mas, por estimativa de executivos do setor, Curitiba deve
hoje ter em torno de 540.000 contas correntes. Isso significa em torno de
0,81% do total de contas no Brasil 20.

Por questões de limitação do escopo da pesquisa, também foi reduzido
o número de bancos aos quais os elementos da população estariam
vinculados. A seleção dos bancos foi feita com base em características de
atuação semelhantes, a partir da definição de Grupos Estratégicos (AAKER,
2001, p.70), em que estes podem ser agrupados quando:
-

Seguem estratégias similares ao longo do tempo (usos de
mesmos canais de distribuição e formatos de comunicação,
etc.);

-

Possuem características semelhantes (porte, agressividade,
etc.);

-

Possuem ativos e estratégias simulares (imagem, capacidade
tecnológica, etc.).

Por este critério, o primeiro grupo estratégico compõe-se dos grandes
bancos de varejo brasileiros, que competem em um mercado de clientes
pessoa física e jurídica, com estruturas de agências semelhantes, cobertura
nacional, competências semelhantes, linhas de produtos completas no que
tange a serviços financeiros. Dos bancos identificados na listagem dos 20

20

Este valor de penetração dos diferentes bancos foi calculado com base em conversas
informais com executivos de alguns bancos em operação em Curitiba.
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maiores bancos atuantes no Brasil21, como consta na tabela 3.1, foram feitas
algumas combinações considerando as recentes aquisições, e selecionados
conforme o volume de depósitos totais.

TABELA 3. 1 - LISTA DOS 20 MAIORES BANCOS BRASILEIROS ORDENADA PELO
ATIVO TOTAL (REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2003)
Banco

Posição

BANCO DO BRASIL
1
CAIXA
2
BRADESCO
3
ITAU
4
UNIBANCO
5
ABN - AMRO BANK
6
SAFRA
7
BANESPA
8
SANTANDER BRASIL
9
NOSSA CAIXA
10
HSBC BANK BRASIL
11
CITIBANK
12
VOTORANTIM
13
BCN
14
BANKBOSTON
15
ITAÚ BBA
16
SUDAMERIS
17
ITAÚ HOLDING FIN
18
BANRISUL
19
BNB
20
Fonte: coletado no site da Febraban (2003)

Valor dos Ativos
Totais (R$ milhões)
214.296.638
134.329.360
120.578.276
78.693.527
58.062.119
41.162.808
30.022.841
28.534.985
24.199.934
23.706.848
22.927.938
21.295.778
21.039.111
17.128.637
16.395.356
15.524.387
14.999.870
12.224.067
12.150.862
10.857.076

O segundo grupo refere-se a bancos com foco mais dirigido a grupos de
consumidores, com menor número de agências e centrada em grandes cidades
no Brasil. O foco deste trabalho estará no 1º grupo, ou seja, aqueles que têm a
operação de varejo como um dos seus pontos fortes, principalmente em
Curitiba e no Paraná. Assim, tem-se os bancos (com colocação relativa em
patrimônio ajustado), com agências em Curitiba: (a) Banco do Brasil (1º); (b)
Bradesco (3o); (c) Itaú (4o); (d) Unibanco (5o); (e) HSBC (11o). Novamente sem
estatísticas oficiais disponíveis a respeito da participação relativa dos bancos
por região ou estado, executivos do setor estimam que estes 5 bancos

21

Dados retirados do site da FEBRABAN, www.febraban.org.br, referentes a novembro de 2003.
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possuem em torno de 80% de penetração relativa na base de clientes de
bancos nas principais cidades da região Sul22.
O HSBC foi selecionado para a amostra por ser um banco com
participação alta no Estado do Paraná, devido à sua estratégia de entrada no
mercado brasileiro comprando do antigo Banco Bamerindus, que possuía
grande penetração nesta região do País. A Caixa não foi inserida por adotar,
na época de coleta dos dados, uma estratégia voltada para seu papel social no
setor financeiro.
3.4.2. Procedimento Amostral

A unidade amostral foi a pessoa (sexo masculino ou feminino) com uma
conta especial num banco e residente em Curitiba, segundo critérios citados no
tópico anterior. A escolha da cidade de Curitiba se deve ao fato de que nela
ainda se pode caracterizar de forma clara as distribuições populacionais de
acordo com as renda e classe sócio-econômica, o que facilitou o procedimento
amostral adotado.

A intenção desta tese foi de desenvolver escalas que sejam válidas para
os bancos em geral, e não específicas para um único. Portanto, para as etapas
quantitativas, o procedimento amostral foi não probabilístico, distribuído por
cotas iguais entre clientes com 3 categorias tempo de conta especial no banco
(entre 1 e 2 anos, de 2 a 5 anos, mais que 5 anos) e dispersas entre os
maiores bancos em operação em Curitiba, como elementos de controle. A
opção por selecionar o tempo no qual o usuário possui a conta deve-se a não
disponibilidade de uma escala elaborada para mensurar a Intensidade do
Relacionamento.

O tamanho da amostra deveu-se basicamente à possibilidade de avaliar
os construtos em questão com técnicas de análise fatorial, para depuração das
escalas de medida na etapa preparatória (HAIR, et alii, 1998). Como as
22

Este valor de penetração dos diferentes bancos foi feita com base em conversas informais
com executivos de alguns bancos em operação em Curitiba.
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análises foram feitas de forma agregada para desenvolvimento das mesmas,
apenas o tamanho total da amostra é relevante. As cotas distribuídas entre
cada uma das categorias foram uma forma de contemplar as principais
categorias de controle, sem concentrá-las em uma mesma categoria.
Assim, a amostra para a primeira etapa – Preparatória – é apresentada
na Tabela 3.2. Esta etapa foi realizada em Curitiba, como uma forma de
purificar e testar as escalas a serem utilizadas.

TABELA 3. 2 - DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DA ETAPA PREPARATÓRIA DE
COLETA DE DADOS QUANTITATIVOS – AMOSTRA PILOTO
Bancos Grupo 1

Unibanco

HSBC

Total

Itaú

Tempo de Intermediário (entre 5 e 2
Conta
anos)
Recente (entre 1 e 2 anos)

Banco do Brasil

Antigo (mais de 5 anos)

Bradesco

Total

10

10

10

10

10

50

10

10

10

10

10

50

10

10

10

10

10

50

30

30

30

30

30

150

Fonte: Tabela elaboradas pelo autor

Ainda na etapa preparatória, foram obtidas mais duas amostras
menores, com 60 entrevistas cada uma, para avaliar a estabilidade temporal
das escalas nas amostras, bem como para teste e ajustes necessários nas
mesmas. Estas entrevistas foram distribuídas proporcionalmente conforme a
tabela 3.2 descrita anteriormente. A distribuição destas amostras está na tabela
3.3 a seguir.
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TABELA 3. 3 - DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DA ETAPA PREPARATÓRIA DE
COLETA DE DADOS QUANTITATIVOS – AMOSTRAS DE VALIDAÇÃO
Bancos Grupo 1

Itaú

Unibanco

HSBC

Total

Banco do Brasil

Tempo de Intermediário (entre 5 e 2
Conta
anos)
Recente (entre 1 e 2 anos)

Bradesco
Antigo (mais de 5 anos)

Total

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

20

12

12

12

12

12

60

Fonte: Tabelas elaboradas pelo autor

Na segunda etapa de coleta de dados quantitativos, o processo de
amostragem foi o mesmo da fase anterior, somente diferindo no seu tamanho,
como mostra a tabela 3.4. Portanto, a amostra total foi de 480 questionários.
TABELA 3. 4 - DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DA COLETA FINAL DE DADOS
QUANTITATIVOS
Bancos Grupo 1

Tempo de
Conta

HSBC

Unibanco

Itaú

Banco do Brasil

Bradesco

Total

Antigo (mais de 5 anos)

32

32

32

32

32

160

Intermediário (entre 5 e
2 anos)
Recente (entre 1 e 2
anos)
Total

32

32

32

32

32

160

32

32

32

32

32

160

96

96

96

96

96

480

Fonte: Tabelas elaboradas pelo autor

Da mesma forma, a seleção do procedimento amostral por cotas
distribuídas da maneira sugerida deveu-se ao fato de se procurar também
avaliar se existem diferenças de acordo com a Intensidade do Relacionamento
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e banco utilizado, representada aqui pelo tempo de conta especial. Esta,
portanto, foi variável de controle.

O tamanho da amostra de 480 entrevistas foi estabelecido com base nos
limites sugeridos na literatura para utilização de metodologias de equações
estruturais (LISREL, EQS, AMOS) para avaliação da validade e confiabilidade
das escalas de medida, bem como para a avaliação das relações propostas no
modelo de análise (MARCOULIDES, 1999; HAIR et alii, 1998). Além deste fato,
como a intenção é de avaliar comparativamente as estruturas considerando as
diferentes categorias de Intensidade no Relacionamento, a amostra de cada
uma destas deve permitir também a manipulação via equações estruturais,
com pelo menos 200 entrevistas por nível de intensidade, considerando as
amostras preparatórias (150 + 60 + 60 entrevistas).

3.4.3. Caracterização das Amostras

Conforme descrição nos tópicos anteriores, os filtros utilizados para
composição da amostra foram “possuir cheque especial”, “ser conta individual”
ou com movimentação conjunta concentrada em mais de 80% da
movimentação pelo respondente, “ter pelo menos primário completo”, e com
“idade acima de 30 anos”. As cotas foram divididas entre os 5 principais bancos
(em número de clientes) em Curitiba. Também se utilizou como cota o tempo
de conta especial distribuído em 3 categorias: (a) entre 1 e 2 anos; (b) mais de
2 anos e 5 anos; (c) mais de 5 anos. A justificativa destas delimitações
amostrais foram feitas neste capítulo.

Os gráficos a seguir apresentam a caracterização da amostra no que
tange aos itens de controle. Nestas, houve somente um pequeno desvio na
composição da mesma na 2ª amostra e na amostra final, nas quais houve uma
pequena concentração nos clientes do Banco do Brasil (BB). Nas outras, o
processo de amostragem seguiu a distribuição das cotas propostas
inicialmente. A distribuição dos bancos nas amostras, portanto, foi homogênea,
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definida pelos critérios estabelecidos nas cotas. Os resultados são expostos na
figura 3.1.
FIGURA 3. 1 - BANCO NO QUAL POSSUI CONTA

Piloto (n=150)

2a Amostra (n=61)

Banco
20,00%

20,00%

19,67%

19,67%

Bradesco
Itau
BB
HSBC
Unibanco

19,67%
20,00%

20,00%

19,67%

20,00%

21,31%

3a Amostra (n=60)

20,00%

Amostra Final (n=485)

18,56%

20,00%

20,00%

18,97%
20,00%

20,00%

20,00%

20,21%

22,27%

Fonte: Coleta de dados do projeto

Em termos de tempo de conta, as distribuições seguiram a proposta das
cotas. Somente um pequeno desvio pode ser verificado na 3ª amostra, com
uma pequena concentração de clientes com conta especial entre 1 e 2 anos. A
distribuição dos tempos de conta nas amostras, portanto, foi homogênea,
definida pelos critérios estabelecidos nas cotas.Os resultados estão na figura
3.2.
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FIGURA 3. 2 - TEMPO DE CONTA NO BANCO

Piloto (n=150)

2a Amostra (n=61)

Tempo de Conta
Entre 1 e 2 anos
33,33%

33,33%

32,79%

34,43%

33,33%

mais de 2 e menos de 5 anos
Mais de 5 anos

32,79%

3a Amostra (n=60)

Amostra Final (n=485)

31,67%

32,99%

33,81%

36,67%

31,67%

33,20%

Fonte: Coleta de dados do projeto

Em termos de idade, sexo, classe sócio-econômica e ocupação, as
tabelas e os gráficos a seguir mostram a distribuição das entrevistas. Quanto à
idade média, esta está em torno dos 41 anos, e percebe-se uma pequena
variação entre as amostras (Tabela 3.5), sendo significativa somente para a
amostra piloto relativamente às demais (F=4,959; p<0,05).

TABELA 3. 5 - IDADE DOS RESPONDENTES
Idade
Colet a R ealizada
Piloto (n=150)
2a Amos tra (n=61)
3a Amos tra (n=60)
Amos tra Final (n=485)
Tot al

Média
43, 27
41, 02
39, 93
40, 48
41, 03

Des v io
Padrão
9, 560
10, 439
8, 248
9, 859
9, 778

Fonte: Coleta de dados do projeto

Mínimo
30
30
30
30
30

Máx imo
77
72
62
80
80
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Houve uma distribuição semelhante entre os gêneros, com uma
pequena dominância do sexo masculino (54%). Na 3ª amostra a distribuição foi
eqüitativa entre ambos. A distribuição de gênero dos respondentes nas
amostras foi bastante homogênea (2=1,068; 9 gl; p=0,785). Os resultados
estão na figura 3.3.
FIGURA 3. 3 - SEXO DOS RESPONDENTES

Piloto (n=150)

2a Amostra (n=61)

sexo
masculino
feminino

44,00%

45,90%
54,10%

56,00%

3a Amostra (n=60)

51,67%

48,33%

Amostra Final (n=485)

47,01%
52,99%

Fonte: Coleta de dados do projeto

Para classe sócio-econômica (Critério Brasil23, Figura 3.4), as amostras
piloto, 2ª amostra e a amostra final apresentaram distribuições semelhantes. A
classe C representou em torno de 15% das amostras, a B2 em torno de 36%, a
B1 em torno de 27%. A classe A2 cobriu em torno de 20% das amostras, e a
A1 em torno de 2%.

23

O critério aplicado seguiu o padrão proposto pela ANEP, constante no site www.anep.org.br.
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Na 3ª amostra, apresentou concentração maior da classe A2 em relação
às anteriores, representando 30%. Apesar destas diferenças, a distribuição de
classe sócio-econômica dos entrevistados nas amostras pode ser considerada
homogênea (2=16,244; 12 gl; p=0,185).
FIGURA 3. 4 - CLASSE SÓCIO ECONÔMICA DOS RESPONDENTES (CRITÉRIO
BRASIL)

Piloto (n=150)
1,34%

2a Amostra (n=61)

1,34%

1,64%

Classe Sócio-Econômica

16,39%

14,09%

D
C
B2

19,46%
22,95%

B1
A2
A1

36,24%

27,52%

21,31%

3a Amostra (n=60)
1,67%

37,70%

Amostra Final (n=485)
2,89%

11,67%

0,82%

15,67%

19,79%

30,00%

26,67%

30,31%
30,52%

30,00%

Fonte: Coleta de dados do projeto

No que tange ao grau de instrução dos entrevistados, nas 4 amostras
houve a predominância do Colegial Completo (em torno de 54%), seguido de
Superior Completo (em torno de 24%), Ginásio Completo (em torno de 14%) e
Primário Completo (8%). O maior desvio desta distribuição ocorreu na 3ª
amostra, com a maior concentração de respondentes com Colegial Completo
(65%). Apesar destas diferenças, a distribuição de classe sócio-econômica dos
entrevistados nas amostras pode ser considerada homogênea (2=15,173; 9 gl;
p=0,086). Os resultados estão expostos na Figura 3.5.
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FIGURA 3. 5 - GRAU DE INSTRUÇÃO DOS RESPONDENTES

Piloto (n=150)

2a Amostra (n=61)

8,00%

Graus de Instrução

11,48%

Primário Completo

25,33%

26,23%
14,67%
13,11%

52,00%

Ginásio Completo
Colegial Completo
Superior Completo

49,18%

3a Amostra (n=60)

Amostra Final (n=485)

3,33%

3,92%

15,00%
16,67%

21,44%
19,18%

65,00%

55,46%

Fonte: Coleta de dados do projeto

Quanto à ocupação, a grande maioria dos respondentes situou-se nas
categorias Empregador (em torno de 35%), Empregado (30%) e Autônomo
(20%). As outras categorias desta opção tiveram participações menores na
composição da amostra. A distribuição da ocupação dos entrevistados está na
Figura 3.6. As diferenças na distribuição na ocupação dos entrevistados nas
amostras não seguiu o mesmo padrão de homogeneidade das variáveis
anteriores, principalmente pela diversidade de opções que surgiram a cada
amostra (2=27,935; 6 gl; p<0,01).
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FIGURA 3. 6 - OCUPAÇÃO DOS ENTREVISTADOS

Piloto (n=150)

2a Amostra (n=61)

2,67%3,33%
0,67%

6,78%

1,69%

ocupação

1,69%

7,33%

Empregador

8,47%
37,33%

37,29%

Empregado
Autônomo
Inativo
Estudante
Desempregado

20,00%

Dona de casa
outros

20,34%

28,67%

23,73%

3a Amostra (n=60)

Amostra Final (n=485)
0,21%
4,33%
0,41%
0,41%
5,77%

11,67%

22,06%
3,33%
35,00%
8,33%

28,04%
11,67%

38,76%
30,00%

Fonte: Coleta de dados do projeto

Quanto ao perfil de uso dos serviços da agência, pela Internet e via teleatendimento, percebe-se que a quase totalidade utilizou os serviços da agência
(Figura 3.7), indicando homogeneidade das amostras neste critério (2=1,206;
3 gl; p=0,751). Para os serviços via tele-atendimento, a penetração foi um
pouco mais baixa (entre 53% e 75% nas amostras), o que indicou que esta
amostra não seguir o mesmo padrão das anteriores (2=18,303; 3 gl; p<0,01).
Os resultados estão na Figura 3.8. Já a penetração de uso dos serviços via
Internet foi num nível bem mais baixo (entre 22% e 36% nas amostras – Figura
3.9), mas homogêneo entre as diferentes amostras (2=3,313; 3 gl; p=0,346).

133

FIGURA 3. 7 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA AGÊNCIA NO ÚLTIMO
ANO

Piloto (n=150)

2a Amostra (n=61)

0,67%

1,64%

Utilizou agência?
sim
não

99,33%

98,36%

3a Amostra (n=60)

Amostra Final (n=485)
1,24%

100,00%

98,76%

Fonte: Coleta de dados do projeto

FIGURA 3. 8 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA TELE-ATENDIMENTO
NO ÚLTIMO ANO

Piloto (n=150)

2a Amostra (n=61)

Utilizou telefone?
sim
não
32,00%

34,43%

65,57%

68,00%

3a Amostra (n=60)

Amostra Final (n=485)

25,00%

46,39%
53,61%

75,00%

Fonte: Coleta de dados do projeto
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FIGURA 3. 9 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA INTERNET NO ÚLTIMO
ANO

Piloto (n=150)

2a Amostra (n=61)

Utilizou internet?
22,95%

26,00%

74,00%

sim
não

77,05%

3a Amostra (n=60)

Amostra Final (n=485)

27,69%
36,67%

63,33%
72,31%

Fonte: Coleta de dados do projeto

3.5. DADOS: COLETA E TRATAMENTO

O desenvolvimento das escalas de mensuração dos construtos seguiu a
proposta de Churchill (1979) e posteriormente complementada por Anderson e
Gerbing (1988), conforme os passos que serão descritos na Figura 4.1, no
próximo capítulo.

A descrição detalhada e os métodos aplicados no tratamento dos dados
serão expostos nos Capítulos 4 e 5 desta tese, conjuntamente com os
resultados obtidos. A opção por este tipo de apresentação foi didática, para
facilitar o acompanhamento de cada etapa e dos seus resultados.
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MODELO DE MENSURAÇÃO
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4. DESENVOLVIMENTO DAS ESCALAS DOS CONSTRUTOS E
AVALIAÇÃO DO MODELO DE MENSURAÇÃO

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos nas etapas de
desenvolvimento das escalas de mensuração a serem aplicadas no modelo
estrutural. Primeiramente, são discutidos os procedimentos e etapas utilizados
para geração e depuração das escalas.

Por questões de clareza na apresentação e de não torná-la repetitiva
para todas as variáveis do modelo, a variável Qualidade Percebida serviu como
exemplo de todas as fases e análises realizadas da segunda etapa, constante
no APÊNDICE 1. Para as outras variáveis do modelo, os resultados das fases
preparatórias (geração e depuração inicial dos itens) são apresentados de
forma mais sucinta no APÊNDICE 1a. Nesta etapa, então, são discutidos os
resultados:
(a) da geração dos indicadores dos mesmos, através da consulta
qualitativa e da revisão da literatura;
(b) do processo de purificação e verificação da consistência dos
indicadores coletados nas amostras quantitativas preparatórias
(n=150, n=61 e n=60), pela aplicação de uma Análise Fatorial
Exploratória em cada amostra, e conseqüente medida do Coeficiente
Alfa de Cronbach;
(c) da avaliação prévia da validade dos indicadores dos construtos em
questão, através de uma Análise Fatorial Confirmatória, integrando
os itens gerados na análise anterior, aplicada na amostra
preparatória total (conjunto das três amostras citadas).

Em uma segunda etapa, são discutidos os resultados da avaliação da
validade dos indicadores dos construtos em questão, através de uma avaliação
preliminar da Validade Convergente e Discriminante pela aplicação de uma
matriz MTMM modificada (item 4.2 deste capítulo), e, posteriormente, pela
aplicação de uma Análise Fatorial Confirmatória aplicada na amostra final
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(n=480), integrando os itens gerados na análise anterior (item 4.3 deste
capítulo). Foi também aplicado este procedimento numa configuração rival
gerada a partir dos modelos constantes na literatura, nos construtos em que
este processo era possível.

Os resultados esperados para esta etapa referem-se à validação dos
modelos de mensuração que serão utilizados nas próximas etapas, para teste
do modelo estrutural proposto.

4.1. ETAPAS E PROCEDIMENTOS APLICADOS NO DESENVOLVIMENTO
DAS ESCALAS

O desenvolvimento das escalas de mensuração dos construtos seguiu a
proposta de Churchill (1979) e posteriormente complementada por Anderson e
Gerbing (1988), conforme os passos descritos na Figura 4.1. Optou-se por
realizar mais de uma coleta na etapa preparatória, para verificar a estabilidade
das escalas, ampliando a fase de purificação das mesmas, como sugerem
Nunnally e Berstein (1994). Assim, foram realizadas 3 coletas preparatórias
para o desenvolvimento da escala, e 1 final para teste das hipóteses propostas
neste trabalho, conforme delimitação efetuada no procedimento amostral.

4.1.1. Etapa de Geração dos Indicadores dos Construtos
No primeiro passo, foram definidos de forma mais rigorosa os construtos
da Satisfação com o Relacionamento, seus antecedentes, os conceitos de
Comprometimento e Confiança, bem como o de Lealdade, em conformidade
com os serviços bancários, baseados na literatura disponível. Estas foram
discutidas

na

Revisão

da

Teórico-Empírica

deste

trabalho.

Também

desenvolveram-se as definições operacionais iniciais destas variáveis,
constantes no Capítulo 3 que descreve o método aplicado nesta tese.
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FIGURA 4. 1 - RESUMO DAS ETAPAS A SEREM SEGUIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ESCALAS DE MENSURAÇÃO DOS
CONSTRUTOS E DA AVALIAÇÃO DO MODELO CONCEITUAL PROPOSTO

Passo 1. Definição Conceitual
dos Construtos do
Modelo

Passo 2. Geração e adaptação
das escalas de
mensuração dos diversos
construtos baseada na
pesquisa bibliográfica, e
em consulta qualitativa
com 11 entrevistas em
profundidade realizadas
junto clientes de contas
especiais de bancos em
Curitiba.

Passo 2a. Validação de
Conteúdo das escalas por
6 experts

Etapa de Geração de Itens
para as Escalas

Passo 3. Coleta de dados referentes às
escalas geradas no passo anterior,
com amostragem Piloto nãoprobabilística de 150 entrevistas, na
cidade de Curitiba, com cotas iguais
de tempo de conta e banco onde
possui conta.
Passo 4 . Purificação da escala através dos
seguintes passos:
Análise Fatorial Exploratória das
respostas dadas aos itens
gerados nos passos anteriores

Análise dos Coeficientes Alfa de
cada uma das dimensões
geradas

Exclusão dos itens cuja retirada
acarretaria um aumento no
Coeficiente Alfa da dimensão
correspondente.

Passo 5. Coleta de dados referentes às
escalas geradas no passo anterior,
com a 2ª amostra não-probabilística
de 61 entrevistas, na cidade de
Curitiba, com cotas definidas no
Capítulo 3
Passo 6. Repetição do processo sugerido no
Passo 4, e avaliação da estabilidade
e convergência dos resultados da
amostra Piloto e da 2ª amostra

Passo 7. Coleta de dados referentes às
escalas geradas no passo anterior,
com a 3ª amostra nãoprobabilística de 60 entrevistas,
na cidade de Curitiba, com cotas
definidas no Capítulo 3.
Passo 8. Repetição do processo sugerido no
Passo 4, e avaliação da estabilidade
e convergência dos resultados da
amostra Piloto e das amostras 2 e 3

Passo 10. Coleta de dados referente às
escalas purificados nos passos
anteriores, com amostra de 480
entrevistas, não-probabilística, na
cidade de Curitiba, com as cotas
definidas no Capítulo 3.
Passo 11. Avaliação da Validade
Convergente e Discriminante dos
construtos, bem como a avaliação
da confiabilidade dos mesmos
através de Análise Fatorial
Confirmatória.
Passo 12. Teste das Hipóteses através da
Metodologia de Equações
Estruturais

Passo 9. Identificação dos indicadores
relevantes para os construtos.
Análise de Convergência dos
Resultados e Análise preliminar
de Validade Convergente e
Discriminante

Etapa de Purificação e Validação
Preliminar das Escalas

Fonte: Esquema adaptado pelo autor dos procedimentos sugeridos por Churchill (1979) e por Anderson e Gerbing (1988)

Etapa de Validação Final das
Escalas e Teste do Modelo
Proposto
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O passo seguinte foi responsável pela geração de itens para o
desenvolvimento das escalas, com o aproveitamento da pesquisa bibliográfica
e de uma consulta qualitativa a 11 consumidores segundo o perfil definido pela
amostra no Capítulo 3. O processo de coleta seguiu um guia de entrevista
previamente determinado, abordando os diferentes aspectos de avaliação de
um relacionamento. Este guia foi composto de questões abertas, constante no
ANEXO 1, e as entrevistas conduzidas pelo pesquisador com a gravação das
mesmas.

O procedimento de análise das entrevistas nesta etapa foi a Análise de
Conteúdo (BARDIN, 1977; MALHOTRA, 2001; CHURCHILL, 1996). Neste,
após a coleta, foram transcritas todas as fitas gravadas com a íntegra da
conversa entre entrevistador e entrevistado. As respostas foram analisadas
exaustivamente, comparadas e categorizadas de acordo com as dimensões
encontradas na literatura sobre cada uma das variáveis do modelo. O
procedimento citado permitiu a adaptação / validação dos indicadores
propostos pela revisão teórico-empírica, e também a geração de outros que
são compatíveis com o tipo de serviço que se está estudando. Assim, esta
consulta permitiu determinar, em maiores detalhes e sob a perspectiva dos
consumidores, as manifestações e interações entre os diversos construtos em
exame. A abordagem foi realizada através de entrevistas individuais em
profundidade com usuários de serviços bancários, com conta especial há mais
de 1 ano, em diferentes bancos, com foi descrito anteriormente. A amostra
desta etapa caracterizou-se da seguinte forma:
- todos os consultados tinham curso superior completo;
- a idade variou entre 33 e 48 anos;
- foram 7 mulheres e 4 homens;
- quanto ao estado civil, foram 4 solteiros, 6 casados e 1
divorciado;
- tempo de conta especial entre 1 ano e 8 meses e 24 anos;
- são clientes de contas múltiplas, em 9 bancos diferentes, sendo
que Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Unibanco foram os que
mais apareceram.
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Depois de avaliados os resultados da etapa qualitativa, complementando
a etapa anterior, na etapa 2a os indicadores propostos para os construtos
passaram por um processo de validação de conteúdo (MALHOTRA, 2001;
CHURCHILL, 1996). Neste, as definições constitutivas e os modelos iniciais de
mensuração foram expostos a 7 experts em marketing, pesquisa e/ou serviços
bancários. Fizeram parte desta avaliação 5 professores, sendo um deles com
experiência profissional na área bancária, e 2 profissionais atuantes neste ramo
de negócios. Estes receberam uma cópia resumida do projeto de tese, bem
como do questionário proposto. Procederam, então, a uma avaliação crítica da
compatibilidade entre os construtos propostos, o conteúdo das questões e suas
escalas de mensuração. Neste caso, pequenas modificações foram propostas
para

correção

das

mesmas,

mas

nenhuma

que

demonstrasse

incompatibilidade que inviabilizariam o instrumento proposto.

Os resultados desta etapa para o construto da Qualidade Percebida,
como exemplo, estão no APÊNDICE 1. O detalhamento dos resultados desta
etapa para os demais construtos do modelo está no APÊNDICE 1a.

4.1.2. Purificação e Validação das Escalas dos Construtos nas Amostras
Preparatórias
Como

sugerido

pelo

paradigma

de

Churchill

(1979)

para

o

desenvolvimento de escalas confiáveis e válidas no contexto de aplicação, são
necessários alguns testes de validação de conteúdo, validação convergente e
discriminante, validação preditiva, e validação nomológica. Como indicam Hair,
et alii (1998), Heck (1998) e Bagozzi e Philips (1991), a primeira delas refere-se
à verificação de que os indicadores utilizados estão em consonância com as
definições constitutivas das variáveis do modelo., já descrita anteriormente. A
validação convergente refere-se à verificação de se os indicadores são
consistentes internamente e seus resultados convergem para os construtos aos
quais correspondem. A validação discriminante mostra que os construtos em
teste são realmente diferentes entre si e não avaliam uma mesma variável. A
validação preditiva verifica se o modelo proposto comporta-se como previsto
nas hipóteses firmadas. Por fim, a validade nomológica indica que este se
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comporta conforme o corpo teórico que lhe deu origem e de acordo com
estudos anteriores relacionando os seus construtos.
4.1.2.1. Desenvolvimento dos Modelos de Mensuração e Estrutural
O Modelos de Equações Estruturais correspondem a um conjunto de
modelos conhecidos por diferentes nomes. Esta técnica resulta de uma
evolução

de

técnicas

econométricas,

psicométricas

e

sociométricas,

desenvolvida para (a) estimar relacionamentos de múltiplas variáveis
dependentes e intercorrelacionadas; e (b) representar conceitos nãoobserváveis diretamente nestes relacionamentos, avaliando os erros de medida
no processo de estimação (RIGDON, 1999; HAIR et alii, 1998).

Considerando a primeira aplicação citada, os Modelos de Equações
estruturais são capazes de estimar uma série de regressões múltiplas
interdependentes

simultaneamente

pela

especificação

de

um

modelo

estrutural. Este é desenvolvido com base na teoria corrente sobre o assunto,
na experiência anterior do pesquisador e nos objetivos da pesquisa em
questão, indicando quais variáveis independentes estão relacionadas a quais
dependentes, e também o relacionamento entre estas últimas.

A avaliação de modelos com variáveis que não podem ser mensuradas
diretamente é uma das grandes vantagens deste sobre as outras técnicas
multivariadas. Ela permite a mensuração de uma Variável Latente, um conceito
hipotético e não observável que pode apenas ser verificado de forma
aproximada através de variáveis manifestas – indicadores (HAIR et alii, 1998).
Este processo fornece uma ferramenta importante para o tratamento e
agregação de indicadores sem a necessidade de simplificação (escalas
somativas simples ou com ponderações arbitrárias dos indicadores para se
obter um resultado para a variável teórica que se está estudando), além de
permitir a avaliação do erro de mensuração tanto para os indicadores quanto
para as variáveis latentes dependentes.
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Um modelo de equações estruturais com variáveis latentes pode ser
testado em dois aspectos diferentes: a) o modelo de mensuração, que
demonstra o relacionamento entre os construtos (variáveis latentes) e seus
indicadores (variáveis observáveis); e b) o modelo estrutural, que especifica as
conexões entre os construtos (RIGDON, 1999; HAIR et alii, 1998). A
recomendação de Anderson e Gerbing (1988) é que, inicialmente, se
estabeleça a validade e confiabilidade do modelo de mensuração utilizado,
para depois testar o modelo estrutural. Este é conhecido como abordagem em
duas etapas (“two-step approach”) e foi aplicado nesta tese.

O desempenho dos modelos de equações estruturais é avaliado
segundo seus indicadores globais e feita através de uma análise dos seus
índices de ajustamento. Estes indicadores dividem-se em três grupos, descritos
no ANEXO 3. Assim, o teste dos modelos de mensuração e estrutural nesta
tese seguirá a sugestão de Hair et alii (1998) e Jöreskog (1993), ou seja, que
seja selecionado um conjunto deles para o exame de um modelo, levando em
consideração pelo menos um indicador de cada categoria descrita naquele
anexo.

4.1.2.2. Métodos de Estimação aplicados nos modelos de Equações
Estruturais
A estimação no Método de Equações Estruturais pode ser efetuada com
diversas técnicas. A mais comum é a Maximum Likelihood Estimation (MLE)
que pressupõe normalidade na distribuição dos indicadores utilizados no
modelo de mensuração e independência na amostragem executada. Esta
técnica sofre com algumas limitações, como em amostras maiores que 500
casos, quando se torna muito sensível proporcionando índices de ajustamento
ruins (ANDERSON e GERBING, 1988; HAIR et alii, 1998). Há algumas
alternativas, como utilizar sub-amostras menores da amostra principal. Esta
opção basicamente é um artifício para poder aplicar o método ML, mas tornase inviável para comparar diferenças entre grupos, ou em modelos mais
complexos (maior número de parâmetros a serem calculados).

143

Também

se

pode

utilizar

outras

técnicas

tais

como

a

ADF

(Assymptotically distribution-free estimation), a WLS (Weighted Least Squares),
a GLS (Generalized Least Squares) e a OLS (Ordinary Least Squares). Dentre
estas técnicas de estimação, a ADF é a que possui a menor sensibilidade
quanto à não normalidade dos indicadores mensurados. Um problema da
aplicação deste método é a exigência de tamanhos de amostra maiores e a
não aceitação de valores faltantes na amostra (ANDERSON e GERBING,
1988; HAIR et alii, 1998).

Das escalas analisadas nesta tese, a maioria apresentou assimetria,
com concentração das respostas na parte alta delas24. Assim, com as
limitações da estimação ML (Maximum Likelihood), principalmente associada à
normalidade das variáveis, optou-se pela aplicação do método de estimação
ERLS (Iteratively Reweighted Generalized Least Squares), com melhor
desempenho nestas situações, como sugere Bentler (1995). Este método
permite aplicar equações estruturais a uma base de indicadores com alta
assimetria. Como a maioria das pesquisas que envolvem a Qualidade
Percebida e a Satisfação tem seus dados concentrados nas partes mais altas
da escala, normalmente no “bom” ou no “satisfeito”, esta opção torna-se
interessante para esta tese.

No APÊNDICE 1 são apresentadas e discutidas as distribuições dos
indicadores da Qualidade Percebida no questionário, os problemas de
assimetria em todas as variáveis do modelo proposto.

4.1.2.3. Desenvolvimento das Escalas de Mensuração dos Construtos
– Modelos de Mensuração nas Amostras Preparatórias

No passo 3 foi feita a coleta de dados quantitativa junto ao público alvo,
numa amostra Piloto com 150 entrevistas, de acordo com o perfil previamente

24

Para maiores detalhes sobre as distribuições dos indicadores de cada construto, consultar os
ANEXOS 1 e 1ª.
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definido, para desenvolver a purificação da escala de mensuração dos diversos
construtos.

4.1.2.3.a Normalidade, Multinormalidade, Linearidade e Colinearidade das
Variáveis Observadas

Uma etapa preparatória para o desenvolvimento do modelo de
mensuração refere-se à avaliação dos indicativos de normalidade, linearidade e
colinearidade dos itens que o compõe. Para este fim, foi feita a caracterização
geral da amostra, considerando todas as coletas realizadas, levando em conta
os resultados de observações válidas. Esta caracterização consistiu, para cada
variável individualmente, na média, desvio padrão, e indicadores de curtose e
assimetria. Alguns itens foram excluídos da análise por apresentarem muitos
valores faltantes (missing values), aqui considerados como aqueles que não
foram respondidos por mais de 5% de cada amostra (HAIR et alii, 1998).

Também importantes para as análises seguintes são as características
das distribuições individuais, quanto à sua normalidade. Para verificar estes
resultados, foi realizado um teste de normalidade em todos os itens. O
procedimento foi o de aplicação dos testes de Komogorov e Smirnov, e de
Wilks, bem como a avaliação através dos gráficos de comparação de valores
observados nas amostras e os esperados em uma distribuição normal com os
parâmetros de cada item (Normal Q-Q), e dos resíduos dos mesmos
(Detrented Normal Q-Q).

Outra questão crítica para a aplicação do método de equações
estruturais refere-se a multinormalidade dos indicadores de cada dimensão /
construto do modelo. Dentre as diversas opções disponíveis, foi selecionada a
abordagem disponível no programa EQS (BENTLER, 1995), que calcula
coeficientes de Mardia para avaliação da curtose multivariada (Coeficiente de
Mardia e Coeficiente de Mardia baseado no kappa). Valores muito grandes
(positivos ou negativos) referem-se a curtose significativa (positiva ou negativa)
para a distribuição conjunta. Estes indicadores permitiram a seleção do método
de estimação adequado para aplicação em cada situação. Da mesma forma, é
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calculada a contribuição de cada caso (observação) para o coeficiente de
multivariado de curtose. Casos que apresentem coeficientes muito maiores que
outros podem distorcer a distribuição multinormal (BENTLER, 1995). Assim,
alguns deles foram retirados a cada análise, de forma a manter a distribuição
mais homogênea. O número de casos excluídos não passou de 4 em cada
análise, o que não teve impacto significativo na amostra total.

A linearidade foi verificada por inspeção de gráficos de dispersão e
busca de relações que possam configurar aspectos não lineares. Como
existem muitos indicadores em um mesmo construto, a opção foi por selecionar
o que mais se aproxima de uma distribuição normal e compará-lo com os
outros (HAIR et alii; 1998).

A verificação da colinearidade foi feita através da avaliação da
correlação entre os indicadores. Estes não podem ser muito altos (acima de
0,95), pois retratariam que ambos guardam uma associação muito alta, e,
portanto, colineares (HAIR et alii; 1998).

A última avaliação efetuada foi a busca de outra variável que pudesse
estar influenciando as respostas dos itens, criando tendências que poderiam
distorcer os resultados. Tomou-se como referência algumas características
sócio-demográficas presentes no instrumento de coleta, quer sejam, sexo, faixa
etária, grau de instrução, tempo de conta e classe sócio-econômica. As médias
entre os indicadores de cada categoria foram comparadas através de testes T
(para o caso de duas categorias) e de testes F (para o caso de mais de 2
categorias) em cada variável.

Os resultados desta etapa para o construto da Qualidade Percebida,
como exemplo, estão no APÊNDICE 1. O detalhamento dos resultados desta
etapa nas demais variáveis do modelo é feito no APÊNDICE 1a.
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4.1.2.3.b Etapas de Purificação das Escalas no Modelo de Mensuração

No passo 4, após a avaliação prévia da normalidade, linearidade,
colinearidade descrita no tópico anterior, foi adotada uma seqüência que
sugere a utilização de uma análise fatorial de caráter exploratório (EFA) para
examinar as dimensões existentes nos construtos envolvidos neste projeto e
verificar se a estrutura de dimensões propostas foi mantida. A opção pela EFA
foi feita para eliminar itens menos relevantes gerados na etapa qualitativa e na
revisão bibliográfica. Como sugere Hair et alii (1998), a análise fatorial tem por
objetivo reduzir a base original de indicadores através do agrupamento destes
a partir da matriz de correlação. A aplicação do método de extração de
componentes principais nas análises, em conjunto com uma rotação Varimax,
concentra estes itens nas primeiras dimensões, o que permite a formatação de
indicadores mais abrangentes, agregando diferentes itens como inputs para
uma análise de Equações Estruturais. Este modelo de itens parcialmente
agregados em dimensões da EFA foi adotado para viabilizar a utilização de um
número menor de indicadores por Variável Latente no modelo para teste das
hipóteses.

Em seguida, foi aplicada a cada dimensão uma análise da consistência
interna, verificada através do Coeficiente Alfa de Cronbach, procurando-se
desenvolver a combinação de itens que o maximize25. Este procedimento foi
desenvolvido de forma a otimizar a escala final não somente sob o ponto de
vista estatístico, mas também quanto à sua coerência teórica. Assim, itens que

25

O coeficiente alfa, proposto por Cronbach (1951), indica o grau de consistência interna de
um conjunto de itens. Seu cálculo é apresentado na fórmula a seguir (SPSS, 1993):
a

onde


k
r

k r
1  ( k  1)r

= coeficiente alfa de Cronbach;
= número de itens da escala;
= correlação média entre os itens da escala.

Pela equação, o valor do alfa varia entre 0 e 1, onde valores próximos a 0 indicam que
os itens de uma dada escala não possuem nenhuma consistência interna, e valores próximos a
1 indicam uma alta consistência interna na escala. Os valores satisfatórios para o alfa
dependerão da aplicação da escala. Churchill (1979) sugere que, em uma pesquisa
exploratória, os valores entre 0,60 e 0,80 são considerados bons, e acima deste, ótimos.
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não contribuíssem para a interpretação das dimensões/ variáveis foram
descartados, ou itens que tivessem grande coerência com a dimensão, e com
acréscimo no coeficiente alfa pouco significativos foram mantidos.

O objetivo deste procedimento é reduzir o número de itens de algumas
escalas que foram concebidas com base na coleta qualitativa, onde não foram
encontradas escalas já validadas em outros contextos, como sugeriu Churchill
(1979).

No passo 5, os indicadores relevantes obtidos na etapa anterior
compuseram o instrumento de coleta para a 2ª amostra, para reavaliar os
resultados obtidos da Etapa Piloto, numa amostra com 61 entrevistas. Como as
avaliações dos resultados das escalas foram aplicadas de forma independente
para cada variável, o número de 60 permitiu uma relação mínima de 2 casos
para cada variável (na aplicação da escala da Qualidade Percebida) constante
na EFA. Para todas as outras variáveis esta relação foi maior que a citada.

No passo 6, aplicou-se novamente o processo sugerido no passo 4,
considerando ainda a avaliação da convergência dos resultados entre a
Amostra Piloto e a 2ª amostra. Esta coleta teve como objetivo uma nova
avaliação da consistência interna e da estrutura fatorial dos itens de cada
construto, e avaliar a convergência dos resultados das 2 primeiras coletas.

Os passos 7 e 8 foram repetições dos passos 5 e 6, para uma 3ª
amostra de 60 observações. O objetivo deste procedimento é o de avaliar a
efetiva consistência das diversas dimensões identificadas para as variáveis do
modelo, bem como a consistência temporal dos resultados.

No passo 9, foram verificadas as validades convergente e discriminante
para

a

amostra

preparatória

total

(150

+

61

+

60).

Inicialmente,

complementando as análises aplicadas nos passos anteriores, verificou-se a
convergência dos resultados nas 3 amostras coletadas. Este procedimento
seguiu as seguintes etapas:
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Avaliação da estrutura fatorial considerando os resultados das 3
amostras conjuntamente. Como as escalas permaneceram com
os mesmos itens nas 3 amostras, pode-se verificar através da
Análise Fatorial Exploratória (de Componentes Principais e
rotação

varimax)

os

agrupamentos

dos

indicadores

nas

dimensões associadas ao seu construto. Em conjunto com esta
foi feita a avaliação da consistência interna de cada dimensão
através do Coeficiente Alfa de Cronbach;


Em cada amostra individualmente, foi avaliada a consistência
interna considerando a estrutura gerada na análise anterior.
Também, para os itens componentes deste construto, foi aplicada
uma Análise Fatorial Exploratória para verificar se a estrutura
inicialmente encontrada é recuperada. Aqui o critério utilizado foi
o de verificar se os itens, mesmo que não nas mesmas
dimensões, permaneceram total ou parcialmente agrupados em
pelo menos 2 das EFAs aplicadas nas amostras preparatórias.

Com os resultados da avaliação anterior, adotou-se um procedimento de
Análise Fatorial Confirmatória (CFA), para verificar, de forma preliminar, as
validades convergente e discriminante entre os construtos do modelo. A CFA
procura relações entre variáveis observáveis e latentes (indicadores e
construtos), controlando a especificação dos indicadores correspondentes a
cada construto. Esta exige um teste mais rigoroso e preciso sobre a
unidimensionalidade e validade das medidas (GERBING e ANDERSON, 1988).
A validade convergente foi feita aplicando-se uma CFA para cada construto,
com os itens mensurados no questionário. Estes indicadores foram agrupados
nas dimensões indicadas pela Etapa Preparatória e pela Revisão da Literatura.
A primeira verificação foi a do grau de ajustamento dos indicadores às
dimensões propostas, através de um indicador de Confiabilidade Composta
(CONF), proposto por Fornell e Larcker (1982). Neste indicador, valores
superiores a 0,70 são considerados satisfatórios26. Da mesma forma, estes
26

A Confiabilidade Composta proposta por Fornell e Larcker (1982), complementarmente ao
Coeficiente Alfa de Cronbach, é calculada sobre a variância de cada indicador não utilizada
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autores sugeriram que a Variância Média Extraída (AVE) em cada Variável
Latente seja maior que 50%, ou 0,527.

Após esta avaliação, foram verificadas as correlações entre as Variáveis
Latentes (dimensões) de cada construto, que devem ser relativamente altas e
significativas, para indicar convergência entre elas, mas não extremamente
altas, pois indicariam que as dimensões são as mesmas (LONG, 1983; HECK,
1998).

O problema da validade dos construtos também foi tratado com a
mesma estrutura de dimensões propostas, mas agora com uma CFA de 2ª
ordem – SOCFA (Second Order Confirmatory Factor Analysis - BAGOZZI e
PHILLIPS, 1991), na qual as dimensões geradas nas análises anteriores foram
tratadas como variáveis latentes (VLs) de 1ª ordem, e o construto em
verificação como variável latente de 2ª ordem, tendo como indicadores
reflexivos estas VLs de 1ª ordem. Resultados significativos mostram a
convergência e o peso relativo de cada VL de 1ª ordem sobre o VL de 2ª
ordem. Esta abordagem permite também a avaliação da factibilidade de
aplicação de um modelo de agregação parcial, em que as VLs de 1ª ordem
podem ser substituídas por indicadores compostos (somatório ou média) pelos
itens que compõem cada dimensão28. Com o teste em 2 estágios, proposto por
Anderson e Gerbing (1988), faz-se primeiramente uma avaliação dos
indicadores sobre as VLs de 1ª ordem, e destes sobre a VL de 2ª ordem.
para explicar o escore da variável latente correspondente (valores devem estar acima de 0,70),
através da equação:
CONF 

( p i ) 2

( p i ) 2   errosi

27

A Variância Média Extraída, proposta por Fornell e Larcker (1982), verifica o poder de
explicação dos indicadores sobre a variável latente, ou seja, o quanto da variância total de
cada indicador está sendo utilizado para compor a avaliação do construto. Para que a medida
seja calculada com um nível de erro satisfatório, estes valores devem ser superiores a 0,50. É
calculada por:

p
p
   erros
2

AVE 

i

2

i

28

i

Pela complexidade de um modelo com a estrutura de indicadores proposta nesta tese,
quando considerada conjuntamente, provavelmente implicaria em uma amostra muito grande
para permitir a sua identificação. Ao mesmo tempo, amostras grandes demais podem gerar
problemas quanto à aceitação nos indicadores do modelo (HAIR et alli, 1998), o que justifca o
modelo de agregação parcial dos mesmos.
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Os resultados desta etapa para o construto da Qualidade Percebida,
como exemplo, estão no APÊNDICE 1. Para o detalhamento dos resultados
desta etapa para as demais variáveis do modelo, consultar o APÊNDICE 1a.

Para o modelo final desta etapa, cada VL de 1ª ordem foi substituída por
um indicador sumarizado. A avaliação preliminar da convergência e
discriminação do modelo total (considerando todos os construtos do modelo),
foi calculada uma CFA entre os construtos do modelo estrutural proposto
utilizando seus indicadores agregados. Estes foram compostos pelas médias
dos indicadores originalmente propostos para cada construto, de acordo com
as análises feitas. Como as amostras eram pequenas (150, 61 e 60
entrevistas), a aplicação de uma CFA não é indicada. Os resultados desta
etapa são apresentados nos APÊNDICES 1 e 1a.

Os resultados destas análises geraram os indicadores (passo 10) que
foram aplicados na amostra final da tese.

4.1.3. Validação das Escalas (Modelo de Mensuração) e Teste do Modelo
Proposto (Modelo Estrutural)

De posse do modelo de mensuração, foi executada a 2ª etapa do
processo de desenvolvimento e validação do modelo, como recomendado por
Anderson e Gerbing (1988), em que o modelo estrutural foi testado. Foi então
coletada uma amostra de 480 casos, distribuídos conforme especificado no
Capítulo 3 (passo 11).

Desenvolveu-se no passo 12 a avaliação das validades convergente e
discriminante através de Análise Fatorial Confirmatória (CFA), conforme
procedimento já descrito. Este procedimento permite avaliar a confiabilidade
dos indicadores de cada construto, bem como a discriminação entre estes, de
forma a identificar inconsistências no modelo e possíveis sobreposições de
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construtos

considerados

pela

teoria

como

diferentes,

mas

que

não

apresentaram tal comportamento empiricamente.

Nesta etapa, como forma de avaliar não somente o modelo proposto
pelos procedimentos descritivos multivariados (Análise Fatorial Exploratória),
foi testada pelo menos uma configuração rival para validação de cada
construto, para aqueles nos quais isto era possível. Assim, pôde-se avaliar o
desempenho do modelo não só em relação aos resultados considerados bons
nas referências sobre o assunto, mas também em relação à outra opção
disponível a partir de outros testes realizados em situações semelhantes.

Uma das principais vantagens da abordagem em dois estágios
(Anderson e Gerbing, 1988), que une o modelo de mensuração e o modelo
estrutural, é a possibilidade de se levar em consideração os erros de
mensuração das variáveis do modelo teórico. Estes erros são definidos como a
porção de uma variável observável que está medindo outro aspecto que não a
variável latente à qual ela está conectada (SCHUMACKER e LOMAX, 1996).

Para a solução do modelo estrutural, a opção foi pela especificação de
um modelo híbrido que permita o teste das hipóteses sobre relações causais
entre variáveis. Assim, foi aplicado um procedimento de combinação dos itens,
para cada dimensão verificada na avaliação do modelo de mensuração,
através da composição das variáveis observáveis iniciais em indicadores para
o modelo estrutural, calculado através da média dos itens válidos que fizeram
parte da mesma. Este processo é comumente utilizado na psicometria como
forma de agregar resultados na avaliação de dimensões de ordem superior
(NUNNALLY e BERNSTEIN, 1994)

Assim, o modelo estrutural final, concebido a partir da composição das
hipóteses desta tese, foi testado também pelo método de Equações
Estruturais, conforme foi descrito anteriormente. Para melhor especificação do
mesmo, este foi inicialmente testado em duas partes. A primeira delas referiuse ao construto Satisfação com o Relacionamento, contemplando também seus
antecedentes. Além de trabalhar com a configuração original, procuraram-se
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outras possibilidades de composição, já que a literatura não possui
unanimidade sobre quais são causas e quais são efeitos. A opção inicial foi
confrontada com outras alternativas e seus desempenhos, foram verificados de
forma relativa. Da mesma forma, foram feitas configurações diferentes na
composição da Qualidade do Relacionamento. Neste caso, somente fizeram
parte desta análise os construtos da Satisfação com o Relacionamento, da
Confiança, do Comprometimento e da Lealdade. Os resultados destas etapas
estão descritos nos APÊNDICES 1 e 1a. Por fim, com as configurações
definidas, foi trabalhado o modelo completo, de forma a verificar as hipóteses
propostas e o teste do modelo global final, que serão discutidas no Capítulo 6
desta tese.

4.2.

AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA VALIDADE DISCRIMINANTE E
CONVERGENTE ENTRE OS CONSTRUTOS DO MODELO – ETAPA
PREPARATÓRIA
Depois de verificada a validade dos modelos de mensuração dos

construtos individualmente (Variáveis Latentes e seus indicadores), a etapa
seguinte proposta na metodologia deste trabalho refere-se à verificação da
validade discriminante entre os diferentes elementos do modelo estrutural
proposto.

Para cumprir esta etapa, inicialmente foi avaliada esta perspectiva
aplicando nas amostras preparatórias um modelo de matriz MTMM,
considerando as variáveis de forma agregada. Este processo permitiu uma préavaliação da convergência e discriminação, para que fossem feitas as
correções necessárias no modelo de mensuração dos construtos.

Na segunda etapa, esta avaliação será aplicada na amostra final
(n=480)

um

procedimento

de

Análise

Fatorial

Confirmatória

considerando os indicadores agregados de cada variável do modelo.

(CFA)
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4.2.1. Agregação dos Indicadores
Como foi proposto por Anderson e Gerbing (1988), o processo de
testagem do modelo indicado neste trabalho foi verificado em duas etapas. A
primeira delas, descrita nos itens anteriores, avaliou o modelo de mensuração
de todas os construtos individualmente. Naquela etapa, a preocupação básica
centrava-se na geração de indicadores e na verificação da consistência e na
validade dos mesmos. Como resultado, portanto, obteve-se um modelo de
mensuração para cada construto, com dimensões que agregam o conjunto de
indicadores verificados.

Na etapa de validação e teste do modelo estrutural, se fossem
considerados os indicadores de todos os construtos, ter-se-ia dificuldades de
convergência pela quantidade de parâmetros a serem calculados. Da mesma
forma, o tamanho da amostra para este teste deveria ser elevado para evitar
problemas de identificação (HAIR et alii, 1998; JORESKOG, 1994).

Uma solução proposta por Hair et alii (1998) e Anderson e Gerbing,
(1988) é o de agregação parcial dos indicadores nas dimensões geradas pelo
processo de purificação das escalas. A principal vantagem deste procedimento
é a de se reduzir o número de parâmetros a serem estimados e, ao mesmo
tempo, diminuir os erros de mensuração (SANTOS, 2001). Como esta etapa
tem por objetivo verificar as relações entre os construtos do modelo
originalmente proposto, a agregação mostra-se como uma solução para os
problemas relatados. Isso permite maior generalização e integração entre as
variáveis, o que é desejável nesta etapa do processo.

Para esta agregação parcial, devem ser observados os seguintes
aspectos (BAGOZZI e EDWARDS, 1998; SANTOS, 2001):


os indicadores a serem combinados devem ser unidimensionais e
estarem ligados de forma consistente ao construto do qual são
representativos;
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os indicadores devem estar no mesmo nível de mensuração e
provenientes de amostras independentes.

A agregação dos itens que medem cada dimensão resultante para todas
os construtos do modelo foi realizada através da média das respostas válidas
nas coletas. Este método de agregação tem sido sugerido Tax et alii (1998),
Bagozzi e Edwards (1998) e Hair et alii (1998). Foi aplicado para os construtos
da Qualidade Percebida nos Serviços, para os Benefícios Percebidos no
Relacionamento, para as Respostas Afetivas em relação ao fornecedor
(Positivas e Negativas), para a Confiança e para o Comprometimento.

Nas variáveis Satisfação com o Relacionamento e Lealdade, os
indicadores selecionados resultantes das análises anteriores foram aplicados
diretamente, sem nenhum formato de agregação, já que estes se mostraram
como unidimensionais e representativos dos mesmos. Assim, os indicadores
observados são diretamente conectados às variáveis latentes.
4.2.2. Avaliação da Discriminação e Convergência do Modelo Estrutural –
Amostras Preparatórias individuais
Para avaliar a discriminação e convergência das variáveis do modelo
nas etapas preparatórias, foi montada uma matriz MTMM (Matriz Multi-Traço
Multi-Método) modificada para cada amostra coletada (CAMPBEL e FISK,
1959). Esta abordagem permite observar a convergência dos indicadores de
uma mesma Variável Latente (VL), bem como a possível discriminação entre
os indicadores de VLs diferentes. Para tal, foi calculada a correlação entre os
indicadores agregados propostos para cada construto. Como as amostras eram
pequenas (150, 61 e 60 entrevistas), a aplicação de uma CFA não é indicada.

Numa perspectiva de convergência, as correlações entre indicadores de
um mesmo construto devem ser maiores que a correlação entre indicadores de
construtos diferentes. A idéia de discriminação entre os construtos é decorrente
da anterior. As correlações entre indicadores de construtos diferentes devem
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ser relativamente baixas, quando comparadas com aquelas entre indicadores
do mesmo construto, para caracterizar que estes são divergentes entre si.

Estes critérios podem ser vistos como indicativos de convergência e/ou
discriminação entre as VLs, apesar de existirem algumas controvérsias na
literatura quanto à sua interpretação (BAGOZZI e PHILLIPS, 1991). A crítica
que estes autores fazem está nos limites entre os valores que caracterizam os
aspectos descritos. São citadas situações em que existem correlações altas
entre os indicadores de um mesmo construto e comparáveis com indicadores
de outros construtos, sendo esta decorrente não de convergência entre eles,
mas sim de uma relação que, analisada sob o ponto de vista teórico, poderia
ser encarada como de antecedentes e conseqüências. Assim, apesar de um
instrumento importante para a sua finalidade, deve ser utilizado com cuidado.
Os mapas de correlação para os indicadores das escalas deduzidas nas
etapas preparatórias são apresentados nas tabelas do APENDICE 2.

Algumas observações importantes podem ser feitas analisando as
matrizes de correlação das três amostras preparatórias (amostra piloto n=150;
2ª amostra n=61; e 3ª amostra n=60).

As correlações entre os indicadores da Qualidade Percebida (1º
triângulo) foram relativamente altas (maiores que 0,50) e significativas nas três
amostras preparatórias, conforme os resultados encontrados nas etapas de
desenvolvimento da escala com os indicadores desagregados para as 3
amostras coletadas.
Resultados

semelhantes

foram

alcançados

nas

avaliações

das

correlações entre os indicadores do construto Benefícios Percebidos no
Relacionamento (correlações próximas a 0,50 nas três amostras), da
Satisfação (correlações sempre acima de 0,65 e significativas), da Confiança,
(correlações acima de 0,70 nas três amostras), e do Comprometimento
(correlações acima de 0,55 e significativas).
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Para os indicadores da Lealdade, a consistência pode ser vista como
boa, com a maioria das correlações acima de 0,60, exceto para a terceira
amostra, que indicou pouca consistência no item “fornecer informações ao
banco“.
Já nos construtos de Respostas Afetivas Positivas e Negativas, esta
avaliação não se repetiu para todos os indicadores, o que sugere alguma
inconsistência entre os escores resumidos. No que de refere às Respostas
Afetivas Negativas, os indicadores agregados mostraram boa convergência
(correlações maiores que 0,50), exceto na amostra piloto, na qual as
dimensões “medo” e “culpa” apresentaram correlação baixa. Para as
avaliações positivas, os resultados mostraram-se menos consistentes, com
baixas correlações, o que indica a necessidade de revisão do mesmo. Estes
resultados repetiram-se nas 3 amostras coletadas.

4.2.3. Avaliação Discriminante e Convergente do Modelo Estrutural –
Modelo Alternativo
Como alguns dos resultados das análises anteriores não se mostraram
satisfatórios, procedeu-se então a mesma análise com outra configuração,
considerando as escalas originalmente propostas para os construtos das
Respostas Afetivas Positivas e Negativas, aplicando a estrutura DES I (IZARD,
1977). A reconfiguração destas variáveis se deveu principalmente à
inconsistência apresentada pelos seus indicadores sumarizados.

Também se recuperou a estrutura original dos Benefícios Percebidos em
um Relacionamento (4 dimensões), da Confiança (3 dimensões) e do
Comprometimento (4 dimensões). Estas últimas, apesar de terem apresentado
bons resultados na matriz MTMM, acabaram por reduzir seus indicadores a
duas dimensões cada construto. Numa aplicação em um modelo estrutural, a
recomendação é que se tenha pelo menos 3 indicadores por construto, para
que estes sejam determinados de forma adequada (HAIR et alii, 1998).
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Da mesma forma que na análise anterior, foi montada a matriz MTMM
(Matriz Multi-Traço Multi-Método) modificada para cada amostra coletada
(CAMPBEL e FISK, 1959). Os mapas de correlação constantes nas tabelas no
APÊNDICE 2.

Novamente, para esta configuração, algumas observações importantes
podem ser feitas analisando as matrizes de correlação das três amostras
preparatórias (amostra piloto n=150; 2ª amostra n=61; e 3ª amostra n=60).

Os indicadores da Qualidade Percebida, da Satisfação e da Lealdade
não foram alterados, e, assim, mantiveram os resultados da análise anterior.
Os indicadores dos Benefícios Percebidos no Relacionamento, utilizando-se a
estrutura original, tiveram seus indicadores próximos a 0,50 nas três amostras,
o que sugere boa consistência também para esta configuração, mostrando-se
como alternativa para o modelo de mensuração anteriormente desenvolvido. A
vantagem desta é o número de indicadores maior, que favorece a verificação
da estabilidade das mesmas.

Já nos construtos de Resposta Afetiva Positiva e Negativa, foi utilizada a
configuração original proposta por Izard (1977). Os resultados foram mais
satisfatórios que aqueles verificados na análise anterior, exceto por um
indicador na Resposta Afetiva Positiva (interesse nas três amostras) e outro na
Resposta Afetiva Negativa (medo na etapa piloto somente). Assim, esta
configuração mostrou-se mais adequada que a proposta a partir das Análises
Fatoriais Exploratórias nas amostras preparatórias, principalmente no que
tange às respostas afetivas positivas.

Para os indicadores da Confiança na configuração inicialmente proposta,
captados de forma agregada nas três dimensões (Competência, Integridade e
Altruísmo), a correlação entre eles mostrou-se acima de 0,70 nas três
amostras, exceto na amostra piloto para Integridade e Altruísmo. Esta
configuração pode apresentar vantagens sobre a anterior por propor três
indicadores sumarizados para a Confiança, que oferece uma opção de maior
estabilidade nos testes com o modelo estrutural a ser testado posteriormente.
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Com os indicadores do Comprometimento, considerando a estrutura
originalmente proposta, a dimensão Calculativa teve resultados muito aquém
do esperado (correlações baixas e não significativas com os outros
componentes). Aquelas que permaneceram com configuração adequada são
as de Comprometimento Afetivo e Instrumental/ de Continuidade. Mesmo a
avaliação da dimensão Normativa mostrou-se instável entre as amostras, o que
remete a utilização, como nos testes anteriores, de duas dimensões neste
construto. Portanto, a configuração com 2 indicadores obtida na verificação de
convergência anterior mantém-se também nesta.

Assim como na análise das amostras preparatórias, percebe-se uma
relação forte entre os indicadores da Qualidade Percebida e dos Benefícios do
Relacionamento, o que pode mostrar a associação forte entre ambos, para as 3
amostras preparatórias. Verifica-se também uma convergência relativa entre os
indicadores da Qualidade Percebida, da Satisfação e da Confiança nas duas
possibilidades de configuração. Estes resultados reforçam as ligações
propostas no modelo estrutural concebido neste trabalho.

Da mesma forma, os indicadores do Comprometimento e da Lealdade
mantiveram-se em grande convergência, mesmo em nova configuração, e
também para todas as amostras coletadas, o que novamente reforça a possível
relação entre eles proposta no modelo estrutural.

Portanto, existem configurações alternativas para aplicação como
indicadores do modelo estrutural proposto. A agregação feita a partir das
etapas preparatórias não gerou combinações adequadas para alguns
construtos, o que leva a necessidade de se terem disponíveis outras opções
para estes. A etapa a seguir desenvolve a avaliação da validade convergente e
discriminante para a amostra final (n=480) com configurações alternativas
descritas anteriormente.
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4.3. AVALIAÇÃO DA VALIDADE DAS ESCALAS NA AMOSTRA FINAL

De posse dos resultados das amostras preparatórias e das opções
geradas para a configuração dos indicadores de cada construto, procedeu-se à
seguir a avaliação da Validade Convergente e Discriminante na amostra final
coletada (n=480). Esta análise, portanto, servirá como etapa final de
preparação para o teste do modelo estrutural proposto.

As etapas a serem aplicadas neste processo serão as mesmas
desenvolvidas para as amostras preparatórias, e descritas no item 4.1 deste
capítulo. Este foi desenvolvido considerando também alternativas para cada
uma das escalas propostas, além daquelas verificadas nas amostras
precedentes. Serão aplicadas as configurações originalmente propostas
através da revisão da literatura e das entrevistas qualitativas, e aquelas
resultantes das etapas de purificação das mesmas. Estas estão descritas a
seguir, para cada variável do modelo.

4.3.1. Avaliação da Escala de Qualidade Percebida
A primeira avaliação feita foi a Análise Fatorial Confirmatória (CFA) com
as dimensões propostas na etapa de depuração da escala. A tabela 4.1 mostra
os resultados das cargas fatoriais dos itens sobre cada Variável Latente
(dimensão).

Nesta

tabela,

todos

os

loadings

foram

indicados

como

significativos. Novamente a estrutura proposta nas Análises Fatoriais
Exploratórias das Amostras Preparatórias foi confirmada nesta etapa de
desenvolvimento da escala, com os indicadores de Confiabilidade Composta
superiores a 0,70, e Variância Média Extraída superior a 0,50.
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TABELA 4. 1 - RESULTADOS DA CFA DA ESCALA DA QUALIDADE PERCEBIDA
Presteza no
Atendimento
.709*
.762*
.724*
.727*
.722*
.681*
.676*
.781*
.721*
.706*
.736**
.531*
.637*

Infraestrutura

19. facilidade acesso gerente
26. rapidez do gerente
17. experiência dos funcionários
18. explicações sobre gestão
12. educação gerente
16. menor tempo possível
25. preparo para atendimento
27. rapidez em responder
11. conhecimento funcionários
13. educação funcionários
09. entender solicitações
31. variedade de produtos
22. flexibilidade negociação
21. facilidade de uso equipamentos
.740*
23. modernidade equipamentos
.776*
20. facilidade acesso serviços
.720*
24. oferta automação
.808*
14. emissão extratos
.590**
A5. modernidade das instalações agência
.614*
02. antecipação soluções
04. patrimônio protegido
01. acesso à informação
06. informações sobre produtos
08. não deixar dúvidas
05. prazos prometidos
07. informações corretas
A1. disponibilidade de caixas agência
A2. disponibilidade de funcionários agência
A3. estacionamento agência
29. tempo na fila
A6. segurança agência
Confiabilidade Composta (CONF)
0,929
0,859
Variância Média Extraída (AVE)
0,505
0,507
* loadings significativos a 0,01
** Loadings com significância não calculada por estar fixado em 1 na avaliação inicial

Confiabilidade Acesso aos
nos Serviços
Serviços

.676*
.612*
.675**
.785*
.692*
.673*
.818*

0,874
0,501

Fonte: coleta de dados do projeto

As correlações entre as Variáveis Latentes (dimensões) do Desempenho
Percebido estão na tabela 4.2. Como estas são provenientes do mesmo
construto, as correlações indicam que estas convergem para ele e são
diferentes entre si. Esta conclusão pode ser verificada a partir da comparação
das Variâncias Médias Extraídas de cada dimensão com o quadrado das
correlações que chegam até estas (critério mostrado por Fornell e Larcker
(1982) como indicativo de discriminação entre as VLs).

.812**
.845*
.643*
.589*
.539*
0,935
0,508
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TABELA 4. 2 - RESULTADOS DAS CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS
LATENTES NA CFA DA ESCALA DA QUALIDADE PERCEBIDA
Presteza no
Atendimento
Presteza no Atendimento
Infra-estrutura
Confiabilidade nos Serviços
Acesso aos Serviços

Infra-estrutura

,731*
,864*
,573*

Confiabilidade
nos Serviços

,550*
,421*

Acesso
aos
Serviços

,549*

* correlações significativas a 0,01

Fonte: Coleta de dados do projeto

O desempenho global da CFA foi satisfatório (2 = 1149,17; 428 gl;
p<0,001; 2/gl= 2,68; resíduos normalizados < 0,360; NFI =.948; NNFI=.971;
CFI =.974; IFI =.974; SRMR =.071; RMSEA=.066).

Para complementar a avaliação da convergência das dimensões num
construto de ordem superior que está sendo examinado (Qualidade Percebida
nos Serviços), foi aplicada uma CFA de 2ª Ordem (SOCFA). Os loadings entre
as VLs estão apresentados na tabela 4.3.
TABELA 4. 3 - RESULTADOS DA CFA DE 2ª ORDEM DA ESCALA DA QUALIDADE
PERCEBIDA, AMOSTRAS PREPARATÓRIAS
VLs de 1ª ordem
Presteza no Atendimento
Infra-estrutura
Confiabilidade nos Serviços
Acesso aos Serviços

VL 2ª ordem
Desempenho
.987*
.766*
.592*
.880*

* loadings significativos a 0,01

Fonte: Coleta de dados do projeto

O desempenho do modelo de 2ª ordem também apresentou-se como
adequado (2 = 1205,9; 430 gl; p<0,001; 2/gl = 2,80; resíduos normalizados <
0,360; NFI=.946; NNFI =.961; CFI =.964; IFI =.964; SRMR =.079; RMSEA
=.070).

Pelos resultados obtidos, pode-se considerar que a escala final com as
quatro dimensões (Presteza no Atendimento, Infra-estrutura, Confiabilidade nos
Serviços e Acesso aos Serviços) é consistente, sendo que suas validades
convergente e discriminante foram verificadas. Este modelo de mensuração do
construto da Qualidade nos Serviços será aplicado no teste do modelo
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estrutural, cujo resultado final do Modelo de Mensuração para o Construto da
Qualidade Percebida está expresso na tabela 4.4, composto de 4 dimensões,
com 31 itens no total.
TABELA 4. 4 - TABELA-RESUMO COM AS DIMENSÕES FINAIS E ITENS DA
ESCALA DA QUALIDADE PERCEBIDA
Presteza no Atendimento
19. facilidade acesso gerente
26. rapidez do gerente
17. experiência dos funcionários
18. explicações sobre gestão
12. educação gerente
16. menor tempo possível
25. preparo para atendimento
27. rapidez em responder
11. conhecimento funcionários
13. educação funcionários
09. entender solicitações
31. variedade de produtos
22. flexibilidade negociação
Infra-estrutura
21. facilidade de uso equipamentos
23. modernidade equipamentos
20. facilidade acesso serviços
24. oferta automação
14. emissão extratos
A5. modernidade das instalações agência
Fonte: resultado das Análises deste Projeto

Confiabilidade nos Serviços
02. antecipação soluções
04. patrimônio protegido
01. acesso à informação
06. informações sobre produtos
08. não deixar dúvidas
05. prazos prometidos
07. informações corretas

Acesso aos Serviços na Agência
A1. disponibilidade de caixas agência
A2. disponibilidade de funcionários agência
A3. estacionamento agência
29. tempo na fila
A6. segurança agência

4.3.2. Avaliação da Escala de Benefícios do Relacionamento
Esta avaliação foi feita considerando duas opções: a primeira delas
utilizando a escala desenvolvida nas amostras preparatórias; e a segunda
considerou a organização inicial dos itens nas 4 dimensões propostas por
Gwinner, et alii (1998). Os resultados são discutidos nos próximos tópicos.

4.3.2.1. Escala gerada nas amostras preparatórias
Foi aplicada à amostra final (n=480) uma Análise Fatorial Confirmatória
(CFA), conforme sugerido nas etapas de desenvolvimento. A tabela 4.5 mostra
os resultados das cargas fatoriais dos itens sobre cada Variável Latente
(dimensão). Nesta, todos os loadings foram significativos. O item “Tenho
vantagem de taxas por manter o relacionamento” foi eliminado por não
apresentar consistência na dimensão correspondente. Os resultados da
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Confiabilidade Composta (CONF) e a Variância Média Extraída (AVE) foram
significativos, exceto pelo último item na dimensão econômica. Sem ele, a
confiabilidade da dimensão tornou-se mais adequada.

TABELA 4. 5 - RESULTADOS DA CFA DA ESCALA DOS BENEFÍCIOS
PERCEBIDOS – MODELO GERADO NAS ETAPAS PREPARATÓRIAS
Sociais
Segurança
13. Atendimento mais rápido por conhecer as pessoas
.803*
15. Mais seguro por conhecer o pessoal
.803*
14. Troco idéias
.745*
08. Soluções mais rápidas
.686**
09. Atenção especial
.767*
10. Já sabe o que preciso
.685*
12. Consigo serviços adicionais
.700*
06. Mais seguro pois é aceito
.707*
05. Mais seguro por guardar dinheiro
.818*
04. Mais seguro com as opções
.715**
02. Taxas menores por concentrar
03. Melhores condições negociação
Confiabilidade Composta (CONF)
0,895
0,791
Variância Média Extraída (AVE)
0,551
0,560
* Loadings significativos a 0,01
** Loadings com significância não calculada por estar fixado em 1 na avaliação inicial

Econômicos

.762**
.818*
0,768
0,624

Fonte: coleta de dados do projeto

As correlações entre as Variáveis Latentes (dimensões) dos Benefícios
em se manter o Relacionamento estão na tabela 4.6. Pelos resultados, estas
dimensões convergem para o mesmo construto e são diferentes entre si,
observadas as comparações destas ao quadrado com as Variâncias Médias
Extraídas.

TABELA 4. 6 - RESULTADOS DAS CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS
LATENTES NA CFA DA ESCALA DOS BENEFÍCIOS PERCEBIDOS – MODELO
GERADO NAS ETAPAS PREPARATÓRIAS
Sociais
Sociais
Segurança
Econômicos

.536*
.645*

Segurança

Econômicos

.423*

* correlações significativas a 0,01

Fonte: Coleta de dados do projeto

O desempenho do modelo da CFA mostrou-se adequado (2 = 288,5; 51
gl; p<0,001; 2/gl = 5,65; resíduos padronizados < 0,227; NFI=.935; NNFI=.930;
CFI= .946; IFI=.946; SRMR=.073; RMSEA=.102), exceto pelo indicador de
RMSEA, que está em níveis acima do recomendado pela literatura.
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Complementando ainda o processo de validação, o problema foi tratado
com a mesma estrutura de dimensões propostas, mas agora com uma CFA de
2ª ordem. Os resultados significativos mostram a convergência e o peso
relativo de cada VL de 1ª ordem sobre o VL de 2ª ordem. Os loadings são
apresentados na tabela 4.7.
TABELA 4. 7 - RESULTADOS DA CFA DE 2ª ORDEM DA ESCALA DOS
BENEFÍCIOS PERCEBIDOS NO RELACIONAMENTO – MODELO GERADO NAS
ETAPAS PREPARATÓRIAS
VLs de 1ª ordem

Benefícios Sociais
Benefícios Segurança
Benefícios Econômicos

VL 2ª ordem
Benefícios do
Relacionamento
.919*
.576*
.702*

* loadings significativos a 0,01

Fonte: Coleta de dados do projeto

Os resultados do modelo da SOCFA também podem ser considerados
satisfatórios (2 = 304,7; 50 gl; p<0,001; 2/gl = 6,09; resíduos padronizados <
0,253; NFI=.929; NNFI =.921; CFI=.940; IFI=.940;SRMR=.078; RMSEA=.107),
exceto pelo indicador de RMSEA, que está em níveis acima do recomendado
pela literatura.
É importante frisar que a terceira dimensão (Benefícios Econômicos) não
foi claramente definida a partir de sua consistência interna, o que poderia
indicar uma simplificação possível através da manutenção dos itens
correspondentes às duas primeiras dimensões. Os indicadores não constantes
na tabela, que não se mostraram consistentes em nenhuma das amostras,
devem ser também eliminados nesta análise. De forma conservadora, pode-se
utilizar como escala final aquela apresentada na tabela anterior, com os itens
que carregaram nas 3 primeiras dimensões, eliminando os que mostraram
pouca consistência.

165

4.3.2.2. Escala Gerada no Modelo Inicial Proposto

Como alternativa à escala validada no item anterior, e como forma de
comparar os resultados com um modelo rival para mensuração deste construto,
foi também feita a avaliação da validade da escala originalmente proposta com
base nos resultados da consulta qualitativa e na revisão da bibliografia.

A tabela 4.8 mostra os resultados das cargas fatoriais dos itens sobre
cada Variável Latente (dimensão) na CFA. Nesta tabela, todos os loadings
foram indicados como significativos.

TABELA 4. 8 - RESULTADOS DA CFA DA ESCALA DOS BENEFÍCIOS
PERCEBIDOS – MODELO INICIAL PROPOSTO
Sociais
,784*
,714*
,764**

Customização

13. Atendimento mais rápido por conhecer as pessoas
14. Troco idéias
09. Atenção especial
10. Já sabe o que preciso
,717**
12. Consigo serviços adicionais
,723*
06. Mais seguro pois é aceito
05. Mais seguro por guardar dinheiro
04. Mais seguro com as opções
02. Taxas menores por concentrar
03. Melhores condições negociação
Confiabilidade Composta (CONF)
0,798
0,682
Variância Média Extraída (AVE)
0,569
0,518
* Loadings significativos a 0,01
** Loadings com significância não calculada por estar fixado em 1 na avaliação inicial

Segurança Econômicos

,585*
,670*
,878**

0,759
0,520

Fonte: Coleta de dados do projeto

Os itens que não constam na tabela acima foram retirados da análise
por apresentarem loadings baixos, de forma a melhorar a consistência das
dimensões originalmente propostas. São eles:
11. O Relacionamento não é frio pela automação ,
01. As regras não são rígidas,
15. Mais seguro por conhecer o pessoal,
08. Soluções mais rápidas,
07. Tenho vantagens de taxas.
As correlações entre as Variáveis Latentes (dimensões) dos Benefícios
em manter o Relacionamento estão na tabela 4.9. Pelos resultados estas
dimensões convergem para o mesmo construto e são diferentes entre si,

,613**
,925*
0,754
0,615
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conforme comparação destas ao quadrado com as Variâncias Médias
Extraídas de cada VL.
TABELA 4. 9 - RESULTADOS DAS CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS
LATENTES NA CFA DA ESCALA DOS BENEFÍCIOS PERCEBIDOS – MODELO
INICIAL PROPOSTO
Sociais
Sociais
Customização
Segurança
Econômicos

Customização

.727*
.548*
.566*

.677*
.633*

Segurança

Econômicos

.352*

* correlações significativas a 0,01

Fonte: coleta de dados do projeto

Os resultados do modelo da CFA apresentaram-se como satisfatórios,
(2 = 203,5; 29 gl; p<0,001; 2/gl = 7,01; resíduos padronizados < 0,231; NFI
=.927; NNFI =.902;CFI =.937; IFI=.937; SRMR=.070; RMSEA=.115), exceto
pelo indicador de RMSEA, que está em níveis acima do recomendado pela
literatura.

Complementando ainda as análises, o problema foi tratado com a mesma
estrutura de dimensões propostas com uma CFA de 2ª ordem Os loadings
estão apresentados na tabela 4.10.

TABELA 4. 10 - RESULTADOS DA CFA DE 2ª ORDEM DA ESCALA DOS
BENEFÍCIOS PERCEBIDOS NO RELACIONAMENTO – MODELO ORIGINAL
PROPOSTO
VLs de 1ª ordem

Benefícios Sociais
Benefícios de Customização
Benefícios Segurança
Benefícios Econômicos

VL 2ª ordem
Benefícios do
Relacionamento
.815*
.905*
.711*
.707*

* Loadings significativos a 0,01

Fonte: coleta de dados do projeto

Os resultados do modelo da SOCFA também reforçam as conclusões
anteriores (2 = 262,3; 34 gl; p<0,001; 2/gl = 7,71; resíduos padronizados <
0,311; NFI=.906; NNFI=.890; CFI=.917; IFI=.917; SRMR=.116;RMSEA=.112),
exceto pelo indicador de RMSEA, que está em níveis acima do recomendado
pela literatura.
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4.3.2.3. Comparação dos Resultados das Escalas Testadas
Os resultados obtidos nas duas opções de configuração da escala de
Percepção de Benefícios no Relacionamento indicam que ambas são
compatíveis. Verificando a composição dos itens, pode-se perceber que a
primeira é uma aglutinação da segunda, e que a estrutura permanece
semelhante entre elas.

Ambas mostraram-se bastante consistentes, sendo que suas validades
convergente e discriminante foram verificadas. Ambas podem ser aplicadas no
teste do modelo estrutura. A tabela 4.11 a seguir apresenta as opções finais
geradas nas análises desenvolvidas.
TABELA 4. 11 - TABELA-RESUMO COM AS DIMENSÕES FINAIS E ITENS DA
ESCALA DOS BENEFÍCIOS DO RELACIONAMENTO

Escala Gerada pelas Análises nas Amostras
Preparatórias
Benefícios Sociais
13. Atendimento mais rápido por conhecer as
pessoas
15. Mais seguro por conhecer o pessoal
14. Troco idéias
08. Soluções mais rápidas
09. Atenção especial
10. Já sabe o que preciso
12. Consigo serviços adicionais
Benefícios de Segurança
06. Mais seguro pois é aceito
05. Mais seguro por guardar dinheiro
04. Mais seguro com as opções
Benefícios Econômicos
02. Taxas menores por concentrar
03. Melhores condições negociação
Fonte: resultado das Análises deste Projeto

Escala Originalmente Utilizada

Benefícios Sociais
13. Atendimento mais rápido por conhecer as
pessoas
14. Troco idéias
09. Atenção especial
Benefícios de Customização
10. Já sabe o que preciso
12. Consigo serviços adicionais
Benefícios de Segurança
06. Mais seguro pois é aceito
05. Mais seguro por guardar dinheiro
04. Mais seguro com as opções
Benefícios Econômicos
02. Taxas menores por concentrar
03. Melhores condições negociação

Para a análise final, a opção foi feita pela escala baseada em Gwinner et
alii (1998). Este fato se deve à possibilidade de implementar a análise com
mais indicadores neste construto, que oferece maior flexibilidade de incluir/
excluir itens conforme inconsistências que sejam apresentadas. Da mesma
forma, a análise de convergência/ discriminação efetuada nas amostras
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preparatórias mostrou que a proposta de Gwinner et alii (1998) comportou-se
de forma mais adequada para o caso.

4.3.3. Avaliação da Escala de Respostas Afetivas
Para a avaliação do modelo de mensuração das escalas de Respostas
Afetivas, serão aplicadas duas configurações. A primeira reflete a avaliação da
escala gerada a partir das amostras preparatórias, com duas dimensões. A
segunda utiliza a aplicação da configuração inicialmente proposta a partir da
revisão da literatura.
4.3.3.1. Escala gerada nas amostras preparatórias
A primeira avaliação feita foi a CFA com as dimensões positivas e
negativas separadamente, propostas na etapa de depuração da escala,
conforme discussão no APÊNDICE 1a. Para as Respostas Afetivas Positivas,
os resultados estão na tabela 4.12.

TABELA 4. 12 - RESULTADOS DA CFA DE 2ª ORDEM DA ESCALA DAS
RESPOSTAS AFETIVAS POSITIVAS – MODELO DAS AMOSTRAS
PREPARATÓRIAS
Contentamento /
Entusiasmo
.805*
.878*
.778*
.784*
.782*
.761*
.620**
.713*

Interesse
25. alegre
13. entusiasmado
26. admirado
16. gratificado
12. encantado
19. motivado
09. contente
17. interessado
04. atento
.641**
07. concentrado
.986*
Confiabilidade Composta (CONF)
0,919
0,810
Variância Média Extraída (AVE)
0,590
0,691
* Loadings significativos a 0,01
** Loadings com significância não calculada por estar fixado em 1 na avaliação inicial

Fonte: coleta de dados do projeto

A correlação entre as Variáveis Latentes (dimensões) da Resposta Afetiva
Positiva (Contentamento / Entusiasmo e Interesse) foi de r=0,166 (p<0,05).
Como estas são provenientes do mesmo construto, as correlações devem ser
relativamente altas e significativas, para indicar convergência entre elas. Neste
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caso, apesar de assumir um valor baixo, ela foi significativa. Esta configuração
deve ser avaliada com cuidado.

Os indicadores de ajustamento da CFA retrataram o bom desempenho
deste modelo (2 = 172,2; 34 gl; p<0,001; 2/gl = 5,06; resíduos padronizados <
0,167; NFI =.951;

NNFI =.947; CFI =.960; IFI =.960; SRMR =.053;

RMSEA=.095), para a avaliação da Resposta Afetiva Positiva. Percebe-se que
o indicador RMSEA apresenta-se um pouco acima para os padrões
determinados na literatura.

Num procedimento semelhante, foram verificados os resultados para a
Resposta Afetiva Negativa, apresentados na tabela 4.13.
TABELA 4. 13 - RESULTADOS DA CFA DE 2ª ORDEM DA ESCALA DAS
RESPOSTAS AFETIVAS NEGATIVAS – MODELO GERADO NAS AMOSTRAS
PREPARATÓRIAS
Raiva /
Desmotivação
.813*
.882*
.837*
.869*
.757**
.788*
.792*
.626*
.691*
.817*
.777*
.724*
.728*
.595*
.637*

Medo
Culpa
18. irritado
28. zangado
20. nervoso
29. frustrado
01. aborrecido
06. com raiva
15. furioso
10. desanimado
21. desprezado
23. triste
24. desmotivado
02. arrependido
08. constrangido
30. surpreso
11. embaraçado
27. apavorado
.688*
05. com medo
.697*
03. assustado
.728**
22. culpado
.681*
14. envergonhado
.736**
Confiabilidade Composta (CONF)
0,953
0,747
0,669
Variância Média Extraída (AVE)
0,578
0,496
0,503
* Loadings significativos a 0,01
** Loadings com significância não calculada por estar fixado em 1 na avaliação inicial

Fonte: coleta de dados do projeto

As correlações entre as Variáveis Latentes (dimensões) da Resposta
Afetiva Negativa estão na tabela 4.14. Conforme comparação destas ao
quadrado e as Variâncias Médias Extraídas, pode-se verificar se estas
dimensões convergem para o mesmo construto e são diferentes entre si,
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exceto pela dimensão medo, que teve o AVE abaixo de 0,50, mas com as
correlações relativamente altas.

TABELA 4. 14 - RESULTADOS DAS CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS
LATENTES NA CFA DA ESCALA DAS RESPOSTAS AFETIVAS NEGATIVAS –
MODELO GERADO NAS AMOSTRAS PREPARATÓRIAS
Raiva /
Desmotivação
Raiva / Desmotivação
Medo
Culpa

0,872 *
0,789 *

Medo

Culpa

0,851 *

* correlações significativas a 0,01

Fonte: coleta de dados do projeto

Apesar disto, os resultados desta CFA mostraram-se relevantes quanto ao
desempenho do modelo (2 = 531,8; 167 gl; p<0,001; 2/gl = 3,18; resíduos
padronizados < 0,252; NFI =.946; NNFI =.957; CFI =.963; IFI =.963; SRMR =
.058; RMSEA=.070), para a avaliação da Resposta Afetiva Negativa.
Para a avaliação da convergência das dimensões num construto de ordem
superior que está sendo avaliado (Respostas Afetivas), as VLs foram tratadas
com a mesma estrutura de dimensões propostas com uma CFA de 2ª ordem.

Os resultados significativos mostram a convergência e o peso relativo de
cada VL de 1ª ordem sobre o VL de 2ª ordem. Para o modelo final, estes itens
poderiam ser sumarizados em um indicador único que substituiria cada VL de
1ª ordem. Os loadings para a Resposta Afetiva Positiva são apresentados na
tabela 4.15.

TABELA 4. 15 - RESULTADOS DA CFA DE 2ª ORDEM DA ESCALA DAS
RESPOSTAS AFETIVAS POSITIVAS – MODELO GERADO NAS AMOSTRAS
PREPARATÓRIAS
VLs de 1ª ordem

Contentamento / Entusiasmo
Interesse
* loadings significativos a 0,01

Fonte: coleta de dados do projeto

VL 2ª ordem
Resposta Afetiva
Positiva
.432*
.385*

171

Novamente os resultados do modelo da CFA apresentaram com bom
desempenho (2 = 180,5; 34 gl; p<0,001; 2/gl = 5,30; resíduos padronizados <
0,168; NFI =.949; NNFI =.944; CFI =.958; IFI =.958; SRMR=.055;
RMSEA=.098), para a avaliação da Resposta Afetiva Positiva. Percebe-se que
o indicador de RMSEA é um pouco alto para os padrões determinados na
literatura.

Os loadings para a Resposta Afetiva Negativa são apresentados na tabela
4.16.
TABELA 4. 16 - RESULTADOS DA CFA DE 2ª ORDEM DA ESCALA DAS
RESPOSTAS AFETIVAS NEGATIVAS – MODELO GERADO NAS AMOSTRAS
PREPARATÓRIAS
VLs de 1ª ordem

Raiva / Desmotivação
Medo
Culpa

VL 2ª ordem
Resposta Afetiva
Negativa
.917*
.980*
.853*

* loadings significativos a 0,05

Fonte: coleta de dados do projeto

Novamente os resultados do modelo da CFA apresentaram com
desempenho, como mostram os indicadores gerais do mesmo (2 = 494,9; 167
gl; p<0,001; 2/gl = 2,96; resíduos padronizados < 0,252; NFI =.952; NNFI
=.963; CFI =.968; IFI =.968; SRMR =.055; RMSEA=.066), para a avaliação das
Respostas Afetivas Negativas.

Desta forma, o modelo proposto para as Respostas Afetivas Negativas
mostrou-se válido, com boa consistência e estável entre as amostras
coletadas. Deve-se avaliar com cuidado a dimensão “Interesse”, das Respostas
Afetivas Positivas, que não apresentou comportamento adequado em sua
avaliação convergente com aquela VL.

4.3.3.2. Avaliação da escala proposta por Izard (1977)

Como alternativa à escala utilizada, e como forma de comparar os
resultados com um modelo rival para mensuração deste construto, foi também
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feita a avaliação da validade de uma variação da mensuração da resposta
afetiva proposta por Izard (1977), para a amostra final coletada (n=480),
aplicando as etapas de desenvolvimento da escala sugeridas no item 4.1.
deste capítulo. Nesta escala foi inserida mais uma dimensão que representa o
Entusiasmo. Apesar de não estar presente na primeira versão da escala (DES
I), esta foi aplicada como um indicador de Arousal (excitação) na maioria das
outras escalas citadas pela literatura.

A primeira avaliação feita foi a CFA com as dimensões positivas e
negativas separadamente. A tabela 4.17 mostra os resultados para as
Respostas Afetivas Positivas, considerando as cargas fatoriais dos itens sobre
cada Variável Latente (dimensão). Nesta tabela, todos os loadings foram
indicados como significativos. Os indicadores de Confiabilidade Composta
(CONF) e Variância Média Extraída (AVE) foram considerados satisfatórios. O
modelo sugeriu a retirada do item “interessado” da primeira dimensão. Apesar
deste ter sido removido, o sentido da dimensão permaneceu o mesmo do
especificado no modelo original.

04. atento
07. concentrado
12. encantado
25. alegre
09. contente
13. entusiasmado
19. motivado
16. gratificado
Confiabilidade Composta (CONF)
Variância Média Extraída (AVE)

Entusiasmo

Contentamento

Interesse

TABELA 4. 17 - RESULTADOS DA CFA DA ESCALA DAS RESPOSTAS AFETIVAS
POSITIVAS – MODELO DES (IZARD, 1977)

,874**
,951*
,838**
,738*
,628*

0,834
0,909

0,781
0,547

,887**
,730*
,750*
0,833
0,627

* Loadings significativos a 0,01
** Loadings com significância não calculada por estar fixado em 1 na avaliação inicial

Fonte: coleta de dados do projeto
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As correlações entre as Variáveis Latentes (dimensões) das Respostas
Afetivas Positivas estão na tabela 4.18. Os resultados indicaram não existir
correlação significativa entre as duas primeiras dimensões (Interesse e
Contentamento), apesar de ser significativa aquela referente à dimensão
“Entusiasmo”. A correlação entre Entusiasmo e Contentamento encontra-se no
limite de aceitação de discriminação entre eles.

TABELA 4. 18 - RESULTADOS DAS CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS
LATENTES NA CFA DA ESCALA DAS RESPOSTAS AFETIVAS POSITIVAS –
MODELO DES (IZARD, 1977)
Interesse
Interesse
Contentamento
Entusiasmo

ns
0,125**

Contentamento

Entusiasmo

0,890*

* correlações significativas a 0,01
** correlações significativas a 0,05
ns – correlação não-significativa

Fonte: coleta de dados do projeto

Apesar deste fato, os resultados do modelo da CFA apresentaram-se
com bom desempenho (2 = 75,9;18 gl; p<0,001; 2/gl = 4,21; resíduos
padronizados < 0,088; NFI =.965; NNFI =.957; CFI =.972; IFI =.972; SRMR
=.046; RMSEA =.084), para a avaliação das Respostas Afetivas Positivas.
Percebe-se que o indicador de RMSEA é um pouco alto para os padrões
determinados na literatura, provavelmente decorrente da não significância das
correlações da dimensão Interesse.

Os resultados para as Respostas Afetivas Negativas estão na tabela
4.19. Nesta, a dimensão “Culpa” mostrou-se inconsistente comparativamente
aos resultados das outras dimensões, com correlações muito altas ou muito
baixas, o que indicou a necessidade de sua retirada. Esta portanto, não foi
considerada para as avaliações seguintes.
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10. desanimado
23. triste
24. desmotivado
28. zangado
06. com raiva
15. furioso
01. aborrecido
18. irritado
20. nervoso
03. assustado
05. com medo
27. apavorado
14. envergonhado
11. embaraçado
08. constrangido
Confiabilidade Composta (CONF)
Variância Média Extraída (AVE)

Vergonha

Medo

Aborrecimento

Raiva

Tristeza

TABELA 4. 19 - RESULTADOS DA CFA DA ESCALA DAS RESPOSTAS AFETIVAS
NEGATIVAS – MODELO DES (IZARD, 1977)

,627**
,860*
,823*
,898**
,821*
,818*
,742**
,856*
,854*
,755**
,712*
,683*

0,817
0,603

0,883
0,716

0,858
0,671

0,760
0,518

,679**
,767*
,771*
0,783
0,548

* Loadings significativos a 0,01
** Loadings com significância não calculada por estar fixado em 1 na avaliação inicial

Fonte: coleta de dados do projeto

As correlações entre as Variáveis Latentes (dimensões) das Respostas
Afetivas Negativas estão na tabela 4.20. Pelos resultados estas dimensões
convergem para o mesmo construto, e são diferentes entre si, no exame destas
ao quadrado com as Variâncias Médias Extraídas para cada construto.

TABELA 4. 20 - RESULTADOS DAS CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS
LATENTES NA CFA DA ESCALA DAS RESPOSTAS AFETIVAS NEGATIVAS –
MODELO DES (IZARD, 1977)

Tristeza
Tristeza
Raiva
Aborrecimento
Medo
Vergonha
* correlações significativas a 0,01

Fonte: coleta de dados do projeto

0,941*
0,844*
0,863*
0,857*

Raiva

0,972*
0,849*
0,846*

Aborrecimento

0,719*
0,774*

Medo

0,916*

Vergonha
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Os resultados da CFA também reforçam as conclusões anteriores, como
mostram os indicadores de ajustamento do modelo das Respostas Afetivas
Negativas (2 = 162,8; 67 gl; p<0,001; 2/gl = 2,42; resíduos padronizados <
0,121; NFI=.967; NNFI=.973; CFI =.980; IFI=.980;SRMR= .046; RMSEA= .057).

Para uma avaliação da convergência das dimensões num construto de
ordem superior que está sendo avaliado (Respostas Afetivas), as VLs foram
tratadas com a mesma estrutura de dimensões propostas com uma CFA de 2ª
ordem. Percebe-se que, pelas correlações entre as VLs representativas das
Respostas Afetivas Negativas (Tristeza, Raiva, Aborrecimento, Medo, e
Vergonha) são relativamente altas e significativas, assim como as das
Respostas Afetivas Positivas (Contentamento, Entusiasmo). Portanto, pode-se
verificar que existem aqui duas VLs de 2ª ordem. Esta separação será aplicada
na continuidade da análise desta escala.

Os resultados significativos mostram a convergência e o peso relativo de
cada VL de 1ª ordem sobre o VL de 2ª ordem, o que indica a factibilidade de
aplicação de um modelo de agregação parcial, na qual as VL de 1ª ordem
podem ser substituídas por indicadores compostos pelos itens que compõem
cada dimensão. Os loadings para as Respostas Afetivas Positivas são
apresentados na tabela 4.21.
TABELA 4. 21 - RESULTADOS DA CFA DE 2ª ORDEM DA ESCALA DAS
RESPOSTAS AFETIVAS POSITIVAS – MODELO DES (IZARD, 1977)
VLs de 1ª ordem

Interesse
Contentamento
Entusiasmo

VL 2ª ordem
Resposta Afetiva
Positiva
.702*
.977*
.992*

* Loadings significativos a 0,05

Fonte: coleta de dados do projeto

Apesar da inconsistência inicialmente apresentada na correlação das VLs
com a dimensão Interesse, neste caso seu coeficiente foi significativo, o que
pode permitir sua integração no modelo.
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Os indicadores do modelo SOCFA mostram o bom desempenho do
modelo citado, exceto pelo indicador RMSEA um pouco acima dos padrões
determinados na literatura (2=114,5; 17 gl; p<0,001; 2/gl = 6,73; resíduos
padronizados < 0,105; NFI=.955; NNFI=.937; CFI=.962; IFI=.962; SRMR=.046;
RMSEA=.113). Percebe-se que o indicador RMSEA apresenta-se um pouco
acima para os padrões determinados na literatura.
Os loadings para as Respostas Afetivas Negativas são apresentados na
tabela 4.22. Os indicadores do modelo SOCFA mostram seu bom desempenho
(2 = 274,2;

86 gl; p<0,001; 2/gl = 3,18; resíduos padronizados < 0,211;

NFI=.953; NNFI=.960; CFI=.967; IFI=.967; SRMR=.079; RMSEA=.070).

TABELA 4. 22 - RESULTADOS DA CFA DE 2ª ORDEM DA ESCALA DAS
RESPOSTAS AFETIVAS NEGATIVAS – MODELO DES (IZARD, 1977)
VLs de 1ª ordem

Tristeza
Raiva
Aborrecimento
Medo
Vergonha

VL 2ª ordem
Resposta Afetiva
Negativa
,924*
,995*
,972*
,848*
,864*

* Loadings significativos a 0,05

Fonte: coleta de dados do projeto

4.3.3.3. Avaliação dos Resultados das Escalas Testadas para
Respostas Afetivas
Os resultados obtidos para as escalas de Respostas Afetivas mostraram
que o modelo final deverá discriminar as dimensões afetivas positivas das
negativas. Esta configuração poderá ser feita, considerando o desempenho das
opções testadas, de duas formas diferentes, mas equivalentes. A primeira é
aplicar a composição de dimensões exposta no desenvolvimento através da
Análise Fatorial Exploratória (EFA), com as Respostas Afetivas Positivas
formadas pelos fatores “Contentamento/ Entusiasmo” e “Interesse”, e a
Resposta Afetiva Negativa por “Raiva/ Desmotivação”, “Medo” e “Culpa”.

A segunda opção é aplicar a composição de proposta por Izard (1977) e
modificada como alternativa a escala anteriormente exposta, com as
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Respostas Afetivas Positivas formadas pelos fatores “Contentamento”,
“Entusiasmo” e “Interesse”, e as Respostas Afetivas Negativas por “Tristeza”,
“Raiva”, “Aborrecimento”, “Medo” e “Vergonha”.

Verificando o agrupamento dos itens, pode-se perceber que a primeira é
uma aglutinação da segunda, na qual a estrutura permanece muito semelhante
entre elas. Ambas mostraram-se bastante consistentes, sendo que suas
validades convergente e discriminante foram verificadas. Ambas, portanto,
podem ser aplicadas no teste do modelo estrutural. As escalas finais geradas,
em suas duas versões, estão apresentadas nas tabelas 4.23 e 4.24.

TABELA 4. 23 - TABELA-RESUMO COM AS DIMENSÕES FINAIS E ITENS DA
ESCALA DAS RESPOSTAS AFETIVAS POSITIVAS AO RELACIONAMENTO

Escala Gerada pelas Análises nas
Amostras Preparatórias

Escala de Izard (1977)

Contentamento / Entusiasmo
Contentamento
25. alegre
12. encantado
13. entusiasmado
25. alegre
26. admirado
09. contente
Entusiasmo
16. gratificado
12. encantado
13. entusiasmado
19. motivado
19. motivado
09. contente
16. gratificado
17. interessado
Interesse
Interesse
04. Atento
04. Atento
07. concentrado
07. concentrado
Fonte: resultado das Análises deste Projeto
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TABELA 4. 24 - TABELA-RESUMO COM AS DIMENSÕES FINAIS E ITENS DA
ESCALA DE AVALIAÇÃO DAS RESPOSTAS AFETIVAS NEGATIVAS AO
RELACIONAMENTO
Escala Gerada pelas Análises nas
Amostras Preparatórias
Raiva / Desmotivação
18. irritado
28. zangado
20. nervoso
29. frustrado
01. aborrecido
06. com raiva
15. furioso
10. desanimado
21. desprezado
23. triste
24. desmotivado
02. arrependido
08. constrangido
30. surpreso
11. embaraçado
Medo
27. apavorado
05. com medo
03. assustado
Culpa
22. culpado
14. envergonhado

Escala de Izard (1977)

Tristeza
10. desanimado
23. triste
24. desmotivado
Raiva
28. zangado
06. com raiva
15. furioso
Aborrecimento
01. aborrecido
18. irritado
20. nervoso

Medo
03. assustado
05. com medo
27. apavorado
Vergonha
14. envergonhado
11. embaraçado
08. constrangido
Fonte: resultado das Análises deste Projeto

Para a análise final, a opção será feita pela escala de Izard (1977). Este
fato se deve à possibilidade de implementar a análise com mais indicadores
por construto (Respostas Afetivas Positivas e Respostas Afetivas Negativas), o
que oferece maior flexibilidade de incluir / excluir indicadores inconsistentes. Da
mesma forma, a análise de convergência/ discriminação efetuada nas amostras
preparatórias mostrou que, principalmente na avaliação da dimensão positiva,
a proposta de Izard (1977) comportou-se de forma mais adequada.

4.3.4. Avaliação da Escala de Satisfação com o Relacionamento
Para avaliar a validade da escala em questão, foi aplicada uma Análise
Fatorial Confirmatória, conforme sugerido nas etapas de desenvolvimento da
escala. A tabela 4.25 mostra os resultados das cargas fatoriais dos itens sobre
cada Variável Latente (dimensão). Nesta tabela, todos os loadings foram
significativos. As estruturas geradas pelas Análises Fatoriais e pelo modelo
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originalmente proposto na revisão da literatura ficaram próximas. Assim, ambas
serão tratadas conjuntamente. Os indicadores de Confiabilidade Composta
(CONF) e a Variância Média Extraída (AVE) foram considerados adequados.
TABELA 4. 25 - RESULTADOS DA CFA DA ESCALA DE SATISFAÇÃO NO
RELACIONAMENTO

Resposta Afetiva Global
Satisfação Geral
Distância do Ideal
Desconformidade Global
Confiabilidade Composta (CONF)
Variância Média Extraída (AVE)

Satisfação
Global
,879*
,860**
,912*
,852*
0,929
0,767

* Loadings significativos a 0,01
** Loadings com significância não calculada por estar fixado em 1 na avaliação inicial

Fonte: Coleta de dados do projeto

Os resultados do modelo da CFA mostram a sua adequação, como
mostram os indicadores gerais do modelo (2 = 8,01; 2 gl; p<0,001; 2/gl =4,21;
resíduos padronizados < 0,021; NFI=.994; NNFI=.986; CFI=.995; IFI=.995;
SRMR=.011; RMSEA=.079).
Pode-se considerar, portanto, que a escala unidimensional proposta é
consistente, sendo que sua validade convergente foi verificada. O modelo de
mensuração com 4 indicadores deste construto será aplicado no teste do
modelo estrutural.

4.3.5. Avaliação da Escala de Confiança
Para a avaliação do modelo de mensuração da escala de Confiança,
foram aplicadas duas configurações. A primeira reflete a avaliação da escala
gerada a partir das amostras preparatórias, com duas dimensões. A segunda
utiliza a aplicação da configuração inicialmente proposta a partir da revisão da
literatura e dos resultados da coleta qualitativa junto aos usuários dos bancos.

4.3.5.1. Escala gerada nas amostras preparatórias

Foi aplicada uma Análise Fatorial Confirmatória (CFA) na amostra final
(n=480), conforme foi sugerido nas etapas de desenvolvimento da escala. A
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tabela 4.26 mostra os resultados das cargas fatoriais dos itens sobre cada
Variável Latente (dimensão). Nesta tabela, todos os loadings foram indicados
como significativos. Os indicadores de Confiabilidade Composta (CONF) e
Variância Média Extraída (AVE) foram adequados.

TABELA 4. 26 - RESULTADOS DA CFA DA ESCALA DE CONFIANÇA - MODELO
GERADOS NAS AMOSTRAS PREPARATÓRIAS

05. trata informações como confidenciais
07. mantém promessas
08. competente
02. confio por ser correto
09. íntegro
04. confio pela solidez
12. Informações sempre corretas
06. Não hesito em tomar decisões com base no banco
10. considera o bem estar dos clientes
11. sinto que se preocupa comigo
03. confio por existir apoio mútuo
Confiabilidade Composta (CONF)
Variância Média Extraída (AVE)

Integridade /
Competência
.725*
.836*
.704*
.789**
.781*
.725*
.805*
.653*

0,913
0,569

Altruísmo

.836*
.854*
.740**
0,852
0,658

* Loadings significativos a 0,05
** Loadings com significância não calculada por estar fixado em 1 na avaliação inicial

Fonte: Coleta de dados do projeto

As correlações entre as Variáveis Latentes (dimensões) Confiança estão
na tabela 4.27. Neste caso, a correlação ao quadrado é mais alto que o AVE, o
que pode indicar uma possível não discriminação entre as dimensões deste
construto.
TABELA 4. 27 - RESULTADOS DAS CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS
LATENTES NA CFA DA ESCALA DE CONFIANÇA - MODELO GERADOS NAS
AMOSTRAS PREPARATÓRIAS
Integridade /
Competência
Integridade / Competência
Altruísmo

Altruísmo

.855*

* correlações significativas a 0,01

Fonte: Coleta de dados do projeto

Apesar disso, os resultados do modelo da CFA estão adequados, como
mostram os indicadores gerais do modelo (2 = 275,7; 43 gl; p<0,001; 2/gl =
6,41; resíduos padronizados < 0,187; NFI=.950; NNFI=.946; CFI=.958;
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IFI=.958; SRMR=.057; RMSEA=.109). Percebe-se que o indicador RMSEA
apresenta-se um pouco acima para os padrões determinados na literatura.

Complementando ainda as análises, o problema foi tratado com a mesma
estrutura de dimensões propostas com uma CFA de 2ª ordem. Os resultados
significativos mostram a convergência e o peso relativo de cada VL de 1ª
ordem sobre o VL de 2ª ordem. Os loadings estão apresentados na tabela
4.28.

TABELA 4. 28 - RESULTADOS DA CFA DE 2ª ORDEM DA ESCALA DE CONFIANÇA
- MODELO GERADOS NAS AMOSTRAS PREPARATÓRIAS
VLs de 1ª ordem

VL 2ª ordem
Confiança
.986*
.867*

Integridade / Competência
Altruísmo
* loadings significativos a 0,05

Fonte: Coleta de dados do projeto

Os resultados do modelo da SOCFA também reforçam as conclusões
anteriores, como mostram os indicadores de ajustamento do modelo (2 =
279,5; 51 gl; p<0,001; 2/gl = 5,30; resíduos padronizados < 0,186; NFI=.950;
NFI=.943; CFI=.957; IFI=.957; SRMR=.057;RMSEA=.112). Percebe-se que o
indicador

RMSEA

apresenta-se

um

pouco

acima

para

os

padrões

determinados na literatura.
4.3.5.2. Escala Gerada para o Modelo Original
Numa perspectiva de comparação com os resultados da composição
anterior, foi aplicada uma Análise Fatorial Confirmatória na estrutura de itens
divididos em 3 dimensões conforme a proposta inicial da escala. A tabela 4.29
mostra os resultados das cargas fatoriais dos itens sobre cada Variável Latente
(dimensão). Nesta tabela, todos os loadings foram significativos, exceto para o
item “As solicitações não precisam ser acompanhadas”, que não apresentou
consistência. Os indicadores de Confiabilidade Composta e Variância Média
extraída podem foram adequados.
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TABELA 4. 29 - RESULTADOS DA CFA DA ESCALA DE CONFIANÇA - MODELO
INICIAL PROPOSTO
Integridade
Competência
05. trata informações como confidenciais
.731*
07. mantém promessas
.834*
02. confio por ser correto
.793**
09. íntegro
.784*
04. confio pela solidez
.730*
08. competente
.655*
12. informações sempre corretas
799*
06. não hesito em tomar decisões com base no banco
.641**
10. considera o bem estar dos clientes
11. sinto que se preocupa comigo
03. confio por existir apoio mútuo
Confiabilidade Composta (CONF)
0,867
0,799
Variância Média Extraída (AVE)
0,621
0,600
* Loadings significativos a 0,05
** Loadings com significância não calculada por estar fixado em 1 na avaliação inicial

Altruísmo

.837*
.861*
.753**
0,858
0,670

Fonte: coleta de dados do projeto

As correlações entre as Variáveis Latentes (dimensões) Confiança estão
na tabela 4.30. Estas dimensões convergem para o mesmo construto, e são
diferentes entre si.
TABELA 4. 30 - RESULTADOS DAS CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS
LATENTES NA CFA DA ESCALA DE CONFIANÇA - MODELO INICIAL PROPOSTO
Integridade
Integridade
Competência
Altruísmo

.987*
.842*

Competência

Altruísmo

.968*

* correlações significativas a 0,01

Fonte: Coleta de dados do projeto

Os indicadores de ajustamento do modelo podem ser considerados
adequados (2 = 239,9; 41 gl; p<0,001; 2/gl = 5,85; resíduos padronizados <
0,180; NFI=.949; NNFI.941; CFI=.956; IFI=.956; SRMR=.056; RMSEA=.115).
Percebe-se que o indicador RMSEA apresenta-se um pouco acima para os
padrões determinados na literatura.

Complementando ainda as análises anteriores, o problema foi tratado com
a mesma estrutura de dimensões propostas com uma CFA de 2ª ordem Os
resultados significativos mostram a convergência e o peso relativo de cada VL
de 1ª ordem sobre o VL de 2ª ordem. Os loadings estão apresentados na
tabela 4.31.
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TABELA 4. 31 - RESULTADOS DA CFA DE 2ª ORDEM DA ESCALA DE CONFIANÇA
- MODELO INICIAL PROPOSTO
VLs de 1ª ordem

VL 2ª ordem
Confiança
.959*
.979*
.877*

Integridade
Competência
Altruísmo
* Loadings significativos a 0,01

Fonte: Coleta de dados do projeto

Os resultados dos indicadores de ajustamento do modelo CFA também
mostram-se adequados (2 = 302,5; 40 gl; p<0,001; 2/gl = 7,56; resíduos
padronizados < 0,181; NFI=.948; NNFI=.937; CFI=.954; IFI=.954; SRMR=.057;
RMSEA=.119). Percebe-se que o indicador RMSEA apresenta-se um pouco
acima para os padrões determinados na literatura.

Como modelo de comparação, foi também analisado o resultado da
escala originalmente proposta, com as 3 dimensões Confiança (Integridade,
Competência e Altruísmo). Neste caso, os resultados apresentaram-se
adequados, mas com desempenho um pouco abaixo dos encontrados nos
procedimentos utilizados anteriormente. A tabela 4.32 apresenta os resultados
das duas composições propostas.

TABELA 4.32 - TABELA-RESUMO COM AS DIMENSÕES FINAIS E ITENS DA
ESCALA DE CONFIANÇA NO FORNECEDOR
Escala Gerada pelas Análises nas Amostras
Preparatórias
Integridade / Competência
05. trata informações como confidenciais
07. mantém promessas
02. confio por ser correto
04. confio pela solidez
12. informações sempre corretas
06. não hesito em tomar decisões com base no banco
08. competente
09. íntegro
Altruísmo
10. considera o bem estar dos clientes
11. sinto que se preocupa comigo
03. confio por existir apoio mútuo
Fonte: resultado das Análises deste Projeto

Escala Originalmente Utilizada

Integridade
05. trata informações como confidenciais
07. mantém promessas
09. íntegro
12. informações sempre corretas
Competência
08. competente
06. não hesito em tomar decisões com base no banco
02. confio por ser correto
04. confio pela solidez
Altruísmo
10. considera o bem estar dos clientes
11. sinto que se preocupa comigo
03. confio por existir apoio mútuo
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Para a análise final, a opção foi feita pela escala com as 3 dimensões
originais (Integridade, Competência e Altruísmo). Este fato se deve à
possibilidade de implementar a análise com mais indicadores para o construto,
que dá maior flexibilidade de incluir / excluir indicadores inconsistentes. Da
mesma forma, a análise de convergência/ discriminação efetuada nas amostras
preparatórias mostrou que esta proposta comportou-se de forma adequada
para o caso.
4.3.6. Avaliação da Escala de Comprometimento
Para

a

avaliação

do

modelo

de

mensuração

da

escala

de

Comprometimento, foram aplicadas duas configurações. A primeira reflete a
avaliação da escala gerada a partir das amostras preparatórias, com duas
dimensões. A segunda utiliza a aplicação da configuração inicialmente
proposta a partir da revisão da literatura e dos resultados da coleta qualitativa
junto aos usuários dos bancos.

4.3.6.1. Escala gerada nas etapas anteriores
Foi aplicada uma Análise Fatorial Confirmatória (CFA), conforme foi
sugerido nas etapas de desenvolvimento da escala. A tabela 4.33 mostra os
resultados das cargas fatoriais dos itens sobre cada Variável Latente
(dimensão). Nela tabela, todos os loadings foram significativos. Os indicadores
de Confiabilidade Composta e Variância Média Extraída foram significativos.
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TABELA 4. 33 - RESULTADOS DA CFA DA ESCALA DE COMPROMETIMENTO MODELO GERADOS NAS AMOSTRAS PREPARATÓRIAS
Afetivo
Continuidade
01. As pessoas deveriam ter conta lá
.716**
05. Eu me sentiria feliz se pudesse continuar
.727*
12. Manter a conta é um desejo meu
.638*
13. Eles me tratam como cliente especial
.735*
08. Sinto orgulho de ter conta
.816*
14. Significa para mim
.798*
06. Sinto-me como parte da família
.783*
03. Disposto a transferir para o banco
.667*
09. Relação como parceria
.752*
10. Teria poucas opções se saísse
.714**
15. Se fechasse a conta eu me sentiria prejudicado
.696*
16. Outro banco não me ofereceria os benefícios daqui
.740*
Confiabilidade Composta (CONF)
0,904
0,760
Variância Média Extraída (AVE)
0,546
0,514
* Loadings significativos a 0,01
** Loadings com significância não calculada por estar fixado em 1 na avaliação inicial

Fonte: Coleta de dados do projeto

As

correlações

entre

as

Variáveis

Latentes

(dimensões)

do

Comprometimento estão na tabela 4.34. Pelo resultado as 2 primeiras
dimensões convergem para o mesmo construto, mas a terceira não apresentou
correlação satisfatória com as outras duas. Neste caso, eliminou-se esta
dimensão (Normativa) por inconsistência com o construto avaliado.
TABELA 4.34 - RESULTADOS DAS CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS
LATENTES NA CFA DA ESCALA DE COMPROMETIMENTO - MODELO GERADOS
NAS AMOSTRAS PREPARATÓRIAS
Afetivo
Afetivo
Continuidade

Continuidade

,587*

* correlações significativas a 0,01

Fonte: Coleta de dados do projeto

Mesmo com a divergência acima, os resultados do modelo da CFA
foram satisfatórios, como mostram os indicadores gerais do modelo (2 =
429,8; 53 gl; p<0,001; 2/gl = 8,11; resíduos padronizados < 0,223; NFI=.921;
NNFI=.912; CFI=.930; IFI=.930; SRMR=.081;RMSEA=.126). Percebe-se que o
indicador

RMSEA

apresenta-se

um

pouco

acima

para

os

padrões

determinados na literatura.

Complementando ainda as análises, o problema foi tratado com a mesma
estrutura de dimensões propostas com uma CFA de 2ª ordem. Os resultados
significativos mostram a convergência e o peso relativo de cada VL de 1ª
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ordem sobre o VL de 2ª ordem. Para o modelo final, estes indicadores foram
sumarizados em um indicador único que substitui cada VL de 1ª ordem. Os
loadings estão apresentados na tabela 4.35, considerando a eliminação
proposta da dimensão Normativa.

TABELA 4. 35 - RESULTADOS DA CFA DE 2ª ORDEM DA ESCALA DE AVALIAÇÃO
DO COMPROMETIMENTO - MODELO GERADOS NAS AMOSTRAS
PREPARATÓRIAS
VLs de 1ª ordem

VL 2ª ordem
Comprometimento
.900*
.652*

Afetivo
Continuidade
* Loadings significativos a 0,01

Fonte: coleta de dados do projeto

Os resultados do modelo da CFA também reforçam as conclusões
anteriores, como mostram os indicadores gerais do modelo (2 = 429,8; 53 gl;
p<0,001; 2/gl = 8,10; resíduos padronizados < 0,223; NFI=.921; NNFI=.912;
CFI=.930; IFI=.930; SRMR=.081; RMSEA=.126).

4.3.6.2. Escala gerada no Modelo Original
Como composição rival ao modelo testado anteriormente, foi aplicada
uma Análise Fatorial Confirmatória (CFA), na estrutura de indicadores
inicialmente proposta para o construto do Comprometimento. A tabela 4.36
mostra os resultados das cargas fatoriais dos itens sobre cada Variável Latente
(dimensão).

Nesta

tabela,

todos

os

loadings

foram

indicados

como

significativos.

Nesta análise, a dimensão de Comprometimento Calculativo foi
considerada inconsistente e seus itens eliminados. Da mesma forma, alguns
indicadores

das

dimensões

restantes

também

não

tiveram

resultado

satisfatório, como os itens da Dimensão Normativa (“Acho que devo manter a
conta no Banco” e “Não sou obrigado a permanecer no Banco”). Os resultados
da Confiabilidade Composta (CONF) e da Variância Média Extraída (AVE)
foram adequados.
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TABELA 4. 36 - RESULTADOS DA CFA DA ESCALA DE COMPROMETIMENTO MODELO INICIAL PROPOSTO
Normativo
.706**
.816*

Afetivo

Instrumental /
Continuidade

01. As pessoas deveriam ter conta lá
08. Sinto orgulho de ter conta
05. Eu me sentiria feliz se pudesse continuar
.705**
06. Sinto-me como parte da família
.790*
09. Relação como parceria
.757*
12. Manter a conta é um desejo meu
.618*
13. Eles me tratam como cliente especial
.736*
14. Significa para mim
.803*
03. Disposto a transferir para o banco
10. Teria poucas opções se saísse
15. Se fechasse a conta eu me sentiria prejudicado
16. Outro banco não me ofereceria os benefícios daqui
Confiabilidade Composta (CONF)
0,735
0,876
Variância Média Extraída (AVE)
0,582
0,543
* Loadings significativos a 0,01
** Loadings com significância não calculada por estar fixado em 1 na avaliação inicial

.763**
.678*
.719*
.695*
0,819
0,532

Fonte: coleta de dados do projeto

As

correlações

entre

as

Variáveis

Latentes

(dimensões)

do

Comprometimento estão na tabela 4.37. As 3 primeiras dimensões convergem
para o mesmo construto. Um fato importante nesta tabela refere-se à
correlação entre a dimensão Normativa e a Afetiva (r=0,935; p<0,01). Esta
assumiu um valor bastante alto, indicando que a estas são uma só dimensão
resultante. Assim, deve-se considera o agrupamento destas, conforme indicado
no modelo de mensuração proposto pelo tópico anterior.
TABELA 4. 37 - RESULTADOS DAS CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS
LATENTES NA CFA DA ESCALA DE COMPROMETIMENTO - MODELO INICIAL
PROPOSTO
Afetivo
Normativo
Normativo
Afetivo
Continuidade

.935*
,775*

Instrumental /
Continuidade

,813*

* correlações significativas a 0,01

Fonte: Coleta de dados do projeto

Os resultados do modelo da CFA foram satisfatórios, (2 = 593,3; 51 gl;
p<0,001; 2/gl = 11,6; resíduos padronizados < 0,223; NFI=.891; NNFI=.869;
CFI=.899; IFI=.899; SRMR=.101; RMSEA=.154). Percebe-se que o indicador
RMSEA apresenta-se um pouco acima para os padrões determinados na
literatura.
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Estes indicadores também mostraram certa inconsistência no modelo
avaliado. Para melhorar o desempenho do mesmo, verificou-se que a
dimensão Normativa apresentou problemas, o que remete à sua integração
com a dimensão Afetiva. Esta decisão repete o resultado encontrado na
avaliação da escala gerada a partir das Análises Fatoriais, com as dimensões
finais de Comprometimento Afetivo e Comprometimento Instrumental/ de
Continuidade, apenas com os itens específicos gerados na proposta original.
Também, os itens “Manter a conta é um desejo meu (Afetivo)” e “Disposto a
transferir mais recursos para o banco (Continuidade)” foram eliminados para
melhoria do desempenho dos modelos. Os resultados estão na tabela 4.38. Os
indicadores de Confiabilidade Composta e Variância Média Extraída estão em
níveis adequados.
TABELA 4. 38 - RESULTADOS DA CFA DA ESCALA DE COMPROMETIMENTO MODELO INICIAL MODIFICADO
Afetivo
Continuidade
05. Eu me sentiria feliz se pudesse continuar
.610**
06. Sinto-me como parte da família
.840*
09. Relação como parceria
.748*
13. Eles me tratam como cliente especial
.785*
14. Significa para mim
.787*
10. Teria poucas opções se saísse
.715**
15. Se fechasse a conta eu me sentiria prejudicado
.719*
16. Outro banco não me ofereceria os benefícios daqui
.725*
Confiabilidade Composta (CONF)
0,869
0,763
Variância Média Extraída (AVE)
0,574
0,517
* Loadings significativos a 0,01
** Loadings com significância não calculada por estar fixado em 1 na avaliação inicial

Fonte: coleta de dados do projeto

A

correlação

entre

as

Variáveis

Latentes

(dimensões)

do

Comprometimento está na tabela 4.39. As 2 dimensões convergem para o
mesmo construto. Neste caso, pode-se verificar a possibilidade de eliminar esta
dimensão (Normativa) por inconsistência com o construto avaliado.

TABELA 4. 39 - RESULTADOS DAS CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS
LATENTES NA CFA DA ESCALA DE COMPROMETIMENTO - MODELO INICIAL
MODIFICADO
Afetivo
Afetivo
Continuidade
* correlações significativas a 0,01

Fonte: Coleta de dados do projeto

,669*

Continuidade
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Os resultados do modelo da CFA foram satisfatórios, como mostram os
indicadores de ajustamento deste (2 = 126,9; 19 gl; p<0,001; 2/gl = 6,67;
resíduos padronizados < 0,177; NFI= .947; NNFI=.932; CFI=.954; IFI=.954;
SRMR=.066; RMSEA=.111).

Complementando ainda as análises, foi aplicada uma CFA de 2ª ordem.
Os loadings estão apresentados na tabela 4.40, considerando a eliminação
proposta da dimensão Normativa.

TABELA 4. 40 - RESULTADOS DA CFA DE 2ª ORDEM DA ESCALA DE
COMPROMETIMENTO - MODELO INICIAL MODIFICADO
VLs de 1ª ordem
Afetivas
Continuidade

VL 2ª ordem
Comprometimento
.941*
.712*

* Loadings significativos a 0,05

Fonte: coleta de dados do projeto

Os resultados do modelo da SOCFA foram significativos, como mostram
os indicadores gerais do modelo (2 = 121,8; 18 gl; p<0,001; 2/gl = 6,76;
resíduos padronizados < 0,178; NFI=.947; NNFI=.928; CFI=.954; IFI=.954;
SRMR=.066; RMSEA=.115).

Portanto, o modelo teve resultado aquém do indicado pela literatura,
apresentando inconsistências nas dimensões Calculativa e Normativa. As
outras duas dimensões (Afetiva e Instrumental / de Continuidade), em ambos
os

testes, mostraram-se consistentes, e devem ser os indicadores do

Comprometimento no modelo estrutural. A tabela 4.41 apresenta a composição
final dos indicadores deste construto.
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TABELA 4. 41 - TABELA-RESUMO COM AS DIMENSÕES FINAIS E ITENS DA
ESCALA DE AVALIAÇÃO DA CONFIANÇA NO FORNECEDOR
Escala Gerada pelas Análises nas Amostras
Preparatórias

Escala Originalmente Utilizada

Afetivo
Afetivo
01. As pessoas deveriam ter conta lá
05. Eu me sentiria feliz se pudesse continuar
05. Eu me sentiria feliz se pudesse continuar 06. Sinto-me como parte da família
12. Manter a conta é um desejo meu
09. Relação como parceria
13. Eles me tratam como cliente especial
13. Eles me tratam como cliente especial
08. Sinto orgulho de ter conta
14. Significa para mim
14. Significa para mim
06. Sinto-me como parte da família
03. Disposto a transferir para o banco
09. Relação como parceria
Continuidade
Continuidade
10. Teria poucas opções se saísse
10. Teria poucas opções se saísse
15. Se fechasse a conta eu me sentiria
15. Se fechasse a conta eu me sentiria
prejudicado
prejudicado
16. Outro banco não me ofereceria os
16. Outro banco não me ofereceria os
benefícios daqui
benefícios daqui
Fonte: resultado das Análises deste Projeto

Para a análise final, ambas opções têm as mesmas dimensões. Assim, a
opção será pela utilização da escala desenvolvida nas etapas anteriores, pois
com mais indicadores as compensações de erros da mensuração são
otimizados (NUNNALY e BERNSTEIN, 1998).

A eliminação da dimensão Normativa tem um sentido importante. Ela é
retratada nos estudos organizacionais como representativa da obrigação de
pertencer à instituição. No caso de mercados competitivos, a idéia de
obrigação não se aplica diretamente, pois existem opções disponíveis para a
troca de fornecedor, com serviços compatíveis. Assim, a pouca significância
desta revela a percepção de não obrigação do cliente em permanecer na
relação com o banco.

4.3.7. Avaliação da Escala de Lealdade
A tabela 4.42 mostra os resultados das cargas fatoriais dos itens sobre
cada Variável Latente (dimensão) para o construto da Lealdade. Nesta tabela,
todos os loadings foram indicados como significativos. As estruturas geradas
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pelas Análises Fatoriais e pelo modelo originalmente proposto na revisão da
literatura foram semelhantes. Assim, ambas serão tratadas conjuntamente.

TABELA 4. 42 - RESULTADOS DA CFA DA ESCALA DE LEALDADE

1. Aumentar movimentação
2. Considerar quando tiver que adquirir produto
3. Continuar fazendo negócios
4. Falar bem para outras pessoas
5. Fornecer informações
6. Manter a conta
Confiabilidade Composta (CONF)
Variância Média Extraída (AVE)

Lealdade
,742**
,833*
,902*
,769*
,590*
,784*
0,899
0,602

* Loadings significativos a 0,01
** Loadings com significância não calculada por estar fixado em 1 na avaliação inicial
Fonte: coleta de dados do projeto

Ainda nela, foram calculados os indicadores de Confiabilidade Composta
(CONF) e a Variância Média Extraída (AVE), com resultados adequados sem
os itens “Procurar outros Bancos”, e “Indicar para amigos e parentes”.
Os indicadores de ajustamentos da CFA mostraram-se satisfatórios (2 =
81,0; 9 gl; p<0,001; 2/gl = 4,21; resíduos padronizados < 0,021; NFI=.949;
NFI=.924; CFI=.955; IFI=.955; SRMR=.044; RMSEA=.129).

4.3.8. Integração da Lealdade e do Comprometimento
Conforme discussão feita na revisão teórico-empírica, um ponto que se
torna relevante para a continuidade dos testes sobre o modelo refere-se a
avaliação do Comprometimento como uma dimensão da Lealdade. A Lealdade
Atitudinal pode ser testada através da verificação da convergência entre as
dimensões encontradas nas análises anteriores, seguindo a proposta aplicada
por Chaudhuri e Holbrook (2001).

A configuração de teste para avaliação da convergência entre os
conceitos é apresentada na figura 4.2. Nesta, as duas dimensões do
Comprometimento (Lealdade Atitudinal), Comprometimento de Continuidade e
Comprometimento Afetivo, são considerados indicadores de uma Variável

192

Latente de 2ª ordem. A Lealdade tem seus indicadores conforme a
configuração anteriormente testada.

FIGURA 4.2 – MODELO PARA AVALIAÇÃO DA CONVERGÊNCIA DOS
CONSTRUTOS COMPROMETIMENTO E LEALDADE

Comprometimento
Afetivo

Comprometimento

Comprometimento de
Continuidade

Lealdade

Fonte: Elaborada pelo Autor

A correlação entre as duas Variáveis Latentes Comprometimento e
Lealdade foi de 0,856 (p<0,001). Os resultados do ajustamento da CFA foram
satisfatórios (X2 = 701,0; 133 gl; p<0,001; X2/gl = 8,11; resíduos padronizados <
0,283; NFI =.941; NNFI =.946; CFI = .953; IFI = .953; SRMR = .083;
RMSEA=.097).

Portanto, verifica-se que os construtos de Comprometimento e Lealdade,
assim como em suas definições, estão muito próximos. Com a correlação de
0,856, estes convergem fortemente para um mesmo conceito. Sendo assim,
conforme as avaliações efetuadas na literatura de Organizações, bem como
nas indicadas de Jacoby e Chesnut (1978),

Morgan e Hunt (1994), e

Chaudhuri e Holbrook (2001), estes resultam em uma dimensão da Lealdade
Atitudinal

ou

Comprometimento,

e

outra

dimensão

da

Lealdade

Comportamental.

O primeiro componente representa os aspetos cognitivos e afetivos da
Lealdade, ou seja, retrata as dimensões do Comprometimento Afetivo, com a
perspectiva de gostar de pertencer e se relacionar com a empresa fornecedora
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de serviços, e do Comprometimento Instrumental / de Continuidade, que neste
trabalho refere-se à perspectiva do usuário não perceber vantagens com a
troca de fornecedor.

O segundo componente reflete a perspectiva de pré-disposição à
continuidade, comportamentos positivos posteriores ao consumo, como se
engajar em uma comunicação boca-a-boca positiva e considerar a opção atual
para continuidade ou ampliação dos negócios. Este aspecto, apesar de ter sido
chamado de Lealdade Comportamental, está mais próxima da perspectiva
conativa (SOLOMON, 2002).

O comportamento efetivo dos respondentes não pôde ser captado junto
ao cliente diretamente ou junto às instituições financeiras, devido a questões de
sigilo das informações de clientes junto aos bancos. Estas informações podem
representar a perspectiva comportamental dos clientes, e complementar a
mensuração da Lealdade com a dimensão efetivamente comportamental, mas
não puderam ser consideradas no modelo em teste

Desta forma, para a mensuração da Lealdade, é importante considerar a
perspectiva Atitudinal e a Comportamental, como indicado neste trabalho,
sendo aquela uma avaliação do Comprometimento, e esta uma composição
das verificações conativas e de comportamento efetivo do cliente.

4.4. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO
Este capítulo, portanto, teve por objetivos a geração e validação dos
indicadores utilizados no modelo proposto para o setor bancário, através de um
procedimento qualitativo de 11 entrevistas em profundidade, 3 amostras
preparatórias com um procedimento quantitativo para depuração das escalas
(150, 61 e 60 entrevistas), e uma amostra final de 480 entrevistas junto a
clientes pessoa física com contas especiais em um dos 5 maiores bancos em
operação em Curitiba.
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Com os dados coletados, foram desenvolvidas as escalas de
mensuração da Qualidade Percebida nos Serviços Bancários, dos Benefícios
percebidos em se manter o relacionamento, das Respostas Afetivas Positivas e
Negativas, e da Satisfação com o Relacionamento. Estes elementos vão
compor a parte do modelo principal que cuidará da mensuração da Satisfação
e seus antecedentes.

Da mesma forma, este procedimento gerou e validou os indicadores que
comporão as escalas dos outros construtos componentes da Qualidade do
Relacionamento: Confiança e Comprometimento. Foi também gerado o modelo
de mensuração para o construto da Lealdade, inclusive procurando diferenciálo daquele do Comprometimento.

No próximo capítulo será desenvolvido o procedimento de mensuração
da variável Intensidade do Relacionamento, para posteriormente ser integrada
a análise do modelo final.

No capítulo 6 desta tese, o modelo de mensuração desenvolvido neste
capítulo será aplicado para testar o modelo geral proposto a partir da revisão
teórico-empírica.
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CAPÍTULO 5

DESENVOLVIMENTO DA ESCALA DE
INTENSIDADE NO RELACIONAMENTO
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5. DESENVOLVIMENTO DA ESCALA DE INTENSIDADE DO
RELACIONAMENTO
Neste capítulo são apresentados os conceitos de Intensidade no
Relacionamento,

as

formas

de

mensuração

desta

variável

e

a

operacionalização desenvolvida nesta tese, discutindo as vantagens e
desvantagens de cada opção de método para avaliar o construto em questão.

Em anexos, são apresentados os resultados do formato de aplicação do
construto através do Escalograma de Guttman (Análise de Correspondências
Múltiplas), e da aplicação de um modelo de Análise de Traço Latente nos
resultados da coleta de dados.

Este construto será utilizado, conforme discussão feita no referencial
teórico, como variável de contraste para análise das possíveis variações nos
escores de cada construto do modelo em desenvolvimento. Aqui, conforme
Kamakura et alii (1991) e Stradvick e Liljander (1994), é esperado que clientes
com maior intensidade no relacionamento apresentem escores mais altos nos
construtos integrantes da Qualidade do Relacionamento.

Como resultado secundário desta análise, não diretamente conectado
aos objetivos desta tese, os escores baseados no uso de produtos financeiros
e meios de contato podem oferecer uma opção para input em processos de
cross-selling, up-selling e bundling29, presentes nas ações de Database
Marketing (PEPPERS e ROGERS, 1995; KAMAKURA et alii, 1991).

5.1. A Intensidade no Relacionamento com o Banco

Numa adaptação da definição feita por Amorin (1999), a Intensidade no
Relacionamento é considerada como “a força do relacionamento entre o cliente
29

Estes conceitos foram discutidos na introdução desta tese, de acordo com a apresentação
feita por Peppers e Rogers (1995).
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e o banco” (p.50). A operacionalização proposta por este autor, para o caso de
organizações do ramo turístico, é efetuada através do volume de contatos
feitos entre as partes, pelo volume de produtos e serviços trocados entre as
partes, pelo número de acordos formais efetuados entre elas, e pelo volume de
troca de recursos e investimentos entre as mesmas. Esta formatação retrata
essencialmente aspectos comportamentais do conceito e tem aplicação em
relacionamentos interorganizacionais. Um ponto fraco desta abordagem é a
não consideração de predisposições anteriores das partes para realizar os
elementos citados. Este autor optou por manter o que poderia ser
objetivamente

observado

na

relação

como

indicadores

da

força

do

relacionamento.

Já Stradvik e Liljander (1994) integram esta definição com uma
perspectiva atitudinal, considerando como componentes desta intensidade
também conceitos como o Comprometimento e a Confiança do cliente em seu
fornecedor. Esta definição é interessante sob o ponto de vista teórico, mas
torna-a muito genérica sob o ponto de vista da operacionalização, bem como
oferece pouca discriminação em relação aos conceitos tradicionalmente
tratados na literatura do Marketing de Relacionamento. Em última instância,
este conceito confunde-se com o de Lealdade, já discutido na revisão teóricoempírica (Capítulo 3).

5.1.1. Mensuração e Dimensionalidade da Intensidade do Relacionamento
no Setor Bancário
Seguindo a recomendação de Rogers (1974), Amorin (1999) sugeriu que
a mensuração da intensidade seja feita através de múltiplos indicadores, pois a
troca de recursos no relacionamento capta apenas parte do construto. Integrouse a ela alguns indicadores adicionais, como: (a) conhecimento entre os
diretores ou donos das empresas; (b) interação entre os diretores ou donos das
empresas; (c) troca de informações entre as organizações; (d) troca de
recursos entre as organizações; (e) interligação entre os diretores das
organizações; e (f) acordos formalizados entre as organizações. Este autor
tratou a relação destes indicadores em escalas de freqüência ou intensidade.
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A avaliação da unidimensionalidade deste construto foi realizada por
Amorin (1999) através da aplicação de uma Análise de Correspondências
Múltiplas, que se baseia na interdependência de um conjunto de variáveis
mensuradas em categorias, de forma a avaliar as diferenças e semelhanças
entre a variedade de opções (indicadores) e a intensidade de uso de cada um
deles (freqüência de ocorrência). Nesta técnica, dois indicadores estão
próximos quando a freqüência de ambos for semelhante. O procedimento
sugerido para este cálculo seguiu a proposta desenvolvida por Marchetti, Prado
e Pires (1997). O escore quantitativo de intensidade foi concebido com base
nos resultados de uma Análise de Correspondências Múltiplas, considerando a
variedade de opções utilizadas30.

A mesma concepção pode ser aplicada a relacionamentos de empresas
com consumidores finais, com algumas adaptações. Em Amorin (1999), os três
primeiros indicadores trataram da comunicação entre as partes (conhecimento,
interação e troca de informações). Os outros três indicadores (troca de
recursos, interligação, acordos formalizados) revelaram a perspectiva de
comprometimento de recursos entre as partes. No caso da interação clientebanco, a primeira dimensão pode ser capturada a partir da percepção de
freqüência / intensidade da comunicação entre as partes. A segunda dimensão
pode ser capturada a partir da variedade/ intensidade de uso de produtos
utilizados em um dado banco.

Assim, o conceito de Intensidade no Relacionamento neste trabalho
seguirá a definição inicialmente proposta por Amorin (1999), que a enfoca sob
a ótica comportamental. Esta abordagem tem sido aplicada em diferentes
situações nas últimas décadas (KAMAKURA et alii 1991), procurando mapear a
seqüência de aquisição (ou um padrão de prioridade) de bens duráveis em
domicílios. O pressuposto destas aplicações é o de que existe uma ordem
30

A opção pela Análise de Correspondentes Múltiplos se deve ao fato de este método de
tratamento permitir a avaliação conjunta das diversas opções de produtos consumidos, através
da “raridade” com que este produto é utilizado entre os entrevistados (MARCHETTI, PRADO e
PIRES, 1998). Assim, se for observado o efeito de Guttman, pode-se considerar a
unidimensionalidade da relação, o que permite utilizar a primeira dimensão resultante da
análise como indicador quantitativo da intensidade do relacionamento.
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lógica na aquisição destes tipos de bens e que os recursos de um domicílio são
limitados. Hauser e Urban (1986) argumentaram que a ordem de aquisição de
produtos financeiros segue a premissa da maximização da utilidade pelos
domicílios, dadas as restrições orçamentárias dos mesmos.

Outra aplicação desenvolvida através desta técnica foi feita por Marchetti
(1990), onde o procedimento de Análise de Correspondências Múltiplas
ofereceu a possibilidade de gerar um escore de perfil inovador para famílias
tendo por base a posse de produtos eletroeletrônicos na residência.

Para o caso de produtos de um banco, a seqüência de produtos utilizada
pode ser vista como um proxy da Intensidade do Relacionamento, já que um
dos resultados da intensificação do mesmo é a ampliação de utilização das
opções que o banco oferece ao usuário. De forma geral, existem dois grandes
objetivos na utilização de produtos financeiros (KAMAKURA et alii; 1991):
(a)

Serviços

de

instrumentos

Investimentos,
disponíveis

que

para

o

se

referem

financiamento

aos
do

consumo futuro de acordo com os ganhos atuais; e
(b)

Serviços de Crédito, que se referem a instrumentos
disponíveis para financiar o consumo atual de acordo com
os ganhos futuros.

Estudando a relação entre a ordem de aquisição de produtos financeiros
e as características dos investidores e seus objetivos, Kamakura et alii (1991)
estabeleceram uma hierarquia destes, mostrada na figura 5.1. Nesta pirâmide,
a base corresponde a produtos e serviços que têm o objetivo de gerenciar os
excedentes de receitas atuais do consumidor, bem como oferecer garantias e
proteção ao seu domicílio e às suas posses. Adaptada à realidade do mercado
financeiro brasileiro, correspondem a produtos de Gestão de Conta Corrente e
Depósitos, Seguros e Serviços de Crédito. No segundo estágio, estão os
produtos de proteção contra perdas de inflação, como Aplicações Financeiras e
Fundos de Investimento. Num terceiro estágio, estão os produtos de proteção
contra risco e impostos, mais aplicados no mercado americano.
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FIGURA 5. 1 - A PIRÂMIDE DE PRODUTOS FINANCEIROS

Proteção
Contra
Riscos e Taxas
Proteção contra
Inflação
Aplicações
Fundos de Investimentos
Ações

Seguros

Gestão do
Caixa

Seguros
Previdência

Conta Corrente
Cartão Débito
Depósitos

Empréstimos
e Financiamentos
Financiamentos
Empréstimos
CDC

Fonte: adaptado de Kamarura et alii (1991)

Esta pirâmide foi capturada a partir da variedade / intensidade de uso de
produtos em um dado banco. Para a seleção dos produtos financeiros
utilizados no cálculo da Intensidade do Relacionamento, foi feita uma consulta
aos sites de diversos bancos, seus produtos e serviços categorizados. Como
forma de verificação, nas entrevistas qualitativas junto a usuários de serviços
bancários foram avaliados os produtos que estes utilizavam. As categorias de
produtos finais que foram utilizadas são:
-

Conta Corrente (Saques e Depósitos)

-

Cartão de Débito

-

Cartão de Crédito

-

Pagamentos de Títulos

-

Crédito Direto ao Consumidor (CDC)

-

Empréstimos Diversos

-

Aplicações Financeiras (Fundos de Investimento, Operações
em Bolsa)

-

Poupança

-

Títulos de Capitalização

-

Previdência Privada

-

Seguros (Automóveis, vida, saúde e residencial)
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-

Operações de câmbio (compra de dólares e traveller checks).

A segunda dimensão citada pode ser capturada a partir da percepção de
freqüência / intensidade da comunicação entre as partes e da utilização de
canais de serviços. Para a seleção dos canais aplicados no cálculo da
Intensidade do Relacionamento, foram verificados os canais que estes
utilizavam através de entrevistas qualitativas junto a usuários de serviços
bancários. As categorias finais que foram utilizadas são:
-

Solicitações de Serviços diretamente na Agência

-

Serviços em Caixas Eletrônicos (ATM)

-

Solicitações de Serviços via telefone diretamente na agência

-

Serviços em Tele-atendimento/Fax

-

Serviços em Homebanking/Internet.

Nas entrevistas qualitativas, a grande maioria dos entrevistados
considerou a utilização de ATMs como parte dos serviços solicitados
diretamente na agência. Assim, apesar de serem canais diferentes para
solicitação dos mesmos, as duas primeiras categorias foram consideradas
conjuntamente no desenvolvimento do instrumento de coleta de dados.
Como forma de avaliar o melhor formato de capturar esta informação,
inicialmente foi utilizado o tempo no qual o cliente possui conta no banco como
variável de controle na amostra. Neste caso, esta foi coletada considerando
contas com tempo superior a 5 anos (contas antigas), entre 2 e 5 anos (contas
com tempo intermediário), e entre 1 e menos de 2 anos (contas recentes).

5.2. Formas de Geração do Escore de Intensidade no Relacionamento

Diferentes metodologias são aplicadas para a avaliação da seqüência de
aquisição de produtos e serviços. A mais comumente aplicada entre os
gestores de marketing, principalmente entre os de serviços bancários, é a
contagem de quantos produtos um cliente possui, ou uma ponderação desta
posse a partir da percepção destes gestores de quais dos produtos são mais
importantes. Uma aplicação desta é a apresentada como forma de comparação
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para um escore proposto por Pires (1998), no caso do uso de produtos
financeiros em ATMs.

Apesar da facilidade da aplicação, esta abordagem tem diversas
limitações, principalmente centrada na subjetividade na ponderação, quando
ela ocorre, ou em considerar que todos os produtos têm o mesmo peso para
avaliar um relacionamento. Neste caso, o fato de possuir cartão de débito teria
a

mesma

contribuição

daqueles

usuários

que

possuem

fundos

de

investimentos ou utilizam traveller checks, o que, intuitivamente, não é
consistente. Desta forma, outras opções tornam-se mais adequadas para
verificar a variável em questão.

5.3. Geração dos Escores de Intensidade de Uso de Produtos Financeiros
e de Contatos com o Banco pelo Método de Traço Latente
Para gerar os indicadores de Intensidade no Relacionamento, foram
aplicadas duas técnicas de forma complementar. A primeira delas foi o
Escalograma de Guttman, tendo por base a Análise de Correspondências
Múltiplas, que permitiu a verificação da dimensionalidade dos indicadores, e
também a geração de um primeiro conjunto de escores de Intensidade no Uso
de Produtos e de Contatos, caso o modelo tenha sido unidimensional. Assim,
numa analogia à Análise Fatorial para dados quantitativos, é possível identificar
se existe uma relação uni ou multidimensional entre os produtos listados na
pesquisa, que cada entrevistado indicou utilizar. Os resultados destas
aplicações encontram-se no APÊNDICE 3.

Após foi aplicado um Modelo de Traço Latente, para as dimensões
encontradas na análise de dimensionalidade, como forma de gerar o escore de
Intensidade, validado pelo escore gerado pela Análise de Correspondências
Múltiplas. Na abordagem desenvolvida através do Escalograma de Guttman, o
indivíduo é pré-classificado a partir da posse / uso destes, não existindo a
possibilidade de que este esteja em uma categoria superior mesmo não
possuindo um dado produto.
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A aplicação com modelos probabilísticos (Modelo de Traço Latente)
permite a verificação dos erros de resposta e também de diferentes ordens de
posse de produtos. Neste caso, um usuário pode ser classificado em um grupo
de clientes cuja posse de produtos segue um padrão específico e permite
diferentes seqüências de aquisição. O pressuposto é o relaxamento da
característica determinística do Escalograma de Guttman aplicando um modelo
de probabilidades condicionadas. A relação de posse de um dado item é
determinada não pela posse efetiva dos itens “menos raros” encontrados na
base, mas pela probabilidade que estes sejam precursores do uso dos
produtos financeiros em estudo.

5.3.1. Os Indicadores de Intensidade de Uso de Produtos e meios de
Contato com o Banco
A tabela 5.1. mostra o indicador de penetração individual de produtos
financeiros na amostra coletada.

TABELA 5. 1 - PENETRAÇÃO DOS PRODUTOS FINANCEIROS NA AMOSTRA
TOTAL
Produtos
Cartão de débito
Cartão de crédito
CDC
Financiamento habitacional
Financiamento de veículos
Aplicações em Fundos
Aplicações em Bolsa
Poupança
Títulos de capitalização
Previdência privada
Seguro de automóveis
Seguros residenciais
Seguros de vida
Seguros de saúde
Total de Entrevistas

Frequência de % Penetração
Posse
na Amostra
718
572
463
73
139
89
25
344
124
88
217
142
282
170
756

95,0%
75,7%
61,2%
9,7%
18,4%
11,8%
3,3%
45,5%
16,4%
11,6%
28,7%
18,8%
37,3%
22,5%

Fonte: dados de Pesquisa de Campo (n=756 entrevistas)

Pelo exame destes indicadores, considerando-se a base total de casos
coletados nas 4 amostras, percebe-se que alguns deles têm uma alta
penetração entre os consultados na pesquisa, como Cartão de Débito (95% de
posse) e Cartão de Crédito (75,7% de posse). Outros têm uma penetração
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muito baixa, como Aplicações em Bolsa (3,3%) e Financiamento Habitacional
(9,7%). O Item relativo a utilização de Traveller Checks e Operações de
Câmbio teve apenas 2 observações e não foi considerado na análise. Para
uma análise preliminar dos dados, os outros itens citados foram mantidos. É
importante lembrar que esta taxa de uso de produtos foi analisada somente
para aqueles utilizados no banco indicado pelo cliente.

De forma geral, tendo por base a pirâmide de produtos financeiros
apresentada neste capítulo, verifica-se que os produtos ligados à Gestão da
Conta (Conta Corrente, Cheque e Cartão de Débito) têm uma alta penetração
na base, sendo os dois primeiros utilizados como filtro para a amostra, e o
último teve penetração de 95,0%.

Para os produtos de Financiamento (Financiamento Habitacional, de
Veículos e CDC), a penetração na base diminuiu, apesar de ainda ser alta para
o Crédito Direto ao Consumidor (61,7%), mas de 18,4% para o Financiamento
de Carros e 9,7% para Financiamento Habitacional.

No caso de produtos de Seguro, a penetração na base foi mais
homogênea. Para Seguros de Vida, com maior penetração nesta categoria,
este índice foi de 37,6%, seguido de Seguros de Automóveis (28,5%), Seguros
Saúde (22,5%) e Seguros Residenciais (18,8%).

Já para os produtos de Aplicações Financeiras, a Poupança teve a maior
penetração (45,5%), seguido em proporção mais baixa pelos Títulos de
Capitalização (16,4%), Aplicações em Fundos de Investimento (11,8%),
Previdência Privada (11,6%) e Aplicações em Bolsa (3,3%).

5.3.2. Escores Finais para as Intensidades de Uso de Produtos e Meios de
Contato
Os resultados da aplicação dos modelos de Traço Latente a cada
dimensão proposta estão no APÊNDICE 4. Com base no parâmetro de cada
uma das análises, é possível verificar a intensidade relativa de uso de cada
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categoria de produto e meio de contato. Conforme discussão feita no início
deste capítulo, a composição dos escores será considerada como proxy do
indicador da Intensidade do Relacionamento. O pressuposto desta análise é
que cada indivíduo possui uma característica latente, estimada a partir da
utilização dos produtos em uma dada categoria. Esta característica, chamada
de  permite classificar os indivíduos através de modelos de probabilidade. O
APÊNDICE 4 discute em mais detalhes os modelos ML2 aplicados para este
fim, bem como seus parâmetros e suas interpretações.
As tabelas 5.2 e 5.3 apresentam os escores  e suas estatísticas,
gerados para a Intensidade de Uso dos Produtos de Gestão de Conta e
Financiamento. Neste caso, percebe-se que existe uma concentração maior
nos escores de -0,223 a +0,223. Os limites superior e inferior são
complementares (+1,178 e –1,178), e esta distribuição é relativamente
simétrica.

TABELA 5. 2 - PARÂMETRO  PARA O MODELO ML2 - PRODUTOS DE GESTÃO
DO CAIXA E FINANCIAMENTO

Escores

-1,178
-, 681
-, 223
,223
,681
1, 178
Tot al

Frequencia
10
93
234
291
109
19
756

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Percentual
1, 3
12, 3
31, 0
38, 5
14, 4
2, 5
100,0
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TABELA 5. 3 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS INDICADORES DE INTENSIDADE
DE USO DOS PRODUTOS FINANCEIROS DE GESTÃO DE CAIXA E
FINANCIAMENTOS

Escore I ntensidade de
Uso de Produt os de
Ges tão de Caixa e
Financ iamentos

Estat íst ica
,045
,223
,210
,458
-1,178
1, 178
-, 016
-, 017

Média
Mediana
Variância
Des v io Padrão
Mínimo
Máx imo
Assimetria
Curtos e

Erro
Padrão
,017

,089
,178

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Da mesma forma, as tabelas 5.4 e 5.5 apresentam os escores  e suas
estatísticas, gerados para representar a Intensidade de Uso de Produtos de
Seguros. Neste caso, percebe-se a existência de uma concentração maior nos
escores mais baixos, de -0,880 e -0,287, como era de se esperar, já que a taxa
de penetração destes produtos, se comparados aos da categoria de Gestão de
Caixa e Financiamento, são menores. Os limites superior e inferior neste caso
são complementares (+ 0,880 e – 0,880), mas sua distribuição é assimétrica à
direita.

TABELA 5. 4- PARÂMETRO  PARA O MODELO ML2 - PRODUTOS DE SEGUROS

Escores

-, 880
-, 287
,287
,880
Tot al

Frequencia
387
200
113
56
756

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Percentual
51, 2
26, 5
14, 9
7, 4
100,0
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TABELA 5. 5 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS INDICADORES DE INTENSIDADE
DE USO DOS PRODUTOS FINANCEIROS DE SEGUROS

Escore De
Intens idade de
Uso de Produt os
de Seguros

Estat íst ica
-, 41832
-, 88000
,313
,559740
-, 880
,880
,943
-, 228

Média
Mediana
Variância
Des v io Padrão
Minimo
Max imo
Assimetria
Cus tose

Erro
Padrão
,020358

,089
,178

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

As tabelas 5.6 e 5.7 apresentam os escores  e suas estatísticas,
gerados para verificar a Intensidade de Uso de Produtos de Aplicações
Financeiras. Neste caso, percebe-se uma concentração maior nos escores
mais baixos, de -1,178 e -0,681, como era de se esperar, já que a taxa de
penetração destes produtos é menor se comparados aos das outras duas
categorias. Os limites superior e inferior neste caso não são complementares (+
0,681 e – 1,178), sendo sua distribuição assimétrica à direita. Esta, portanto, é
a categoria com menor penetração entre as analisadas.

TABELA 5. 6 - PARÂMETRO  PARA O MODELO ML2 - PRODUTOS DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Escores

-1,178
-, 681
-, 223
,223
,681
Tot al

Frequency
305
296
102
42
11
756

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Perc ent
40, 3
39, 2
13, 5
5, 6
1, 5
100,0
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TABELA 5. 7 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS INDICADORES DE INTENSIDADE
DE USO DOS PRODUTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Escore de
Intens idade de Uso
de Produtos de
Aplicações
Financ eiras

Estat íst ica
-, 74968
-, 68100
,196
,442594
-1,178
,681
,948
,530

Média
Mediana
Variância
Des v io Padrão
Minimo
Max imo
Assimetria
Curtos e

Erro
Padrão
,016097

,089
,178

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Já o escore gerado para a Intensidade de Contatos com a Instituição
Financeira é uma composição das curvas finais dos 4 indicadores e é verificado
pelo parâmetro  da equação de caracterização do modelo graduado descrito
no APÊNDICE 5.
A tabela 5.8 apresenta os 10 maiores e menores escores  gerados a
partir da análise anterior. Como as combinações possíveis neste caso são
significativamente

maiores

que

para

os

modelos

ML2

desenvolvidos

anteriormente, a distribuição entre de pontos entre os limites indicados é
também mais ampla.

TABELA 5. 8- PARÂMETRO  PARA O MODELO GRADUADO – MEIOS DE
CONTATO COM O BANCO
Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Escore

Freqüência

1,174
1
0,914
1
0,878
2
0,806
1
0,801
1
0,712
1
0,595
2
0,570
1
0,569
1
0,566
2
Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Posição
81º
82º
83º
84º
85º
86º
87º
88º
89º
90º

Escore
-1,221
-1,264
-1,272
-1,329
-1,336
-1,396
-1,475
-1,476
-1,579
-1,729

Freqüência
4
2
5
36
5
91
4
37
27
10

Neste caso, percebe-se que existe uma concentração maior nos escores
mais baixos, como era de se esperar, já que a taxa de utilização dos meios de
contato, de forma geral, não tem uma grande concentração nos itens de maior
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freqüência. Os limites superior e inferior neste caso não são complementares
(+ 1,174 e – 1,729), sendo sua distribuição assimétrica à direita. A tabela 5.9
apresenta as estatísticas do escore  de Intensidade de Uso de Canais de
Contato.

TABELA 5. 9 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DO INDICADOR DE INTENSIDADE DE
USO DOS CANAIS DE CONTATO COM O BANCO

Escore de
Intens idade de
Uso dos Canais de
Contato com o
Banco

Média
Mediana
Variância
Des v io Padrão
Minimo
Max imo
Assimetria
Curtose

Estat íst ica
-, 814
-, 870
,310
,556
-1,729
1, 174
,600
-, 191

Erro
Padrão
,020

,089
,178

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

5.4. Verificação da Validade Convergente e Discriminante dos Escores
Gerados para Intensidade do Relacionamento
Como forma de validação dos escores gerados pelos Modelos de Traço
Latente, foi também verificada a convergência destes dos indicativos
concebidos pela primeira dimensão de cada categoria de produtos e de
contatos da Análise de Homogeneidade (HOMALS), como alternativas de
indicadores da Intensidade no Relacionamento.

Esta avaliação foi feita tendo por base a correlação entre os indicadores
e é apresentada na tabela 5.10. Para interpretação desta tabela, assim como
em modelos MTMM (Matriz Multi-Traço Multi-Método; CAMPBELL e FISK,
1959), para mensurações de mesmo traço, e com métodos diferentes, as
correlações devem ser altas, que indicam a convergências das mensurações
diferentes para o mesmo objeto em estudo, representados nesta tabela pelos
quadrados esverdeados. Para mensurações de traços diferentes, utilizando o
mesmo método, as correlações devem ser baixas, indicando a discriminação
entre os objetos em avaliação, representados na tabela pelos triângulos
avermelhados. E a relação entre traços diferentes e métodos diferentes, por
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conseqüência, deve também apresentar correlações baixas, assim como na
dimensão anterior, representados pelos triângulos azulados.

TABELA 5. 10 - MATRIZ MTMM PARA VERIFICAÇÃO DA CONVERGÊNCIA E
DISCRIMINAÇÃO DOS ESCORES DE INTENSIDADE DE USO DE PRODUTOS /
CANAIS DE CONTATO COM O BANCO
Produtos de
Caixa e
Financiamentos
(HOMALS)

Produtos de
Seguros
(HOMALS)

Produtos de
Aplicações
(HOMALS)

Contatos
(HOMALS)

Produtos de
Caixa e
Produtos de
Financiamentos Seguros (IRT)
(IRT)

Produtos de
Aplicações
(IRT)

Produtos de Caixa e
Financiamentos
(HOMALS)

1,000

Produtos de
Seguros (HOMALS)

0,230**

1,000

Produtos de
Aplicações
(HOMALS)

0,034

0,224**

1,000

Contatos (HOMALS)

0,179*

0,238**

0,135**

1,000

Produtos de Caixa e
Financiamentos
(IRT)

0,974**

0,201**

0,044

0,177**

1,000

Produtos de
Seguros (IRT)

0,213**

0,854**

0,196**

0,221**

0,184**

1,000

Produtos de
Aplicações (IRT)

0,082*

0,333**

0,870**

0,168**

0,085

0,304**

1,000

Contatos (IRT)

0,198*

0,279**

0,155**

0,922**

0,196**

0,261**

0,190**

Contatos (IRT)

1,000

* Correlação de Pearson significativa a 0,05
** Correlação de Pearson significativa a 0,01
Fonte: dados da Pesquisa de Campo

Por inspeção desta tabela, percebe-se que, entre os escores de
produtos e contatos gerados pela mesma metodologia, as correlações são
baixas ou não significativas, quer sejam comparados os gerados pela Análise
de Homogeneidade (HOMALS), quer pelos Modelos de Traço Latente (IRTTRI). Portanto, estas correlações mostram a discriminação entre os indicadores
gerados em cada um dos métodos aplicados.

Da mesma forma, a relação entre escores gerados por métodos
diferentes para intensidade de uso de produtos / contatos diferentes (triângulos
azulados) apresentaram correlações baixas, com esperado. Este fato indica
também boa discriminação entre as mensurações de indicadores diferentes,
mesmo aplicando métodos diferentes.
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Por fim, examinando as correlações entre os escores gerados para a
intensidade de uso dos mesmos produtos / contatos, mas por métodos
diferentes

(quadrados

esverdeados),

verificam-se

correlações

altas

e

significativas, muito superiores àquelas encontradas nos outros elementos
descritos. Desta forma, percebe-se a convergência dos resultados de mesmos
traços (intensidades de uso) pelos dois métodos utilizados.

5.5. Caracterização dos Grupos Demográficos em relação às Intensidades
de Uso Calculadas
Algumas características adicionais servem como referência para
caracterizar os diferentes níveis de utilização propostos. A seguir, são descritas
as diferenças de acordo com algumas características sócio-demográficas
disponíveis na base de dados.

Para esta comparação aplicou-se um procedimento do tipo One-wayANOVA seguido de um teste múltiplas comparações de Tuckey, e o teste T.
Esta seleção se deveu à natureza quantitativa das variáveis em análise
(intensidades) e a daquela que estabelece as categorias de comparação para
estas médias (características sócio-demográficas). O teste de Tuckey foi
aplicado por se considerar a freqüência de ocorrência nas células da tabela de
contingência das variáveis categóricas serem de tamanhos diferentes
(HOCHBERG e TAMHANE, 1987). O teste T foi aplicado na verificação da
comparação entre as médias das intensidades para dois tratamentos
comparados.

A Tabela 5.11 apresenta os resultados da comparação dos Escores de
Intensidade de Uso de Produtos de Gestão de Caixa e de Financiamento,
considerando as diferenças de acordo com o grau de instrução dos
entrevistados.
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TABELA 5. 11 - COMPARAÇÃO DAS MÉDIAS DOS ESCORES DE INTENSIDADE
DE USO DE ACORDO COM O GRAU DE INSTRUÇÃO.
Primário
Completo
a
-0,136

Grau de Instrução
Ginasial
Colegial
Completo Completo
a
-0,060
0,103

Escore de Intensidade de
Uso de Produtos de
Financiamento
b
Escore de Intensidade de
-0,570
Uso de Produtos de Seguros
Escore de Intensidade de
-0,788
Uso de Produtos de
Aplicações
b
Escore de Intensidade de
-0,969
Uso de Meios de Contato
a, b -> categorias nas quais as diferenças
comparações de Tuckey HSD.
Fonte: Dados da Pesquisa de Campo

-0,548

a

-0,416

-0,757

a

-0,845

-0,985

a

-0,785

F

P

6,895

<0,001

ab

6,827

<0,001

a

5,441

0,001

ab

7,679

<0,001

Superior
Completo
0,028

-0,282

-0,645

-0,711

foram significativas através do teste de múltiplas

Percebe-se a influência entre as intensidades verificadas e o do grau de
instrução do usuário para a amostra em questão. As diferenças detectadas não
permitem, como um todo, o estabelecimento de uma hierarquia clara entre a
instrução do usuário e a intensidade de uso de produtos de financiamentos,
pois as diferenças significativas foram entre aqueles que possuem somente
primário completo e aqueles que possuem secundário completo, em detrimento
das outras categorias.

Já para produtos de seguros, as diferenças significativas na intensidade
de uso desta categoria entre os de formação superior e os de formação
primária e ginasial. Não foram encontradas diferenças entre estas categorias e
as de formação colegial.

Também para o caso do Escore de Intensidade de Uso de Aplicações,
as diferenças somente foram significativas entre os de curso superior completo
e os de ginasial completo. Nas demais categorias não houve diferenças
significativas encontradas.

Por fim, para a intensidade de utilização de meios de contato com o
banco, os resultados foram semelhantes aos alcançados na categoria de
seguros. As diferenças significativas estiveram entre os com curso superior, e
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aqueles com primário completo e ginasial completo. Entre as outras categorias
são foram encontradas diferenças estatisticamente significativas.
Assim, percebe-se uma tendência de usuários com níveis mais altos de
formação terem maior intensidade de relacionamento com seus bancos,
principalmente no que tange produtos mais sofisticados (Seguros, Aplicações
Financeiras) e a variedade de opções de contato disponíveis, apesar de não
ser válido para todas as categorias de produtos.
A tabela 5.12 apresenta a comparação das Intensidades calculadas
considerando o tempo de conta do entrevistado.

TABELA 5. 12 - COMPARAÇÃO DAS MÉDIAS DOS ESCORES DE INTENSIDADE
DE USO DE ACORDO COM O TEMPO DE CONTA.
Tempo de Conta Especial
De 1 a 2
Mais de 2 a
Mais de 5
anos
5 anos
anos
0,007
0,060
0,068

F

p

Escore de Intensidade de
1,353
0,259
Uso de Produtos Financeiros
a
a
Escore de Intensidade de
-0,494
-0,398
-0,360
6,910
0,001
Uso de Produtos de Seguros
a
a
Escore de Intensidade de
-0,821
-0,750
-0,675
3,891
0,021
Uso de Produtos de
Aplicações
Escore de Intensidade de
-0,874
-0,794
-0,772
2,378
0,093
Uso de Meios de Contato
a -> categorias nas quais as diferenças foram significativas através do teste de múltiplas
comparações de Tuckey HSD.
Fonte: Dados da Pesquisa de Campo

Para a relação entre tempo de conta e as intensidades calculadas,
houve apenas algumas significativas. Os entrevistados com o menor tempo de
conta especial (1 a 2 anos) e os de mais tempo (mais de 5 anos) apresentaram
distinções significavas nos escores de intensidade de uso de produtos de
seguros e de aplicações financeiras. Entre as outras categorias e entre os
outros escores não houve relação significativa.

Portanto, não se pode afirmar que o tempo de conta, nas categorias
definidas nesta pesquisa, implique maior intensidade no relacionamento. Este
aspecto é relevante, pois em muitas estratégias de relacionamento bancário o
tempo de conta é um determinante das ações junto aos clientes. Se examinado
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sob o foco da intensidade calculada a partir dos parâmetros citados, verifica-se
que clientes antigos não são necessariamente clientes com maior intensidade
de relação com o banco.
Continuando os cruzamentos propostos para a caracterização dos níveis
de escore de intensidade de utilização, foram também comparados estes com
a classe sócio-econômica dos entrevistados (Critério Brasil – ANEP 2000). A
tabela 5.13 apresenta os resultados.
TABELA 5. 13 - COMPARAÇÃO DAS MÉDIAS DOS ESCORES DE INTENSIDADE
DE USO DE ACORDO COM A CLASSE SÓCIO-ECONÔMICA.
A1

Classe Sócio-Econômica (Critério Brasil)
A2
B1
B2
C

F

p

0,126
0,088
0,084
0,042
-0,065
2,926
0,060
Escore de Intensidade
de Uso de Produtos
Financeiros
0,063 a d e -0,220 b d e
-0,345 c
-0,504 d
-0,640 a b c
16,734
<0,001
Escore de Intensidade
de Uso de Produtos de
Seguros
-0,234 acef -0,594 b d e
-0,744 f
-0,804 c d
-0,879 a b
15,328
<0,001
Escore de Intensidade
de Uso de Produtos de
Aplicações
-0,704 d e
-0,709 c f
-0,873 b
-1,036 a e f
12,720
<0,001
Escore de Intensidade -0,404 abcd
de Uso de Meios de
Contato
a, b, c, d, e, f -> categorias nas quais as diferenças foram significativas através do teste de
múltiplas comparações de Tuckey HSD.
Fonte: Dados da Pesquisa de Campo

Neste caso, as diferenças no escore de intensidade de uso de produtos
de gestão de caixa e de financiamento não foram significativas para as
categorias em questão. Já para os indicadores de uso de seguros e de
aplicações financeiras, as classes mais altas (A1 e A2) mostraram-se com
escores significativamente maiores que as de classes mais baixas (C). As
classes intermediárias (B1 e B2) mostraram-se mais homogêneas.

Quando tratada a avaliação do escore de Intensidade de uso dos meios
de contato, o que se percebe são resultados semelhantes aos anteriores, nos
quais as classes mais altas têm uma intensidade de uso maior que as mais
baixas.
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Portanto, a partir da amostra em estudo, as classes mais altas (A1 e A2),
apresentam uma tendência de intensidade no relacionamento maior que as
demais. Este fato pode ser relevante para a caracterização de potenciais
usuários e potenciais candidatos à intensificação do relacionamento a partir de
dados cadastrais. Corroborando o senso comum, este fato pode ser explicado
pela maior disponibilidade de recursos nestes grupos, e, assim, maior uso das
opções que o banco oferece.

Para a comparação das diferenças de intensidade de utilização dos
produtos e meios de comunicação de acordo com o sexo dos entrevistados, foi
aplicado o teste T, como consta na tabela 5.14. Neste caso, não foram
encontradas diferenças significativas para os mesmos. Assim, o gênero do
usuário da conta, para a amostra em questão, não apresenta nenhuma relação
com a intensidade do relacionamento.
TABELA 5. 14 - COMPARAÇÃO DAS MÉDIAS DOS ESCORES DE INTENSIDADE DE USO
DE ACORDO COM O SEXO DO RESPONDENTE.

Escore de Intensidade de Uso de
Produtos Financeiros
Escore de Intensidade de Uso de
Produtos de Seguros
Escore de Intensidade de Uso de
Produtos de Aplicações
Escore de Intensidade de Uso de
Meios de Contato
Fonte: Dados da Pesquisa de Campo

Sexo
Masculino
0,060

Feminino
0,028

T
0,955

p
0,340

-0,403

-0,435

0,790

0,430

-0,757

-0,740

-0,509

0,611

-0,798

-0,832

0,846

0,398

Por fim, foi feito o cruzamento das intensidades de utilização dos
diferentes produtos e meios de contato com a idade do respondente. Como
ambas as variáveis são quantitativas, a opção foi calcular a correlação entre
elas. Neste caso, a correlação entre a intensidade de uso de Produtos de
Gestão de Conta e Financiamentos foi negativa e significativa, mais com
valores baixos (r = -0,108; p = 0,003).

Já no caso da correlação entre intensidade de uso de Produtos de
Seguros e de Aplicações, as correlações não foram significativas (r = 0,067, p =
0,066; r = 0,033, p =0,360, respectivamente).
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E para o escore de intensidade de uso dos Canais de Comunicação, a
correlação encontrada foi negativa e significativa, mas com um valor baixo (r =
-0,123; p = 0,001).

Apesar de algumas apresentarem-se significativos, estas correlações
mostraram-se baixas. Portanto, não se pode dizer que a idade do usuário,
dentro dos limites estabelecidos pela amostra em questão, tenha grande
influência na intensidade do relacionamento.

5.6. Implicações dos Indicadores Calculados para o Desenvolvimento do
Modelo e para a Predição de Uso de Produtos e Canais de Contato
De posse dos indicadores gerados pelos Modelos de Traço Latente, foi
mensurado o último construto proposto no Modelo Teórico deste trabalho, que
se refere à Intensidade do Relacionamento entre clientes e Bancos, baseados
na Intensidade de Uso dos Produtos Financeiros, e na Intensidade de Contatos
pelos Canais de Comunicação disponíveis entre Clientes e o Banco.

Além deste aspecto, aplicado ao modelo em desenvolvimento nesta
tese, é importante ressaltar a relevância dos Modelos de Traço Latente para a
predição do comportamento de adoção dos produtos em cada categoria, a
partir da utilização dos outros. A ordem detectada através dos dois
procedimentos mostra a convergência dos resultados.

A segunda abordagem, conforme foi discutido no início deste capítulo,
não implica ordem fixa no uso dos produtos (aquisição de produtos de ordem
superior implica na posse de produtos de ordem inferior), como no
Escalograma de Guttman (KAMAKURA et alii, 1991). Uma propriedade
importante destes tipos de modelo é a “mensuração da habilidade
independente dos itens”, ou seja, a medida de um traço latente (p.ex.,
intensidade de uso de uma determinada categoria de produtos) pode ser
comparável mesmo se forem baseadas em grupos diferentes de itens.
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A avaliação dos traços latentes associados às diferentes categorias de
produtos pode oferecer aos gestores de vendas alguns indícios para o esforço
de cross-selling. Pela propriedade anteriormente citada, a probabilidade de
posse futura de produtos pode ser calculada considerando os produtos que
possui atualmente, para as categorias em questão. E, pela intensidade de uso
em uma dada categoria, pode-se predizer que clientes têm mais chance de
comprar novos produtos nela, o que limita a base de clientes para a oferta de
novas opções.

5.7. Tipologia de Usuários baseada na Intensidade do Relacionamento
Bancário
Tendo por base os escores calculados para a intensidade de utilização
das diferentes categorias de produtos (Gestão de Conta e Financiamentos,
Seguros e Aplicações), dos diferentes meios de interação com o banco ao qual
estão ligados, e o tempo de conta do usuário, pode-se discriminar grupos de
consumidores como forma de avaliar o impacto do construto Intensidade no
Relacionamento cliente-banco em outras variáveis do modelo em teste.

Considerando a natureza diversa destas variáveis, quer sejam, contínuas
a partir dos escores calculados pelos modelos de traço latente, quer seja
qualitativa para o caso do tempo de conta dos usuários, faz-se necessária a
aplicação de um método de agrupamento que permita a mescla destes
diferentes níveis de mensuração. Os métodos tradicionalmente aplicados de
análise de cluster não hierárquica necessitam de variáveis quantitativas, e os
de cluster hierárquicos, que permitem esta acomodação, sugerem que todas
estejam no mesmo nível de mensuração (HAIR et alii, 1998).

Portanto, para estas análises foi aplicado um Modelo de Classe Latente
descrito no APÊNDICE 6. Este se baseia em modelos de probabilidade, onde
se considera a existência de algum formato de agrupamento dos casos
amostrados não conhecido a priori, e que cada observação possui uma
probabilidade de associação a cada um dos grupos ainda não conhecidos.
Também, este grupo de técnicas oferece alguns indicadores comparativos de
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desempenho dos modelos de agrupamento (WEDEL e KAMAKURA, 2000;
MCLACHLAN e BASFORD, 1988), relacionados ao ajustamento do mesmo a
base de dados. Este aspecto é importante, pois oferece índices mais objetivos
para a escolha do número de grupos, além do arbítrio do pesquisador.

Inicialmente desenvolvida a partir de modelos de probabilidade discreta,
uma extensão desta abordagem permite a aplicação para variáveis contínuas.
O princípio de base desta avaliação é que a amostra (população) em análise
seja formada a partir de k grupos latentes, cuja distribuição é desconhecida a
priori. As etapas do desenvolvimento desta tipologia, bem como a
apresentação seus resultados, estão no APÊNDICE 5.

5.7.1. Descrição dos Grupos de Intensidade do Relacionamento
Como demonstraram os resultados do APÊNDICE 5, a melhor
configuração gerada neste processo de convergência foi aquele com 3
grupos.Neste caso, os indicadores para o modelo com 3 grupos, na amostra
total, são apresentados na tabela 5.15. Uma descrição detalhada sobre estes
indicadores é apresentada naquele APÊNDICE.
TABELA 5. 15 - INDICADORES DO MODELO DE CLASSE LATENTE GERADOS
PELA INTENSIDADE DO RELACIONAMENTO NA AMOSTRA TOTAL
Indicadores
3 grupos
Log-likelihood (LL)
-1295,851
BIC (baseado no LL)
2790,543
AIC (baseado no LL)
2651,702
CAIC (baseado no LL)
2820,543
Erros de Classificação
0,0005
2
Entropia R
0,9967
AWE
3084,456
Fonte: dados da Pesquisa de Campo

Os resultados do modelo mostraram-se adequados, quando comparados
com as referências citadas para as outras configurações de grupamentos nas
amostras de teste e de validação. A tabela 5.16 apresenta um resumo
descritivo destes grupamentos gerados.
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TABELA 5. 16 - DESCRIÇÃO DOS GRUPOS GERADOS PELA INTENSIDADE DO
RELACIONAMENTO
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3
Distribuição (n/%)
Tempo de Conta

387
(51,2%)
Entre 1 e 2 anos

200
(26,5%)

37,3%

169
(22,4%)

29,0%

31,2%

2

X = 6,800 (p=0,147)

Mais de 2 e menos
de 5 anos

33,0%

33,0%

33,1%

Mais de 5 anos

29,6%

37,9%

35,6%

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3
Intensidade Produtos de Financiamento

Estatísticas

a

-0,0208

b

0,0460

F

P

ab

13,577

<0,001

0,1975

-0,8568

ab

-0,7258

ac

-0,5330

bc

34,702

<0,001

Intensidade Produtos Seguros

-0,8800

ab

-0,2870

ac

0,4818

bc

6387,602

<0,001

Intensidade Uso Meios de Contato

-0,9371

ab

-0,7757

ac

-0,5784

bc

26,800

<0,001

Intensidade Produtos Aplicações

a, b -> categorias nas quais as diferenças foram significativas através do teste de múltiplas
comparações de Tuckey HSD.
Fonte: dados da Pesquisa de Campo

Nesta caracterização, é importante salientar que o tempo de conta não
apresentou bom poder de discriminação entre os grupos, o que indica que esta
variável, da forma como foi concebida neste projeto, não é significativa para a
descrição destes (X2 = 6,800; p=0,147). Os escores gerados a partir do Modelo
de Classe Latente mostraram-se mais efetivos nesta discriminação. Dos quatro
aplicados, o que apresentou maior capacidade para este fim foi a intensidade
de utilização de produtos de Seguros (F=6.387,60; p<0,001), seguido das
intensidades de uso de produtos de Aplicações

Financeiras (F=34,70;

p<0,001) e da intensidade no uso dos Meios de Contato (F=26,80; p<0,001). O
que ofereceu menor poder de discriminação foi a intensidade de uso dos
produtos de Gestão de Caixa e Financiamento, que permitiu somente a
distinção de dois grupos (F=13,57; p<0,001). Este resultado já era esperado, e
deveu-se à alta penetração destes produtos na base amostral, conforme
discussão feita no início deste capítulo.

A tabela 5.17 apresenta algumas características sócio-demográficas
disponíveis para os grupos. Nesta tabela, percebe-se que o nível de educação
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do correntista e a sua classe sócio-econômica mostram-se discriminantes dos
grupos, fato que não se repete para o gênero deste.

TABELA 5. 17 - DESCRIÇÃO DOS GRUPOS GERADOS PELA INTENSIDADE DO
RELACIONAMENTO – VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS

Grau de
Instrução

Classe SócioEconômica
(Critério Brasil)
Sexo

Primário
Completo
Ginasial
Completo
Colegial
Completo
Superior
Completo
A1
A2
B1
B2
C
Masculino
Feminino

Cluster 1
5,7%

Cluster 2
7,5%

Cluster 3
1,8%

20,9%

15,0%

13,0%

53,7%

58,5%

53,8%

19,6%

19,0%

31,4%

1,3%
14,2%
23,8%
35,9%
24,8%
51,4%
48,6%

1,0%
16,1%
36,7%
30,2%
16,1%
55,0%
45,0%

6,5%
29,6%
32,0%
24,9%
7,1%
55,6%
44,4%

X2

p

20,22

0,003

65,24

<0,001

1,14

<0,564

Fonte: dados da Pesquisa de Campo

O maior grupo (Cluster 1 – 51,1% da amostra) refere-se àqueles
usuários com a mais baixa intensidade de relacionamento, pois apresentaram
escores menos elevados nas 4 categorias em análise. É composto por
correntistas com dominância de possuidores de até ensino médio completo, e
de classes sócio-econômicas B e C.
Já o 2º grupo (Cluster 2 – 26,4% da amostra) refere-se àqueles usuários
com intensidades intermediárias de relacionamento. Mostraram-se com
escores intermediários nas 4 categorias em análise. Não apresentaram
diferenças significativas no uso de produtos de Gestão de Caixa e
Financiamento em relação ao primeiro grupamento, mas têm intensidades
significativamente superiores nos itens de produtos de Aplicações, Seguros e
Meios de Contato em comparação com aquele grupo. É composto por
correntistas com predominância de formação em ensino médio completo, e de
classe sócio-econômica B.
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O 3º grupo (Cluster 3 – 22,4% da amostra) refere-se àqueles usuários
com intensidades mais altas de relacionamento com seus bancos. Possuem os
maiores escores nas 4 categorias em análise. Apresentaram diferenças
significativas no uso de produtos de Gestão de Caixa e Financiamento em
relação aos dois primeiros grupamentos, fato que se repetiu nos itens de
produtos de Aplicações, e Meios de Contato em comparação com aqueles
grupos. Apresentaram ainda um escore bastante superior aos outros grupos no
item intensidade de uso de Seguros. É composto por correntistas com
predominância de formação em ensino médio completo, com uma proporção
significativa de formação superior, e de classes sócio-econômicas B, com
maior concentração de A que os outros grupos.

Esta configuração, apesar de intuitiva, mostrou haver um padrão
consistente no uso de produtos em cada grupo, não havendo um destes que
apresentasse comportamento cruzado, como por exemplo, um grupo com
maior intensidade de uso de produtos de seguros, e outro apresentar maior
intensidade no uso de produtos de aplicação, e um terceiro nos meios de
comunicação com o banco. A formação de 3 grupamentos, conforme
especificado inicialmente pela definição operacional desta variável, mostrou-se
viável. Em dissonância com a hipótese inicial neste trabalho, o tempo de conta
não se mostrou como uma variável associada àquela para a amostra em
questão.

Como forma de complementar esta análise, a avaliação dos volumes
envolvidos nas operações com os produtos utilizados, bem como a
rentabilidade gerada por estes, poderiam ser consideradas. Estas não foram
captadas no instrumento desenvolvido por razões de acesso e disponibilidade
da informação junto à base de respondentes, bem como pela dificuldade de
obtenção da mesma junto aos bancos. Este certamente poderá ser um
desdobramento importante para estudos futuros, considerando o escore de
intensidade que contemple também volumes de recursos como os citados.

5.8. Conclusões do Capítulo
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Este capítulo gerou indicadores que procuram representar a intensidade
do relacionamento, utilizando este conceito no seu sentido estrito, ou seja, a
partir das intensidades de uso de produtos e dos meios de contato que o banco
oferece. De posse destes indicadores gerados pelos Modelos de Traço
Latente, foi mensurado o último construto proposto no Modelo Teórico deste
trabalho, que se refere à Intensidade do Relacionamento entre clientes e
Bancos, baseados na Intensidade de Uso dos Produtos Financeiros, e na
Intensidade de Contatos pelos Canais de Comunicação disponíveis entre
Clientes e o Banco. Estes foram utilizados também para gerar uma tipologia de
usuários de banco, com base na Intensidade do Relacionamento.

No próximo capítulo serão testadas as hipóteses propostas pelo modelo
teórico, bem como será realizada uma discussão dos resultados à luz do
referencial teórico-empírico proposto nesta tese.
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CAPÍTULO 6

AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DO
MODELO ESTRUTURAL
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6. VERIFICAÇÃO DO MODELO ESTRUTURAL E DISCUSSÃO
DOS SEUS RESULTADOS

O objetivo deste capítulo é apresentar os testes do modelo estrutural
proposto. Seguindo o procedimento sugerido no Capítulo 4, foi aplicada uma
Análise Fatorial Confirmatória sobre a amostra final (n=480). Neste caso, os
resultados demonstraram a validade da estrutura proposta, bem como
confirmaram a estabilidade da mesma relativamente às análises anteriores.

O Modelo Teórico proposto no capítulo 2 foi testado a partir do
procedimento de Equações Estruturais com Variável Latente, tendo em vista os
resultados obtidos para modelo de mensuração testado no Capítulo 4. Sua
discussão é feita em duas partes. Na primeira, este é testado sem alterações,
considerando os testes das hipóteses através dos efeitos diretos. Em seguida,
são verificados os efeitos indiretos no modelo estrutural, como forma de avaliar
potenciais alterações no mesmo, levando-se em consideração a perspectiva
teórica.

Por fim, foi inserida no modelo a variável Intensidade no Relacionamento
com o Banco, a partir do agrupamento gerado no Capítulo 5. Este processo foi
feito através da comparação das médias dos indicadores dos construtos do
modelo, verificando as diferenças nos seus resultados.

6.1. Caracterização dos Indicadores Sumarizados do Modelo

Inicialmente foram avaliados os indicativos de normalidade, linearidade e
colinearidade, além da análise de missing values dos itens sumarizados que o
modelo proposto. Para este fim, foi feita a caracterização geral da amostra,
considerando todas as coletas realizadas. As tabelas a seguir mostram os
resultados das observações válidas, para cada variável individualmente,
resumida através da média, desvio padrão e indicadores de curtose e
assimetria. Não houve problemas de indicadores com grande quantidade de
não respostas, o que sugere que todos podem participar da análise final.
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A Tabela 6.1 apresenta os indicadores da Qualidade Percebida, cujos
resultados estiveram em níveis relativamente altos, sendo os mais altos
relacionados à Qualidade Percebida na Infra-estrutura oferecida aos usuários
(8,09), e o mais baixo a Qualidade de Acesso às Agências (6,51).
TABELA 6. 1 - CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DA QUALIDADE DE
SERVIÇOS
Stat is tic
N
Qualidade atendimento
Qualidade inf raes trut ura
Qualidade conf iabilidade s erv iços
Qualidade aces so agênc ia
Cas os Válidos (list wis e)

756
756
756
755
755

Mínimo
1, 46
1, 33
2, 14
1, 00

Máx imo
10, 00
10, 00
10, 00
10, 00

Média
7, 5507
8, 0901
7, 3815
6, 5171

Des cio
Padrão
1, 28212
1, 12601
1, 25184
1, 71720

Assimetria
-, 806
-, 954
-, 723
-, 741

Curtose
1, 754
2, 968
1, 105
,446

Fonte: coleta de dados do projeto

Quando examinados os resultados dos indicadores de Benefícios
Percebidos no Relacionamento (Tabela 6.2), as médias nos indicadores não
são tão convergentes como no caso da Qualidade Percebida. Para os
indicadores

de

Benefícios

Sociais

(5,69),

Econômicos

(5,12)

e

de

Customização (5,70), os resultados são apenas regulares. Já para os
Benefícios de Segurança (6,99) podem ser classificados como bons. Numa
inspeção simples da tabela, verifica-se também que os escores de Qualidade
Percebida dos Serviços são mais altos que os de Percepção dos Benefícios do
Relacionamento. Este fato remete à discussão de que, neste mercado, o
consumidor tem percepções mais adequadas dos serviços, uma característica
transacional, mas não avalia tão positivamente aquilo que a instituição
financeira lhe dá em troca de sua permanência no banco, numa perspectiva
relacional.
TABELA 6. 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DOS BENEFÍCIOS
PERCEBIDOS NO RELACIONAMENTO
Stat is tic
N
Benef icios Sociais
Benef icios Segurança
Benef íc ios Economic os
Benef íc ios Customização
CAsos Válidos (listwise)

756
756
756
756
756

Fonte: Coleta de dados do projeto

Mínimo
1, 00
1, 00
1, 00
1, 67

Máx imo
10, 00
10, 00
9, 75
10, 00

Média
5, 6980
6, 9976
5, 1197
5, 7060

Des v io
Padrão
1, 44045
1, 35575
1, 42277
1, 28545

Assimetria
-, 063
-, 380
-, 107
-, 232

Curtose
,142
,567
,436
,205
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No que tange às Respostas Afetivas, os indicadores positivos mostramse com baixa intensidade (Tabela 6.3), e os indicadores negativos em níveis
muito baixos de intensidade (Tabela 6.4). Esta disparidade de concentração
dos pontos na parte baixa da escala é característica destas escalas (IZARD,
1977). O que se percebe também são desvios padrão elevados frente às
médias, mostrando uma dispersão relativamente alta.

TABELA 6. 3 - CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DAS RESPOSTAS
AFETIVAS POSITIVAS
Stat is tic
N
Res post as Af etiv as Positiv as I nteress e
Res post as Af etiv as Positiv as Contentament o
Res post as Af etiv as Positiv as Ent usiasmo
Cas os Válidos (list wise)

756
756
755
755

Mínimo
1, 00
1, 00
1, 00

Máx imo
10, 00
10, 00
10, 00

Média
4, 7615
3, 8940
3, 3932

Des v io
Padrão
2, 15849
2, 15391
2, 13441

Assimetria
,042
,547
,748

Cus tose
-, 832
-, 477
-, 277

Fonte: Coleta de dados do projeto

Um aspecto a ser lembrado é que as Respostas Afetivas Negativas com
baixa intensidade, conforme os resultados apresentados na Tabela 6.4, o que é
positivo na avaliação dos serviços bancários. Assim, quanto mais baixo os
escores de dimensões negativas, melhor a avaliação da experiência de uso do
serviço do banco correspondente.

TABELA 6. 4 - CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DAS RESPOSTAS
AFETIVAS NEGATIVAS
Stat is tic
N
Res post as Af etiv as Negativ as
Res post as Af etiv as Negativ as
Res post as Af etiv as Negativ as
Res post as Af etiv as Negativ as
Res post as Af etiv as Negativ as
Res post as Af etiv as Negativ as
Cas os Válidos(listwise)

Tristeza
Raiv a
I rrit ação
Medo
Vergonha
Culpa

756
756
756
756
755
756
751

Mínimo
1, 00
1, 00
1, 00
1, 00
1, 00
1, 00

Máx imo
10, 00
10, 00
10, 00
10, 00
10, 00
10, 00

Média
2, 2784
2, 2138
2, 4081
2, 1138
2, 0678
1, 7956

Des v io
Padrão
1, 77882
1, 96859
1, 93911
1, 67376
1, 54953
1, 32484

Assimetria
1, 858
2, 179
1, 768
2, 191
1, 957
2, 574

Curtose
3, 310
4, 483
2, 737
5, 319
3, 869
8, 542

Fonte: Coleta de dados do projeto

Quanto verificados os resultados das Respostas Afetivas Positivas,
percebe-se que estes estiveram com desempenho médio relativamente baixo,
o que mostra que, mesmo com Respostas Afetivas Negativas muito baixas, as
positivas não chegaram a mostrarem-se correspondentemente altas. Este fato
pode indicar que existem alguns aspectos relevantes na experiência de
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consumo dos serviços bancários que precisam ser trabalhados. Uma
explicação para estes escores não serem elevados está na natureza dos
serviços em estudo. Estes são do tipo de prestação continuada (LOVELOCK e
WRIGHT, 2001), que acarreta uma avaliação com carga afetiva mais baixa
definidas a partir de expectativas normativas (PARK e CHOI, 1998).

Para os indicadores da Satisfação, os resultados classificaram-se como
relativamente altos, exceto a avaliação da Desconformidade Global, que esteve
com média abaixo de 6,5.

TABELA 6. 5 - CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DA SATISFAÇÃO COM O
RELACIONAMENTO
Stat is tic
N
Satisf aç ão Geral
Des conf ormidade Global
Dist ância Ideal
Res post a Af etiv a Global
Cas os Válidos (list wis e)

756
756
756
756
756

Mínimo
1, 00
1, 00
1, 00
1, 00

Máx imo
10, 00
10, 00
10, 00
10, 00

Média
7, 2976
6, 3161
6, 8360
7, 1984

Des v io
Padrão
1, 66858
1, 63304
1, 65888
1, 75002

Assimetria
-1,082
-, 143
-, 740
-, 851

Curtose
2, 148
,900
1, 122
1, 210

Fonte: Coleta de dados do projeto

Os indicadores sumarizados da Confiança mostraram-se diversos
(Tabela 6.6). Para a percepção de Competência e Altruísmo, as médias podem
ser consideradas em níveis regulares, mas na avaliação da Integridade este
alcançou níveis bons.
TABELA 6. 6 - CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DA CONFIANÇA NO
FORNECEDOR DE SERVIÇOS
Stat is tic
N
Conf iança Competência
Conf iança Integridade
Conf iança Altruís mo
Cas os Válidos (listwise)

756
756
756
756

Mínimo
1, 00
2, 00
1, 00

Máx imo
10, 00
10, 00
10, 00

Média
6, 5536
7, 2804
6, 3203

Des v io
Padrão
1, 32260
1, 27164
1, 75079

Assimetria
-, 236
-, 455
-, 534

Curtose
,414
,770
,283

Fonte: Coleta de dados do projeto

Nas dimensões do Comprometimento (Afetivo e Instrumental/ de
Continuidade), os valores alcançaram apenas níveis regulares (Tabela 6.7).
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TABELA 6. 7 - CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DO COMPROMETIMENTO
COM O RELACIONAMENTO
Stat is tic
N
Comprometimento Af et iv o
Comprometimento Cont inuidade
Cas os Válidos (lis twis e)

756
756
756

Mínimo
1, 00
1, 00

Máx imo
10, 00
10, 00

Média
6, 4637
5, 1259

Des v io
Padrão
1, 50262
1, 87063

Assimetria
-, 440
-, 083

Curtos e
,723
-, 374

Fonte: Coleta de dados do projeto

No contexto da Lealdade (Tabela 6.8), os resultados mostraram-se bons,
apenas mantendo-se na região limítrofe do grau regular o item “Aumentar a
movimentação no banco”.
TABELA 6. 8 - CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DE LEALDADE
Stat is tic
N
Aumentar mov imentação
Considerar quando tiv er que adquirir produto
Continuar f azendo negócios
Falar bem para outras pessoas
Fornecer inf ormações
Manter a c onta
Cas os Válidos (list wis e)

755
756
755
753
756
754
749

Mínimo
1
1
1
1
1
1

Máx imo
10
10
10
10
10
10

Média
6, 48
6, 83
7, 20
7, 14
7, 08
7, 57

Des v io
Padrão
1, 806
1, 783
1, 614
1, 827
1, 792
1, 629

Assimetria
-, 107
-, 591
-, 677
-, 646
-, 712
-, 602

Curtose
,088
,680
1, 339
,891
,932
,695

Fonte: Coleta de dados do projeto

Outro fato importante para as análises seguintes refere-se às
características das distribuições individuais dos indicadores sumarizados.
Percebe-se que as maiorias dos indicadores propostos são assimétricas à
direita, exceto nos de Respostas Afetivas, que mantêm um comportamento
inverso. Estes resultados levam à avaliação de que as distribuições não são
perfeitamente normais nas amostras coletadas. Para verificá-los, foi realizado
um teste de normalidade através do teste de Komogorov e Smirnov, e da
avaliação através dos gráficos de comparação de valores observados e
esperados em uma distribuição normal com os parâmetros de cada item e dos
resíduos dos mesmos, conforme exposto no APÊNDICE 1. Estas análises
confirmaram a não normalidade indicada anteriormente. A exceção a esta
análise são os indicadores das Respostas Afetivas, que, sendo também não
normais, concentraram-se na parte baixa da escala, principalmente no caso
dos itens das Respostas Afetivas Negativas.
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A perspectiva da linearidade foi verificada por inspeção de gráficos de
dispersão e a busca de relações que possam configurar aspectos não lineares.
Neste caso, não puderam ser confirmadas relações não lineares nos gráficos.
A verificação da colinearidade foi feita através da avaliação da correlação entre
os indicadores. Por inspeção da matriz de correlação entre os itens de
mensuração sumarizados, também não foram encontradas correlações desta
magnitude31.

6.2. Avaliação Discriminante e Convergente do Modelo Estrutural –
Amostra Final
Para avaliar o modelo proposto na amostra final, novamente foi aplicada
uma Análise Fatorial Confirmatória (CFA). Esta análise considerou as
estruturas de indicadores resultantes das análises feitas no Capítulo 4.

A primeira análise avaliou a estrutura discriminante e convergente da
Satisfação (Desempenho, Resposta Afetiva Positiva, Resposta Afetiva
Negativa, Benefícios como antecedentes da Satisfação), e da Confiança,
Comprometimento e Lealdade. A tabela 6.9 mostra os resultados das cargas
fatoriais dos itens sobre cada Variável Latente (dimensão). Todos os loadings
foram indicados como significativos.

Foram calculados também indicadores alternativos de confiabilidade
(CONF), e de Variância Média Extraída (AVE), propostos por Fornell e Larcker
(1982). Neste caso, todos os resultados podem ser considerados significativos.

31

Um exemplo de aplicação destas verificações está no Apêndice 1, para o caso da Qualidade
Percebida discutida a partir dos resultados das etapas preparatórias desta tese.
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Qualidade Atendimento
Qualidade Infra-estrutura
Qualidade Confiabilidade Serviços
Qualidade Acesso Agência
Benefícios Sociais
Benefícios Segurança
Benefícios Econômicos
Benefícios Customização
Resposta Afetiva Positiva Interesse
Resposta Afetiva Positiva Contentamento
Resposta Afetiva Positiva Entusiasmo
Resposta Afetiva Negativa Tristeza
Resposta Afetiva Negativa Raiva
Resposta Afetiva Negativa Irritação
Resposta Afetiva Negativa Medo
Resposta Afetiva Negativa Vergonha
Resposta Afetiva Negativa Culpa
Satisfação Global
Desconformidade Global
Distância Ideal
Resposta Afetiva Global
Confiança Competência
Confiança Integridade
Confiança Altruísmo
Comprometimento Afetivo
Comprometimento Continuidade
Aumentar movimentação
Considerar quando tiver que adquirir produto
Continuar fazendo negócios
Falar bem para outras pessoas
Fornecer informações
Manter a conta
Confiabilidade Composta (CONF)
Variância Média Extraída (AVE)

Lealdade

Comprometimento

Confiança

Satisfação com o
Relacionamento

Respostas Afetivas
Negativas

Respostas Afetivas
Positivas

Benefícios no
Relacionamento

Qualidade
Percebida

TABELA 6. 9 - RESULTADOS DA ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA DOS
INDICADORES DAS VARIÁVEIS LATENTES DO MODELO FINAL

0,915**
0,710*
0,848*
0,643*
0,735**
0,820*
0,643*
0,658*
0,406*
0,848*
0,930**
0,875**
0,930*
0,902*
0,812*
0,791*
0,808*
0,842**
0,816*
0,874*
0,885*
0,770**
0,874*
0,854*
0,962**
0,596*

0,873
63,5%

0,808
51,5%

0,792
58,3%

0,942
73,0%

0,915
73,0%

0,872
69,5%

0,771
64,0%

0,762**
0,823*
0,866*
0,824*
0,622*
0,773*
0,904
61,2%

* Loadings significativos a 0,01
** Loadings com significância não calculada por estar fixado em 1 na avaliação inicial

Fonte: Coleta de dados do projeto

Os resultados de ajustamento deste modelo podem ser considerados
bons (2 = 1345,3; 584 gl; p<0,001; 2/gl = 2,30; resíduos padronizados <
0,304; NFI = .966; NNFI = .987; CFI = .981; IFI = .981; SRMR =.051; RMSEA =
.053). A matriz de correlação entre os construtos está na tabela 6.10.
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Respostas Afetivas
Positivas

Benefícios do
Relacionamento

Satisfação

Confiança

Comprometimento

-.456*
.378*
.548*
.742*
.715*
.640*
.658*

-.158*
-.410*
-.599*
-.532*
-.481*
-.464*

.245*
.380*
.348*
.374*
.400*

.268*
.240*
.214*
.223*

.745*
.735*
.689*

.863*
.795*

.811*

Lealdade

Respostas Afetivas
Negativas

Qualidade Percebida
Resposta Afetiva Negativa
Resposta Afetiva Positiva
Benefícios do Relacionamento
Satisfação
Confiança
Comprometimento
Lealdade
* correlações significativas a 0,01

Qualidade
Percebida

TABELA 6. 10 - RESULTADOS DA ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA ENTRE
OS CONSTRUTOS COMPONENTES DO MODELO ESTRUTURAL COMPLETO –
AMOSTRA FINAL (N=480)

Fonte: Coleta de dados do projeto

Analisando as correlações entre os construtos percebe-se que estas
foram todas significativas, no sentido adequado, mas não muito altas (acima de
0,90), o que caracterizaria multicolinearidade. As associações estabelecidas
pelas Respostas Afetivas Negativas tiveram seus sinais negativos, conforme as
relações estabelecidas nas hipóteses estabelecidas. As outras foram positivas
e significativas, conforme previsto. Desta forma, pode-se verificar a
discriminação entre os construtos tratados no modelo estrutural a partir dos
resultados da Tabela 6.10.

Da mesma forma, observando-se os resultados da variância média
extraída (AVE) de cada construto, estes nunca são maiores que o quadrado
das correlações que chegam a eles. Este critério, discutido por Fornell e
Larcker (1982), permite a verificação da validade convergente para cada
construto, pois a variância extraída pelos indicadores de um deles não é maior
que aquela captada pela relação desta Variável Latente com outra.
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6.3. Análise do Modelo Estrutural Proposto
Após o exame da validade das escalas sumariadas, aplicadas para
medir os construtos, este item discute o teste do modelo proposto. Este teste,
conforme discutido no Capítulo 4, foi feito avaliando-se os coeficientes no
modelo estrutural estimado, bem como os índices de ajustamento do modelo
global. Os limites estabelecidos nestes últimos indicadores seguem os padrões
descritos na metodologia e, para as trajetórias (paths), foi avaliada a
significância com base nos valores correspondentes ao teste T para cada um
deles, e suas magnitudes e direções, conforme modelo proposto (HAIR et alii,
1998).

Também foram considerados os coeficientes de determinação (R2) para
cada variável endógena do modelo, que representa a proporção de variância
deste construto que é explicada pelas variáveis latentes antecedentes a ela
pelo modelo estrutural. Quanto mais próximo a 1, maior o poder de explicação
dos antecedentes sobre aquela dependente em análise (HAIR et alii, 1998).

Como foi aplicado nos testes dos modelos de mensuração de cada
construto, foram testadas algumas configurações alternativas, como forma de
verificar a proposta que oferece melhor desempenho. Estas configurações são
baseadas em conexões justificáveis a partir da literatura disponível sobre o
assunto, fornecendo outras perspectivas para o modelo em questão. Modelos
com desempenho superior e com base sólida na teoria devem ser
considerados na análise proposta. Esta superioridade foi avaliada de forma
mais objetiva através dos indicadores de ajustamento de cada configuração
(HAIR et alii, 1988).

O modelo estrutural testado para este projeto está descrito na figura 6.1.
Nela, constam os relacionamentos estimados, seus coeficientes padronizados
de regressão e os valores t (t-values) associados a estes (valor entre
parênteses). Tais coeficientes identificam a magnitude e a direção das relações
entre os diversos construtos do modelo, atuando diretamente na confirmação
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ou rejeição das hipóteses de pesquisa. Também nesta figura constam os
coeficientes de determinação de cada variável endógena do modelo.

Para avaliação do desempenho global do modelo, observaram-se seus
indicadores de ajustamento (X2 = 1676,52; 419 gl; p<0,001; X2/gl = 3,45;
resíduos padronizados < 0,329; NFI =.950; NNFI =.959; CFI = .963; IFI = .963;
SRMR = .085; RMSEA=.075). Percebe-se que os índices mostram um bom
ajustamento aos dados. Os valores de NFI, NNFI e CFI são satisfatórios e os
do SRMR e RMSEA são aceitáveis entre valores de 0,05 e 0,08. O valor quiquadrado é significativo, porém, quando examinado relativamente aos graus de
liberdade do modelo, assume níveis aceitáveis. (HAIR et alii, 1998).

FIGURA 6. 1 - MODELO TEÓRICO PROPOSTO COM AS RELAÇÕES
ESTABELECIDAS E OS COEFICIENTES PADRONIZADOS ASSOCIADOS A ESTAS
R2=10,3%

0,253
(2,809)

R2=51,8%

Qualidade
Percebida dos
Serviços

Resposta Afetiva
Positiva ao
Relacionamento

R2=61,4%
0,114

0,087

Confiança

(3,187)

(0,932 ns)

0,257

0,784

(2,613)

(13,828)

0,345
(5,843)

0,720
(11,980)

0,612

Satisfação com
o Relacionamento

Lealdade

0,194
(2,764)

0,345

Benefícios
Relacionamento

(8,777)

(5,671)

R2=75,0%
R2=67,6%

-0,350
(-4,272)

0,282
-0,294
(-7,745)

-0,178
(-2,098)

Resposta Afetiva
Negativa ao
Relacionamento

R2=24,4%

(4,410)

0,429

Comprometimento

(4,035)

R2=72,5%

Legenda: O valor sobre cada linha de conexão entre os construtos (path) do modelo
corresponde ao coeficiente padronizado de relação entre as variáveis latentes. O valor
entre parênteses corresponde ao t-value (significância) do coeficiente padronizado. Os
valores percentuais próximos a cada variável latente correspondem aos coeficientes de
2
determinação (R ) das mesmas, considerando as relações propostas.
Fonte: Coleta de dados do projeto
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A tabela 6.11 apresenta em mais detalhes os resultados dos testes das
hipóteses propostos no modelo estrutural. Analisando-se os coeficientes
padronizados obtidos, observa-se que, das doze hipóteses elaboradas, apenas
uma delas foi parcialmente rejeitada, isto é, apresentou coeficientes não
significativos. Esta versou sobre a influência da avaliação dos Benefícios do
Relacionamento sobre as Respostas Afetivas Positivas. Todas as outras
hipóteses foram verificadas, como serão descritas a seguir.

TABELA 6. 11 – COEFICIENTES PADRONIZADOS (PATHS) ESTIMADOS PARA AS
RELAÇÕES TEÓRICAS PROPOSTAS NO MODELO
Relação Estrutural

Coeficiente
Padronizado

Qualidade Perc.  Satisfação
Benefícios  Satisfação
Benefícios  Qualidade Percebida
Qualidade Perc. Respostas Afetivas Positivas
Qualidade Perc. Respostas Afetivas Negativas
Benefícios  Respostas Afetivas Positivas
Benefícios  Respostas Afetivas Negativas
Respostas Afetivas Positivas  Satisfação
Respostas Afetivas Negativas  Satisfação
Satisfação  Confiança
Satisfação  Comprometimento
Satisfação  Lealdade
Confiança  Comprometimento
Confiança  Lealdade
Comprometimento  Lealdade
* resultados significativos a 0,05.
** resultados significativos a 0,01.
*** resultados significativos a 0,001.
ns
resultados estatisticamente não significativos

0,345
0,345
0,720
0,253
-0,350
0,087
-0,178
0,144
-0,294
0,784
0,282
0,194
0,612
0,257
0,429

t-value

5,843***
5,671***
11,980***
2,809**
-4,272***
ns
0,932
-2,098*
3,187**
-7,458***
13,828***
4,410***
2,764*
8,777***
2,613*
4,035***

Hipótese

Status de
Verificação da
Hipótese

H1
H2
H3
H4a
H4b
H4c
H4d
H5a
H5b
H6
H7
H8
H9
H10
H11

Verificada
Verificada
Verificada
Verificada
Verificada
Rejeitada
Verificada
Verificada
Verificada
Verificada
Verificada
Verificada
Verificada
Verificada
Verificada

Fonte: Coleta de dados do projeto

6.3.1. Teste das Hipóteses do Modelo de Avaliação da Satisfação do
Consumidor com o Relacionamento e seus Antecedentes
Neste item são discutidos os testes de cada hipótese proposta no
modelo estrutural deduzido no Capítulo 2. O procedimento foi desenvolvido
segundo

os

anteriormente.

resultados

obtidos

na

avaliação

daquele

apresentado
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6.3.1.1. Teste da hipótese da Relação Qualidade Percebida nos
Serviços e Satisfação com o Relacionamento

Como proposto por Oliver (1980, 1981, 1997), verificou-se a primeira
hipótese derivada do Paradigma da Desconformidade, indicando ser a
Percepção de Qualidade nos Serviços uma das variáveis formadoras da
Satisfação (= 0,345; p<0,001), segundo enunciado a seguir.

H1. A Qualidade Percebida nos serviços tem uma influência
positiva na Satisfação com o relacionamento.
Com esta variável baseada na percepção de desempenho e no domínio
de relacionamentos, o sentido da relação verificada coincidiu com aquela
indicada por Szmigin e Bourne (1998), Crosby e Stephens (1987), Dick e Basu
(1999) e Bendapudi e Berry (1997).

Portanto, os modelos tradicionalmente aplicados para avaliação da
Satisfação do Consumidor baseados no Paradigma da Desconformidade, que
indicam ser a Qualidade nos Serviços um de seus antecedentes (CHURCHILL
e SUPRENANT, 1982; OLIVER, 1980, 1981, 1997; FORNELL, 1992,
FORNELL et alii, 1994) têm também suporte nos resultados desta pesquisa.
Desta forma, a relação aqui verificada teve um indicador relativamente baixo
(numa escala de 0 – sem relação, a 1 – com impacto marginal unitário),
alcançando 0,345, o que sugere que, além deste, outros elementos devem ser
trabalhados pelos bancos para a formação da Satisfação dos usuários. Mas
ainda assim, foi um dos maiores impactos sobre esta variável, mensurados no
modelo em teste. Da mesma forma, a significância desta relação, considerando
o tamanho da amostra, atingiu valores abaixo de 0,001, o que mostra a
relevância desta relação para o modelo.

Assim, todo o esforço que as instituições financeiras desenvolvem no
sentido de melhoria dos serviços tem um impacto relevante na avaliação da
Satisfação com o relacionamento cliente – banco, com os indicativos
verificados nesta amostra.
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Ainda, considerando-se o peso relativo das dimensões Qualidade do
Atendimento (0,915) e da Confiabilidade dos Serviços (0,848), verificados a
partir da tabela 6.3 na Variável Latente em questão, mostram as prioridades
que estas instituições devem dar em seus programas de melhoria junto aos
seus clientes de conta especial.

6.3.1.2. Teste da hipótese da Relação Benefícios Percebidos e
Satisfação com o Relacionamento

A segunda hipótese envolveu a relação entre a Percepção dos
Benefícios do Relacionamento e a Satisfação, com este segundo enunciado a
seguir. Este construto pode ser avaliado também num sentido de desempenho
percebido, mas numa perspectiva relacional, conforme discussão da revisão da
literatura.

H2. A Percepção dos Benefícios tem uma influência
positiva na Satisfação com o relacionamento.
De acordo com o teste efetuado, os Benefícios do Relacionamento tem
também uma influência positiva sobre a Satisfação (=0,345; p<0,001). Esta
hipótese reforça as evidências discutidas por Gwinner, Gremler e Bitner (1998),
relacionadas à importância dos Benefícios oferecidos os usuários com maior
potencial de manutenção ou de ampliação da utilização dos serviços tem um
impacto importante sobre a Satisfação destes com o relacionamento.

O resultado do teste da hipótese reforçou as conclusões do estudo de
Reynolds e Beatty (1999a), aplicado em lojas de varejo, no qual os Benefícios
do Relacionamento têm influência direta sobre a Satisfação com os
vendedores. Numa perspectiva ampliada, estes benefícios são avaliados na
relação institucional entre as partes no relacionamento, onde os indicadores
refletem não somente aspectos de relação inter-pessoal, como proposto por
aqueles autores, mas também por aspectos institucionalizados pelos bancos na
relação com seus clientes. Esta questão é bastante examinada na literatura de
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relacionamento B2B, quando discute os valores compartilhados (MORGAN e
HUNT, 1994), que muitas vezes resultam em normas e procedimentos
estabelecidos na relação (DWYER et alii, 1987; MORGAN e HUNT, 1994)

Portanto, regras claras a ambas as partes para intensificação desta
relação, bem como condutas esperadas para todos os empregados de linha de
frente que interagem com os clientes de conta especial, são questões
importantes que devem ser retratadas na estratégia de marketing dos bancos.

O resultado obtido nesta hipótese ressalta a importância dos
investimentos feitos pelas

instituições financeiras na

manutenção

do

relacionamento com os clientes, indicando a eles que existem contrapartidas e
reciprocidades por manterem suas contas ativas nos seus bancos.

Comparando este coeficiente padronizado com o da relação Qualidade
Percebida -> Satisfação, há a mesma intensidade detectada nesta amostra.
Esta equivalência captada na amostra em questão indica que a influência é
compartilhada em mesma intensidade entre os dois construtos. Apesar do
construto Benefícios no Relacionamento ser um desmembramento da
Qualidade Percebida, ambas tem um elemento de distinção importante,
associado a perspectiva transacional x relacional, discutido na introdução desta
tese.

A construção da satisfação neste caso se dá pela influência eqüitativa de
ambos, o que insere mais um antecedente relevante ao Paradigma da
Desconformidade para o caso de relacionamentos. As preocupações dos
gestores destes devem ser mais amplas que a Qualidade nos Serviços, tendo
em vista os resultados obtidos na amostra em questão. Deve focar também
aspectos como as vantagens sociais do relacionamento (atendimento
personalizado, reconhecimento dos funcionários, etc.), de customização
(modificações nos produtos e serviços conforme demandas dos usuários), de
percepção de segurança (mostrar aos clientes que o banco é capaz de manter
o capital guardado em segurança, garantir a aceitação dos meios de
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pagamento, etc) e econômicas (vantagens de taxas para clientes especiais,
etc.).

6.3.1.3. Teste da hipótese da Relação Benefícios Percebidos no
Relacionamento e Qualidade Percebida nos Serviços

Como proposto por Reynolds e Beatty (1999a), o modelo proposto
também validou a 3ª hipótese citada a seguir:

H3. A Percepção dos Benefícios tem uma influência
positiva sobre a Qualidade Percebida nos serviços
oferecidos.
Com um coeficiente padronizado significativo entre estas variáveis
(=0,720; p<0,001), pode-se inferir que a avaliação dos Benefícios em se
manter o relacionamento associou-se positivamente à percepção de Qualidade
dos Serviços, já que ambos estão neste projeto baseados no desempenho do
prestador sob o ponto de vista do cliente. Como já discutido na hipótese
anterior, os Benefícios referem-se a vantagens oferecidas ao longo da relação
e a Qualidade propriamente dita retrata aspectos mais operacionais do serviço.

Esta relação também deve potencializar o efeito dos Benefícios
oferecidos aos usuários dos serviços bancários com conta especial sobre a
Satisfação deles, como será explorado no item 6.3.3.

6.3.1.4. Testes das hipóteses das Relações das Respostas Afetivas e
seus Antecedentes

Como proposto por Oliver (1993) e Mano e Oliver (1993), baseados na
Teoria Cognitiva das Emoções (FRIJDA, 1986), a hipótese de que Respostas
Afetivas (secundárias) são resultados do processamento avaliativo centrado
em algum fato relevante ao consumidor foi verificada neste trabalho. No
modelo proposto, a partir da avaliação da Qualidade Percebida e dos
Benefícios Percebidos no Relacionamento ocorrem as Respostas Afetivas
baseada nestes elementos.
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Esta hipótese foi desmembrada em 4 sub-hipóteses. A primeira delas
refere-se aos efeitos positivos da avaliação da Qualidade Percebida sobre as
Respostas Afetivas Positivas. A segunda aos efeitos negativos da Qualidade
Percebida sobre as Respostas Afetivas Negativas. A terceira e a quarta têm a
mesma configuração anterior, somente considerando o efeito da avaliação dos
Benefícios Percebidos sobre as Respostas Afetivas (Positivas e Negativas).
Assim estas sub-hipóteses apresentam-se como:

H4a. A Percepção da Qualidade nos serviços tem
uma influência positiva nas Respostas Afetivas Positivas
do usuário em relação ao seu fornecedor.
H4b. A Percepção da Qualidade nos serviços tem
uma influência negativa nas Respostas Afetivas Negativas
do usuário em relação ao seu fornecedor.
H4c.
A
Percepção
dos
Benefícios
do
Relacionamento tem uma influência positiva nas
Respostas Afetivas Positivas do usuário em relação ao
seu fornecedor.
H4d.
A
Percepção
dos
Benefícios
do
Relacionamento tem uma influência negativa nas
Respostas Afetivas Negativa do usuário em relação ao
seu fornecedor.

Pelo modelo exposto, a relação entre a avaliação da Qualidade
Percebida e a Respostas Afetivas Positivas (H4a) foi verificada. O coeficiente
padronizado entre estas variáveis foi positivo e significativo (=0,253; p<0,01),
conforme a hipótese correspondente. Apesar de aceita, a significância desta
não foi superior às demais já discutidas.

Já entre os Benefícios do Relacionamento e a Respostas Afetivas
Positivas (H4c), a relação não foi significativa. Apesar de positivo, o valor do
coeficiente entre estes construtos esteve aquém dos limites estatísticos de
aceitação (=0,087; p=0,352).
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Para a relação entre a Percepção de Qualidade e Respostas Afetivas
Negativas, o teste indicou-a como significativa e no sentido correto. O
coeficiente padronizado mostrou existir uma relação negativa e significante
entre estas (= -0,350; p<0,05).

O mesmo ocorreu com a avaliação da relação entre os Benefícios
Percebidos no Relacionamento e as Respostas Afetivas Negativas, com
coeficiente padronizado significante estatisticamente e negativo (=-0,170;
p<0,01).

Portanto, a relação proposta em H4 foi parcialmente aceita, exceto pela
sub-hipótese H4b. Assim, as avaliações positivas da Qualidade dos Serviços
provocam respostas afetivas mais positivas e as avaliações negativas na
Qualidade dos Serviços e na percepção dos Benefícios do Relacionamento
para o usuário se refletem em respostas afetivas mais negativas.

A relação entre a Qualidade Percebida e as Respostas Afetivas
mostrou-se compatível com os achados de Price, Tierney e Arnould (1995), nas
quais as respostas afetivas tiverem um grande impacto de características
contextuais de desempenho num serviço.

A aceitação desta hipótese está diretamente relacionada a idéia da
Teoria da Avaliação das Emoções (Appraisal Theory of Emotions; FRIJDA,
1986), na qual as respostas afetivas são decorrentes de avaliações do contexto
no qual o serviço é prestado. Duas dimensões importantes desta avaliação,
portanto, são a Qualidade Percebida e os Benefícios Percebidos no
Relacionamento. Estas relações não se apresentaram em níveis de
significância nem em magnitude compatíveis com as hipóteses anteriores, o
que mostra que esta deve sofrer influência de outros aspectos dos serviços, e
também do consumidor individualmente. Como retratam as discussões a
respeito dos fatores que afetam as Respostas Afetivas, Frijda (1998) indica, por
exemplo, que aspectos de humor (respostas afetivas menos intensas, mas
mais duradouras) são importantes na recuperação de informações e na
avaliação de situações específicas.
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Desta forma, uma instituição prestadora de serviços tem capacidade
limitada de agir sobre este processo avaliativo, o que torna a gestão centrada
puramente na Qualidade Funcional (GRÖNROOS, 2000a) incompleta quanto
aos seus resultados na melhoria da Satisfação. Como discute este autor, a
dimensão processual da Qualidade em Serviços deve também contemplada
em

programas

desta

natureza,

evidenciando

a

necessidade

de

desenvolvimento de procedimentos que tratem também das interações do
consumidor com a empresa, da flexibilidade do pessoal de linha de frente para
adequar os processos de serviços a situações específicas de consumo, e de
questões relacionadas à própria gestão de expectativas dos clientes antes e
durante a prestação dos serviços, com sugerem Zeithaml e Bitner (2000) e
Schmitt (1999).

Outro aspecto relevante desta hipótese foi a não verificação da relação
entre os Benefícios do Relacionamento e as Respostas Afetivas Positivas, e
uma relação não tão forte entre ela e as Respostas Afetivas Negativas. Este
resultado pode levar a algumas especulações. A primeira refere-se a
independência entre Respostas Afetivas Positivas e Negativas, bem como seus
antecedentes, conforme citado por Maddox (1981) e corroborado por Prado
(2002). A avaliação da Qualidade Percebida, numa perspectiva transacional,
pode influenciar ambas as dimensões das Respostas Afetivas. Já a perspectiva
relacional da operação bancária, percebida no dia a dia pelas vantagens
recebidas do banco para manutenção da conta por mais tempo, tem uma
relação válida somente com as Respostas Afetivas Negativas, e, mesmo que
limitada, podem retratar-se como uma obrigação do banco para com seus
clientes, e o respeito a elas não resulta necessariamente em respostas afetivas
mais positivas, mas sua falta indica respostas afetivas mais negativas. Assim, o
cuidado com o relacionamento, numa perspectiva do dia-a-dia, é importante
para não gerar no cliente predisposições negativas para com o banco, mas o
construto que terá um impacto mais direto sobre as respostas mais favoráveis
é a Qualidade nos Serviços, entre as captadas nesta pesquisa.
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Pelo modelo, deve existir um efeito indireto causado pela percepção dos
Benefícios sobre a resposta afetiva positiva mediado pela Qualidade
Percebida, que será verificado no tópico 6.3.3.

6.3.1.6. Testes das hipóteses das Relações das Respostas Afetivas e
Satisfação com o Relacionamento

A quinta hipótese foi construída sobre a base afetiva que forma a
Satisfação, indicada por Oliver (1997) e por Price, Tierney e Arnould (1995).
Esta foi dividida em duas sub-hipóteses, separando os efeitos das Respostas
Afetivas Positivas e Negativas sobre a avaliação do fornecedor de serviços
bancários, como segue:

H5a. As Respostas Afetivas Positivas tem uma influência
positiva na avaliação da Satisfação com o Relacionamento.
H5b. As Respostas Afetivas Negativas tem uma influência
negativa na avaliação da Satisfação com o Relacionamento.
A sub-hipótese H5a foi corroborada no modelo de equações estruturais,
com coeficiente padronizado estatisticamente significativo (=0,144; p<0,01).
Também para a sub-hipótese H5b, os resultados indicaram ser esta relação
estatisticamente significativa e na direção especificada pelo modelo (=-0,294;
p<0,001).

Em grande parte, estas duas hipóteses podem ser consideradas como
desdobramentos da discussão sobre a dimensão afetiva da Satisfação
(OLIVER, 1997). Uma questão importante retrata-se na verificação de que a
influência das Respostas Afetivas Negativa é mais forte que aquela decorrente
de Respostas Afetivas Positivas. Esta assimetria, retratada por Seidlitz e
Diener (1993) em situações de compra transacional, é também sentida nesta
pesquisa num contexto relacional.

Novamente a natureza do serviço em estudo, como de prestação
contínua (LOVELOCK e WRIGHT, 2001), pode levar a este resultado, quando
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a Satisfação promovida estaria mais próxima da dimensão Contentamento de
Oliver (1989), e problemas neste processo seriam percebidos pelo consumidor
de forma mais intensa do que sucessos decorrentes da prestação de serviços
adequadamente realizada.

6.3.1.6. Avaliação dos Poderes de Explicação das Relações Testadas
A tabela 6.12 apresenta os Coeficientes de Determinação para a
Satisfação e seus Antecedentes. Percebe-se que o modelo composto pela
Avaliação da Qualidade Percebida dos serviços, dos Benefícios Percebidos na
relação e pelas Respostas Afetivas tem um grande poder de explicação sobre
a Satisfação com o Relacionamento na amostra em questão. Este valor de R 2
vai além dos tradicionalmente encontrados nas pesquisas de Satisfação que
baseiam seus antecedentes somente na avaliação da Qualidade Percebida,
que chegam a 40% (PRADO, 2002; PRADO e FARIA, 1998), o que mostra a
relevância na inserção dos Benefícios e das Respostas Afetivas no mesmo.

TABELA 6. 12 – COEFICIENTES DE DETERMINAÇÃO DOS CONSTRUTOS
ENDÓGENOS DO MODELO
Relação Estrutural
Qualidade Percebida
Respostas Afetivas Positivas
Respostas Afetivas Negativas
Satisfação
Fonte: Coleta de dados do projeto

2

R (%)
51,8
10,3
24,4
75,0

Analisando os resultados do R2 para a Qualidade Percebida, verifica-se
que, além de um coeficiente padronizado alto de relação com os Benefícios
Percebidos, este tem um poder de explicação relativamente elevado sobre
aquela.

Portanto, levando-se em consideração os coeficientes dos Benefícios
Percebidos junto aos outros construtos do modelo, os programas de
relacionamento propostos aos seus clientes devem ter preocupações quanto a
aspectos operacionais da Qualidade nos Serviços, e também estar fortemente
centrados nos Benefícios para seus clientes, pois estes influenciam
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positivamente a avaliação dos serviços, assim como representam impactos
importantes sobre a sua Satisfação. Esta relação reflete que ambos os
conceitos, apesar de teórica e empiricamente distintos, guardam a Qualidade
nos Serviços como um grande elemento de agregação entre eles.

Por fim, o poder de explicação relativamente baixo que a avaliação da
Qualidade nos Serviços e os Benefícios Percebidos tem sobre as Respostas
Afetivas nos remetem a outro aspecto importante. As Respostas Afetivas têm
como um dos seus formadores principais as experiências vividas pelos clientes
com seus bancos. Isso mostra que a construção do relacionamento deve ter
também eixos importantes no processo de prestação de serviços, na postura
pessoal dos atendentes, em aspectos aqueles ligados à ambientação dos
serviços (Atmospherics) dos pontos de contato com os clientes e na
preparação detalhada da interação com estes (HOLBROOK e HIRSCHMAN,
1982; DEIGHTON, 1992; DEIGHTON e GRAYSON, 1995).

Analisando-se comparativamente o peso da Qualidade Percebida
(=0,345), dos Benefícios Percebidos (=0,345), das Respostas Afetivas
Positivas (=0,114) e das Respostas Afetivas Negativas (=0,294) sobre a
Satisfação, estas últimas não podem ser desprezadas. O coeficiente
padronizado das Respostas Negativas é comparável com o da avaliação da
Qualidade nos Serviços, o que remete novamente à preocupação com a
experiência de uso dos serviços pelos clientes, principalmente conectada a
eventos

percebidos

negativamente

pelos

clientes.

Assim,

questões

relacionadas a gestão de reclamações (SANTOS, 2001), antecipação de
problemas dos clientes (MORGAN e HUNT, 1994), fixação correta de
expectativas (ZEITHAML e BITNER, 2000) são alguns aspectos que devem ser
tratadas de forma adequada pelos prestadores de serviços interessados em
construir a satisfação de seus clientes com o relacionamento.
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6.3.2. Teste das Hipóteses do Modelo de Avaliação dos Componentes da
Qualidade no Relacionamento
As hipóteses 6, 7 e 8 referem-se à relação entre os construtos centrados
na Qualidade do Relacionamento (HENNIG-THURAU e KLEE, 1997; PICK,
1999). Como sugerido no Capítulo 2, este caminho deve ser positivo e de
grande intensidade (GABARINO e JOHNSON, 1999; GRUEN e SUMMERS,
2000), como mostra a hipótese 6, a seguir.

H6. A Satisfação com o relacionamento tem uma relação
positiva com a Confiança em seu fornecedor de serviços.
Esta hipótese foi verificada através do modelo estrutural, no qual o
coeficiente padronizado apresentou resultado positivo e significativo, de acordo
com a direção proposta (=0,784; p<0,001).

Este resultado retrata a primeira relação proposta no trinômio da
Qualidade do Relacionamento, conforme Hennig-Thurau e Klee (1997). Pela
discussão de Singh e Sidershmukh (2000), o desenvolvimento da Confiança
entre o consumidor e seu fornecedor passa pela percepção de competência e
de integridade deste, e, portanto, pela avaliação acumulada de satisfações que
este verifica ao longo de um relacionamento. Seu peso relativo pode ser
considerado bastante alto, se comparado aos resultados de Sidershmukh et alii
(2002), onde estes autores encontraram resultados significativos, mas com
magnitudes mais baixas (entre 0,14 e 0,17). Apesar de operacionalizações
bastante semelhantes àquelas utilizadas pelos autores citados, o modelo de
mensuração desta variável guarda aspectos próximos aos da Qualidade
Percebida, como a Competência e o Altruísmo, respondidos não como uma
dimensão de imagem, mas como experiência efetiva que este tem para com
seu banco. Este fato reflete-se numa aproximação dos conceitos em questão, o
que pode ter causado, em parte, a ampliação da magnitude dos valores dos
coeficientes padronizados nesta pesquisa.

Esta relação, reforçada pelos caminhos que ligam a Qualidade
Percebida e os Benefícios à Confiança à Satisfação, mostra que a Confiança é

246

construída, em grande parte para o caso bancário, pelos aspectos operacionais
do relacionamento, quer sejam os serviços e as interações com os clientes, a
capacidade que a instituição possui em desenvolver relações de forma
adequada, e às políticas estabelecidas pelo banco no relacionamento com
seus clientes. Os efeitos indiretos destes construtos sobre a Confiança serão
discutidos no item 6.3.3.

Da mesma forma, a relação da Satisfação com o Comprometimento
reflete a composição de elementos importantes na construção de um
relacionamento, e este caminho deve ser positivo e de grande intensidade
(GARBARINO e JOHNSON, 1999; GRUEN, SUMMERS e ACITO, 2000).
Assim, segue-se a hipótese sete:

H7. A Satisfação com o relacionamento tem uma relação
positiva com o Comprometimento com o seu fornecedor de
serviços.
Esta hipótese também foi verificada no modelo estrutural, no qual o
coeficiente padronizado apresentou resultado positivo e significativo, de acordo
com a direção proposta (=0,282; p<0,01). Sendo o Comprometimento
considerado como o da Lealdade Atitudinal, segundo discussão feita ao final do
capítulo 4, esta hipótese mostrou que a construção de relacionamentos de
longo prazo inicia-se pela construção da Satisfação com a Relação, no que diz
respeito à percepção de que a troca para outros fornecedores deste tipo de
serviço seriam custosas (Comprometimento Instrumental), e pela identificação
desenvolvida entre eles (Comprometimento Afetivo).

Apesar desta observação, e da relação significativa entre estes
construtos, o efeito pode ser visto como indireto, pois este coeficiente
padronizado não assumiu um valor alto, comparativamente aos demais
componentes da Qualidade no Relacionamento. Uma discussão mais
detalhada será feita na análise dos efeitos indiretos entre construtos.

Os modelos propostos para lealdade por Oliver (1999) reforçam a idéia
contemplada na hipótese a seguir, incluindo a Satisfação também como um
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antecedente da Lealdade. A hipótese oito propõe que, quanto melhor for a
avaliação da Satisfação com o Relacionamento, maior deverá ser o
comportamento de Lealdade para com o seu prestador de serviços bancários,
apresentada a seguir:

H8. A Satisfação com o relacionamento tem uma relação
positiva com a Lealdade ao seu fornecedor de serviços.
Esta hipótese também foi verificada no modelo estrutural, no qual o
coeficiente padronizado apresentou resultado positivo e significativo, de acordo
com a direção proposta (=0,194; p<0,01). Neste caso, o coeficiente não
assumiu

valor elevado, considerando a

comparação com os outros

componentes da Qualidade no Relacionamento. Este fato indica um efeito
direto mais fraco, mas com um resultado indireto ampliado através da
construção da Confiança e do Comprometimento. Este fato será discutido em
mais detalhes quando da apresentação destes resultados.

Entre os construtos da Confiança e do Comprometimento existe uma
relação amplamente pesquisada na Literatura (MORGAN e HUNT, 1994;
GARBARINO e JOHNSON, 1999; ANDALEEB, 1995; ANDERSON e WEITZ,
1992), predita como positiva, e no sentido Confiança -> Comprometimento,
Portanto, tem-se a nona hipótese:

H9. A Confiança em seu fornecedor de serviços tem uma
relação positiva com o Comprometimento com este.

Esta hipótese foi verificada no modelo estrutural, no qual o coeficiente
padronizado apresentou resultado positivo e significativo, de acordo com a
direção proposta a hipótese (=0,612; p<0,01). Este resultado é explicado pela
teoria das trocas sociais (THIBAUT e KELLEY, 1959), em que a relação em
situações de vulnerabilidade de uma parte para com a outra leva a
necessidade de que exista primeiramente a confiança entre as partes, e após,
que estas estejam comprometidas entre si. A avaliação de custos envolvidos
no relacionamento proposta por aqueles autores como indicativo da
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continuidade da relação reforça-se nesta hipótese, pois a troca de fornecedor
iria acontecer a partir da percepção de que os custos de migração para bancos
alternativos é menor que os custos de manutenção da relação, numa lógica
que pode ser instrumental e/ou afetiva. Assim, para que

exista o

Comprometimento do consumidor para com o banco, o pré-requisito básico é
que se construa a Confiança entre eles, ampliando a percepção de custos de
saída para o usuário dos serviços.

A relação entre Comprometimento e Lealdade também tem sido
estudada de forma ampla por diversos autores (PRITCHARD, HAVITZ e
HOWARD, 1999; CROSBY, EVANS e COWLES, 1990; HENNIG-THURAU e
KLEE, 1997; REYNOLDS e BEATTY, 1999a; DICK e BASU, 1994; SANTOS,
2001). Como a Lealdade aqui concebida refere-se à manutenção das
movimentações no mesmo banco e ao engajamento em comunicação boca-aboca (JACOBY e CHESTNUT, 1978), enuncia-se a décima hipótese:

H10. O Comprometimento em seu fornecedor de serviços
tem uma relação positiva com a Lealdade a este.
Esta hipótese foi verificada através do modelo estrutural, em que o
coeficiente padronizado apresentou resultado positivo e significativo, de acordo
com a direção proposta a hipótese (=0,429; p<0,01).

A relação proposta seguiu os resultados citados no desenvolvimento dos
modelos de mensuração do capítulo 4, em que se percebeu uma grande
convergência entre os dois construtos em questão, sendo que estes poderiam
representar dimensões diferentes de um conceito mais amplo de Lealdade. A
opção neste trabalho foi por mantê-los separados, seguindo as recomendações
de Garbarino e Johnson (1998) e Chaudhuri e Holbrook (2001), de forma a
captar a relação entre eles, e sugerir que a perspectiva comportamental é
precedida pela lógica atitudinal, conforme os modelos tradicionais de atitude
(ENGEL et alii, 1998; SOLOMON, 2002).
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Em se tratando de um relacionamento comercial em bancos, é esperado
também que a Confiança tenha influência sobre a Lealdade de forma direta.
Isso porque o Comprometimento pressupõe investimentos conjuntos na
relação, que são necessários para o estabelecimento da Lealdade. Da mesma
forma, a proposta de modelo de Garbarino e Johnson (1999), que considera
como

crítica

em

modelos

de

serviços

relacionais

a

relação

do

Comprometimento e Confiança com a Lealdade, deve-se avaliar a relação
direta da Confiança sobre a Lealdade, indicando a décima primeira hipótese :

H11. A Confiança em seu fornecedor de serviços tem uma
relação positiva com a Lealdade a este.

Esta hipótese também foi verificada no modelo estrutural, no qual o
coeficiente padronizado apresentou resultado positivo e significativo, de acordo
com a direção proposta a hipótese (=0,257; p<0,01).

De forma semelhante a hipótese anterior, esta relação indica a
importância da Confiança na continuidade da relação no contexto estudado. A
magnitude desta relação esteve entre aquela do Comprometimento e a da
Satisfação, o que dá a ela um papel intermediário de influência sobre a
Lealdade, porém significativo. Elementos adicionais não considerados neste
modelo poderiam auxiliar na ampliação da influência indireta da Confiança
sobre a Lealdade, como a questão do Valor Percebido do Relacionamento
discutida por Sidershmukh et alii (2002). Esta variável é indicada por estes
autores como mediadora da relação entre aquelas, e com relações
relativamente fortes com a Lealdade.

6.3.2.1. Avaliação dos Poderes de Explicação das Relações Testadas

A tabela 6.13 apresenta os resultados dos coeficientes de determinação
das variáveis em questão. Percebe-se que o poder de explicação dos
antecedentes destas é alta para os 3 casos. O coeficiente R2 da Confiança é
relativamente alto (61,4%), se considerado que seu único antecedente
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especificado foi a Satisfação com o Relacionamento. Este indicador pode ter
alcançado tal valor a partir dos efeitos indiretos dos antecedentes da
Satisfação, principalmente da Qualidade Percebida e dos Benefícios do
Relacionamento. Esta discussão será efetuada a seguir, na exploração destes
efeitos indiretos.

TABELA 6. 13 – COEFICIENTES DE DETERMINAÇÃO DOS CONSTRUTOS
ENDÓGENOS DO MODELO
Relação Estrutural

2

R (%)

Confiança
Comprometimento
Lealdade
Fonte: Coleta de dados do projeto

61,4
72,5
67,6

O valor do poder de explicação sobre o Comprometimento, foi
igualmente alto (72,5%), com seus antecedentes Satisfação e Confiança. Este
representa a relação bastante entre estes três conceitos centrais em um
relacionamento, e que devem ser trabalhados de forma adequada por um
banco.

O quarto construto relevante para o relacionamento no modelo testado é
o da Lealdade. Neste caso, o poder de explicação dos antecedentes
especificados (Satisfação, Confiança e Comprometimento), é também alto
(67,6%), considerando a complexidade do fenômeno em questão. O modelo
proposto por Dick e Basu (1994) demonstrou esta complexidade quando
indicou, além de componentes cognitivos, afetivos e conativos como
antecedentes da Lealdade, em parte representados pelos antecedentes
propostos no modelo em teste, também aspectos sociais e de interação do
consumidor que não foram explicitamente considerados neste.

6.3.3. Avaliação dos Efeitos Indiretos dos Construtos do Modelo
Estrutural

Complementando a análise das hipóteses efetuada anteriormente, são
examinados a seguir os efeitos indiretos dos construtos antecedentes sobre
seus subseqüentes, considerando as relações especificadas indiretamente no
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modelo estrutural. A tabela 6.14 apresenta os resultados significativos
relacionados a ele.
TABELA 6. 14 – EFEITOS INDIRETOS ENTRE OS CONSTRUTOS DO MODELO
ESTRUTURAL
Efeitos Indiretos entre os Construtos do Modelo
Benefícios  Resposta Afetiva Positiva
Benefícios  Resposta Afetiva Negativa
Benefícios  Satisfação
Benefícios  Confiança
Benefícios  Comprometimento
Benefícios  Lealdade
Qualidade Percebida Satisfação
Qualidade Percebida Confiança
Qualidade Percebida  Comprometimento
Qualidade Percebida  Lealdade
Resposta Afetiva Positiva  Confiança
Resposta Afetiva Positiva  Comprometimento
Resposta Afetiva Positiva  Lealdade
Resposta Afetiva Negativa  Confiança
Resposta Afetiva Negativa  Comprometimento
Resposta Afetiva Negativa  Lealdade
Satisfação  Comprometimento
Satisfação  Lealdade
Confiança  Lealdade

Coeficiente
Padronizado
0,182
-0,252
0,405
0,588
0,572
0,542
0,132
0,373
0,363
0,344
0,089
0,087
0,082
-0,230
-0,224
-0,212
0,474
0,528
0,263

t-value
2,751*
-4,093**
7,874**
10,100**
11,070**
9,696**
4,190**
6,893**
7,175**
6,755**
3,141*
3,167*
3,128*
-6,924**
-7,210**
-6,787**
8,216**
7,819**
3,128*

* resultados significativos a 0,01.
** resultados significativos a 0,001.

Fonte: Coleta de dados do projeto

Examinando os efeitos dos Benefícios Percebidos no Relacionamento,
além daquele sobre a Qualidade Percebida, já explicitado, percebe-se que
alcançam até mesmo a Confiança, o Comprometimento e a Lealdade, com
pesos relativamente altos (0,588, p<0,001; 0,572, p<0,001; e 0,542, p<0,001;
respectivamente). Portanto, ações de melhoria no relacionamento centradas
em Benefícios Sociais, Econômicos, de Segurança e de Customização
mostram-se bastante eficientes sobre todos os construtos mensurados no
modelo.

Mesmo a relação desta variável com aquelas especificadas no modelo
pelos coeficientes estruturais são potencializadas pelos efeitos indiretos
adicionais, como a relação via Qualidade Percebida sobre as Respostas
Afetivas Positivas e Negativas. Estes foram significativos em ambos os casos
(0,182, p<0,01; e -0,252, p<0,001; respectivamente).
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Da mesma forma, considerando-se as relações indiretas da Qualidade
Percebida sobre os demais construtos também se mostraram significativas.
Apesar de coeficientes mais baixos que os de Benefícios do Relacionamento,
são importantes para justificar os investimentos na Qualidade dos Serviços
bancários. O efeito indireto adicional desta sobre a Satisfação de 0,132
(p<0,001), é conseguido através das Respostas Afetivas.

Da mesma forma, sobre a Confiança, o Comprometimento e a Lealdade,
a Qualidade Percebida tem efeitos indiretos significativos de 0,373 (p<0,001),
0,363 (p<0,001) e 0,344 (p<0,001), respectivamente, reforçando a afirmação
feita anteriormente.

Para

as Respostas Afetivas,

subseqüentes

à

Satisfação,

suas

suas

relações com as variáveis

relações

indiretas

também

foram

consideradas significativas, apesar de com significância menor que as relações
apresentadas até aqui. Os efeitos das Respostas Afetivas Positivas sobre a
Confiança, Comprometimento e Lealdade (0,089, p<0,01; 0,087, p<0,01;
0,082, p<0,01, respectivamente) tiveram um peso baixo porém significativo,
principalmente se comparados com os das Respostas Afetivas Negativas.
Estas últimas são mais elevadas (-0,230, p<0,001 para a Confiança; -0,224,
p<0,001 para o Comprometimento; e -0,212, p<0,001 para a Lealdade). Este
aspecto retrata a necessidade de especial atenção no tratamento, por parte
dos gestores do marketing e da operação dos bancos, dos efeitos negativos
que problemas nos serviços, dificuldades encontradas pelos clientes na
utilização destes, experiências negativas no atendimento e outros fatos que
possam disparar respostas negativas no consumidor. Estas preocupações se
devem ao fato de que seus resultados podem alterar suas avaliações de
Satisfação, e também avaliações mais duradouras centradas na Confiança e
Comprometimento para com seus fornecedores de serviços bancários, e da
Lealdade, como resultado final do processo.

Por fim, apesar da relação da Satisfação com o Comprometimento e
com a Lealdade não terem apresentado coeficientes elevados, o efeito indireto
dela sobre estes através da Confiança são relativamente elevados, como se

253

pode notar na tabela 6.10. A relação indireta da Satisfação sobre o
Comprometimento é de 0,474 (p<0,001), e sobre a Lealdade é de

0,528

(p<0,001). Assim, os investimentos para melhoria da Satisfação mostraram-se
relevantes pelo seu efeito sobre estes construtos, o que reforça a idéia relatada
por Oliver (1997, 1999), de que a construção da Lealdade pode ser uma
composição do efeito cumulativo da Satisfação, mediada pela Confiança que
este consumidor tem em seu fornecedor de serviços bancários.

6.3.4. Modelo Estrutural Alternativo

A análise dos efeitos indiretos feita anteriormente indica algumas
potenciais ligações não consideradas no modelo estrutural proposto. Estas
ligações relacionam as variáveis Qualidade Percebida nos serviços e
Benefícios

Percebidos

no

Relacionamento

com

a

Confiança

e

o

Comprometimento, sem a intermediação da Satisfação. O modelo sugerido
representa um aprimoramento do original, cujas conexões encontram respaldo
na teoria para suas existências.

Se examinadas as dimensões da Qualidade Percebida e da Confiança
na empresa, verifica-se que a Competência, o Altruísmo e a Integridade devem
sofrer influência direta da política e da execução dos serviços no dia-a-dia dos
contatos dos usuários com seus bancos (SIDERSHMUKH et alii; 2002). Assim,
é esperado que exista uma relação entre estes dois construtos do modelo. Em
testes anteriores, Marchetti e Prado (2001a) encontraram uma relação
significativa entre a Qualidade Percebida nos Serviços e a Confiança dos
usuários de empresas do setor de distribuição de energia elétrica, reforçando a
idéia da factibilidade de aplicação desta trajetória no modelo. É também
esperada a ligação entre a Qualidade Percebida e o Comprometimento, pela
magnitude do efeito indireto daquela sobre este.

Da mesma forma, a relação que indiretamente se mostrou mais alta
daquelas indicadas no modelo original foram as que diziam respeito aos
Benefícios Percebidos no Relacionamento. As ligações indiretas deste
construto com a Confiança e com o Comprometimento mostraram-se com
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pesos elevados. A relação Benefícios do relacionamento conectado àqueles
foram verificadas no modelo de Morgan e Hunt (1994), bem como em Reynolds
e Beatty (1999a). Nestes casos, o peso relativo variou nas situações de
aplicação, mas ambos corroboraram sua existência. Como justificam Pritchard,
Havitz e Howard (1999), o Comprometimento é construído com bases nos
processamentos complexos de informação a respeito do fornecedor, e um
destes processos refere-se à avaliação da Qualidade dos serviços oferecidos,
e à dos Benefícios que o usuário percebe em relação à manutenção do
relacionamento. Assim, o novo modelo proposto é apresentado na figura 6.2.
FIGURA 6. 2 - MODELO TEÓRICO MODIFICADO COM AS RELAÇÕES
ESTABELECIDAS E OS COEFICIENTES ASSOCIADOS A ESTAS.

0,154
(2,511)

0,386

R2=11,9%

0,299
(4,139)

R2=31,9%

(5,746)

Resposta Afetiva
Positiva ao
Relacionamento
R2=64,9%

Qualidade
Percebida dos
Serviços

0,117
0,073

(3,009)

Confiança

(0,952 ns)

0,305

0,364

(3,250)

(5,010)

0,414
0,565

(7,756)

0,570

(9,029)

Satisfação com
o Relacionamento
0,251

Lealdade

0,162
(2,544)

(4,775)

Benefícios
Relacionamento

(8,763)

R2=69,9%
R2=67,5%

-0,388
(-5,909)

0,147
-0,304

-0,167
(-2,410)

Resposta Afetiva
Negativa ao
Relacionamento

0,415

(2,554)

(-7,145)

Comprometimento

(4,162)

R2=75,3%
R2=25,2%

0,062
(0,885 ns)

0,257
(4,496)

Legenda: O valor sobre cada trajetória do modelo corresponde ao coeficiente padronizado de
relação entre as variáveis latentes. O valor entre parênteses corresponde ao t-value
(significância) do mesmo. Os valores percentuais próximos a cada variável latente
correspondem aos coeficientes de determinação das mesmas, considerando as
relações propostas.
Fonte: Coleta de dados do projeto

Para avaliação do desempenho global do modelo, observam-se os
indicadores de ajustamento do mesmo (X2 = 1365,49; 416 gl; p<0,001; X2/gl =
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3,28; resíduos padronizados < 0,332; NFI =.956; NNFI =.965; CFI = .969; IFI =
.969; SRMR = .078; RMSEA=.070). Percebe-se que os índices indicam um
bom resultado. Os valores de NFI, NNFI e CFI são satisfatórios e os do SRMR
e RMSEA estão entre valores de 0,05 e 0,08, sendo, assim, aceitáveis. O valor
qui-quadrado é significativo, porém, quando examinado relativamente aos
graus de liberdade do modelo, assume um valor aceitável. (HAIR et alii, 1998).
Se comparados com o modelo anterior, estes são mais adequados.

A

tabela 6.15 apresenta os resultados do modelo estrutural, com as

hipóteses do modelo original e os 4 novos caminhos propostos. Analisando-se
os coeficientes padronizados obtidos, observa-se que as hipóteses validadas
anteriormente mantiveram-se verdadeiras, e das novas opções, 3 delas
também se mostraram significativas. O caminho rejeitado referiu-se à influência
da avaliação da Qualidade dos Serviços sobre o Comprometimento.

TABELA 6. 15 – COEFICIENTES ESTIMADOS PARA AS RELAÇÕES TEÓRICAS
PROPOSTAS NO MODELO MODIFICADO
Relação Estrutural

Qualidade Perc.  Satisfação
Benefícios  Satisfação
Benefícios  Qualidade Percebida
Qualidade Perc. Resposta Afetiva Positiva
Qualidade Perc. Resposta Afetiva Negativa
Benefícios  Resposta Afetiva Positiva
Benefícios  Resposta Afetiva Negativa
Resposta Afetiva Positiva  Satisfação
Resposta Afetiva Negativa  Satisfação
Satisfação  Confiança
Satisfação  Comprometimento
Satisfação  Lealdade
Confiança  Comprometimento
Confiança  Lealdade
Comprometimento  Lealdade
Qualidade Perc.  Confiança
Qualidade Perc.  Comprometimento
Benefícios  Confiança
Benefícios  Comprometimento
* resultados significativos a 0,05.
** resultados significativos a 0,01.
*** resultados significativos a 0,001.
ns
resultados estatisticamente não significativos

Fonte: Coleta de dados do projeto

Coeficiente
Padronizado
0,414
0,251
0,565
0,299
-0,388
0,073
-0,167
0,117
-0,304
0,364
0,147
0,162
0,570
0,305
0,415
0,386
0,062
0,154
0,257

t-value

7,756***
4,775***
9,029***
4,139***
-5,909***
ns
0,952
-2,410*
3,009**
-7,145***
5,010***
2,544*
2,544*
8,763***
3,250**
4,162***
5,746***
ns
0,885
2,511*
4,496***

Hipótese

Status de
Verificação da
Hipótese

H1
H2
H3
H4a
H4b
H4c
H4d
H5a
H5b
H6
H7
H8
H9
H10
H11

Verificada
Verificada
Verificada
Verificada
Verificada
Rejeitada
Verificada
Verificada
Verificada
Verificada
Verificada
Verificada
Verificada
Verificada
Verificada
Verificada
Rejeitada
Verificada
Verificada
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Analisando comparativamente os modelos gerados, os coeficientes
permaneceram com mesma direção da proposta anterior e com magnitudes
compatíveis. As pequenas variações podem ser explicadas pelos novos
caminhos incluídos, que retratam a conversão de parte da variância utilizada
nas influências indiretas transferidas diretamente para os construtos da
Confiança e do Comprometimento.

A influência direta da Qualidade Percebida nos Serviços sobre a
Confiança apresentou um coeficiente consideravelmente alto, de 0,386
(p<0,01), o que mostra a importância da construção de operações de qualidade
para que a Confiança entre os parceiros de negócios seja também alcançada,
conforme indicaram Marchetti e Prado (2001a). Portanto, torna-se válida a
constatação de convergência através da Qualidade Percebida em percepções
de competência e de integridade conforme discussão anterior.
Já a idéia de que existe influência direta desta variável sobre o
Comprometimento não se concretizou nesta amostra. Em parte, como discutido
no capítulo 3 quando da verificação da discriminação entre este conceito e o de
Lealdade, esta não significância pode ser explicada pela baixa percepção de
diferenças entre os bancos de varejo, na visão dos clientes de conta especial, e
a avaliação de que os custos de troca são mais altos que os de permanência
no banco. Esta avaliação foi percebida em entrevistas qualitativas, nas quais o
comportamento de lealdade de inércia tornou-se claro para estes casos
(PRADO e SANTOS, 2001).

Numa relação do tipo serviços continuados, característica de um serviço
bancário (LOVELOCK e WRIGHT, 2001), reflete a necessidade de avaliação
dos Benefícios em se manter o Relacionamento com estas instituições, e este
processo pode construir as bases para a Confiança, ou seja, de que o parceiro
de negócio tem algo a oferecer no longo prazo, e que esta relação será em
benefício mútuo. Da mesma forma, outro pilar importante refere-se ao
Comprometimento entre as partes, ou seja, a percepção de que, apesar de
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possíveis perdas de curto prazo, os resultados de longo prazo compensam
estes sacrifícios.

Conforme mostram os resultados, a Confiança e o Comprometimento
sofrem influência direta dos Benefícios Percebidos da manutenção do
relacionamento com o banco. O valor de 0,154 (p<0,05) para o caminho
Benefícios -> Confiança evidencia que esta associação é significativa, mas, em
termos de magnitude, corresponde à metade daquela gerada pela Qualidade
Percebida. De forma semelhante que a exposta nos parágrafos anteriores, esta
relação retrata-se como relevante, mas secundária, na construção da
Confiança. O processamento da Satisfação com o Relacionamento bancário e
a Qualidade dos Serviços retrataram-se de forma mais efetiva que os
Benefícios percebidos na manutenção da relação no caso do modelo testado.

Já no caso da relação direta dos Benefícios sobre o Comprometimento,
este coeficiente foi visto como significativo, de 0,257 (p<0,01), e maior que a
relação Satisfação -> Comprometimento (0,147; p<0,05). Conforme discussão
anterior, a complexidade dos serviços financeiros justifica o coeficiente
conforme os resultados do modelo, principalmente para aqueles que o utilizam
mais intensamente, como é o caso de clientes especiais nesta amostra, e a
perspectiva da necessidade de identificação pessoal com o processo
(necessidade de personalização e de complementação com atendimento
diferenciado), (PRITCHARD, HAVITZ e HOWARD, 1999; PATTERSON e
SMITH, 2001).

Quando são examinados os coeficientes de determinação das variáveis
latentes neste modelo modificado (tabela 6.16), percebe-se que houve um
acréscimo naqueles referenciados à Confiança e ao Comprometimento, o que
mostra que estes caminhos adicionais melhoraram o poder de explicação sobre
estas.
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TABELA 6. 16 – COEFICIENTES DE DETERMINAÇÃO DOS CONSTRUTOS
ENDÓGENOS DO MODELO ALTERNATIVO
Relação Estrutural
Qualidade Percebida
Resposta Afetiva Positiva
Resposta Afetiva Negativa
Satisfação
Confiança
Comprometimento
Lealdade
Fonte: Coleta de dados do projeto

2

R (%)
31,9
11,9
25,2
69,9
64,9
75,3
67,5

A diminuição de magnitude do R2 da relação Benefícios do
relacionamento e da Qualidade Percebida se deveu à redistribuição das
variâncias extraídas daquela para as VLs Confiança e Comprometimento. Esta
modificação não deve ser vista como uma perda de explicação, mas sim como
a melhor especificação do modelo em questão.

6.4. Influência dos Grupos Gerados pela Intensidade do Relacionamento
nos escores das variáveis do Modelo proposto
Como forma de examinar o impacto da tipologia de usuários criada com
base na Intensidade do Relacionamento, foram também comparadas as
médias dos escores sumarizados gerados a partir dos indicadores de cada
variável latente do modelo testado. Para este fim, como todos os escores
destes são itens quantitativos, aplicou-se uma one-way ANOVA, associada ao
teste de Múltiplas Comparações de Tukey, para verificação das relações em
cada indicador resumido (HAIR et alii, 1998). Esta avaliação permite a
verificação das influências individuais e também da estrutura de indicadores
como um todo. A seleção do teste de Tukey foi feita com base na estrutura de
observações dos grupos. Estes contingentes são diferentes, o que indica o
teste proposto com o mais adequado (HOCHBERG e TAMHANE, 1987).

6.4.1. Qualidade Percebida e Grupos de Intensidade do Relacionamento
A tabela 6.17 apresenta os resultados da comparação proposta para a
VL Qualidade Percebida. Nesta, percebe-se que a avaliação de qualidade,
quando examinada em cada um dos seus indicadores (Atendimento, Infra-

259

estrutura, Confiabilidade e Acesso às Agências), não apresenta diferenças
significativas entre os grupos.

TABELA 6. 17 - INFLUÊNCIA DOS GRUPOS GERADOS NAS VARIÁVEIS DO
MODELO PROPOSTO – QUALIDADE PERCEBIDA
Cluster 1
Baixa
Intensidade

Qualidade 7,53
Atendimento
Qualidade –
8,05
Infra-estrutura
Qualidade Confiabilidade
7,37
nos Serviços
Qualidade –
Acesso às
6,54
Agências
Fonte: Dados da Pesquisa de Campo

De

forma

Cluster 3
Alta
Intensidade

Cluster 2
Média Intensidade

sistemática,

o

F

P

7,47

7,69

1,472

0,230

8,11

8,15

0,453

0,636

7,30

7,50

1,160

0,314

6,38

6,63

1,072

0,343

terceiro

grupo

(Alta

Intensidade

de

Relacionamento com o Banco) tende a avaliar mais positivamente a Qualidade
dos Serviços deste. Quanto aos outros dois grupos, as mais altas médias
alternam-se

dependendo

da

característica.

Apesar

desta

tendência,

individualmente não se pode afirmar que estas existem na amostra. Assim,
independente da intensidade de relacionamento, não foram verificadas
diferenças na percepção de Qualidade nos Serviços.

Uma explicação para este fato pode ser encontrada nas entrevistas
qualitativas, nas quais alguns entrevistados afirmam que não conseguem
perceber claramente as diferenças entre os grandes bancos de varejo.
Também neste caso, como muitos clientes movimentam contas com mais
intensidade em poucos bancos, quando não estão em um único, existe uma
grande dificuldade em avaliar de forma efetiva os serviços de outras opções, a
não ser a partir de contatos esporádicos. Esta implicação retrata-se
principalmente pelo fenômeno da Lealdade Inercial (DICK e BASU, 1994), na
qual as vantagens dos concorrentes não são claramente percebidas, ou se o
são, os custos percebidos de troca são altos demais para justificar a troca.
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6.4.2. Benefícios Percebidos e Grupos de Intensidade do Relacionamento
Continuando a comparação proposta, a segunda variável considerada foi
a relativa aos Benefícios Percebidos em se manter o relacionamento com o
banco. A tabela 6.18 apresenta os resultados da verificação.

TABELA 6. 18 - INFLUÊNCIA DOS GRUPOS GERADOS NAS VARIÁVEIS DO
MODELO PROPOSTO – BENEFÍCIOS EM SE MANTER O RELACIONAMENTO
Cluster 1
Baixa
Intensidade

Benefícios
a
5,63
Sociais
Benefícios
a
6,92
Segurança
Benefícios
a
5,03
Econômicos
Benefícios de
a
5,69
Customização
a, b -> categorias nas quais as diferenças foram
comparações de Tuckey HSD.
Fonte: Dados da Pesquisa de Campo

Neste

caso,

Cluster 3
Alta
Intensidade

Cluster 2
Média Intensidade

percebem-se

F

P

ab

10,172

<0,001

ab

5,896

0,003

a

2,981

0,051

ab

7,035

0,001

5,48

b

6,12

6,88

b

7,31

5,10
5,50

b

5,35
6,00

significativas através do teste de múltiplas

diferenças

mais

claras

entre

os

agrupamentos. Avaliando os detalhes da escala, apreende-se que as
diferenças são principalmente entre o Grupo de Alta Intensidade do
Relacionamento (Grupo 3) e os outros. Em todos os itens não foi possível
identificar diferenças significativas entre os grupos de Baixa e Média
Intensidade na Relação.

Em termos gerais, a percepção de segurança mostrou-se superior às
demais, o que remete à idéia de que, para o serviço bancário, a relação de
clientes especiais para o banco pode resultar, ou ser resultado, da avaliação de
que os consumidores sentem-se mais à vontade em depositar seus recursos
na instituição, e quanto mais alta a Intensidade deste relacionamento, mais
intensa é esta percepção (F=5,89; p=0,003).

O indicador que ofereceu maior discriminação foi o relacionado a
Benefícios Sociais (F=10,17; p<0,001), no qual as diferenças de percepção
estiveram novamente entre os grupos de alta intensidade e os outros dois. A
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taxa de utilização dos produtos, sem discriminação de sua natureza é utilizado
na maioria dos bancos como um indicativo de intensidade da relação; este
indicador é comunicado ao pessoal de linha de frente dos mesmos. Daí
provavelmente a ação destes no reconhecimento e atendimento individualizado
dos clientes com maior utilização de produtos pode gerar a percepção de
maiores benefícios sociais propostos nesta avaliação efetuada. Assim, os
usuários com maior intensidade no relacionamento percebem mais vantagens
em nível individual no reconhecimento que recebe em sua agência.

Este comportamento repetiu-se para o caso dos Benefícios de
Customização (F=7,03; p=0,001), nos quais as diferenças foram novamente
significativas entre os grupos de Alta Intensidade e os outros dois. A mesma
referência feita para os Benefícios Sociais valem para este caso. O
comportamento semelhante nestas duas dimensões pode ser também
verificado nos trabalhos de Reynolds e Beatty (1999a), nos quais estes
agrupam a idéia de atendimento dirigido e de customização de produtos numa
dimensão que chamaram de Atendimento Personalizado.

O índice mais baixo foi obtido na avaliação dos Benefícios Econômicos,
nos quais somente foi possível identificar diferenças significativas entre os
grupos de alta e de baixa intensidade. Este fato também pode ser verificado
através dos resultados nas entrevistas qualitativas, em que a indicação feita
pelos usuários deste serviço mostra a dificuldade em se negociar alterações de
taxas e tarifas com os bancos, o que reflete o resultado mediano (no ponto
intermediário desta escala), e menor discriminação deste item entre os grupos.

6.4.3. Respostas Afetivas e Grupos de Intensidade do Relacionamento
O terceiro grupo de variáveis consideradas no modelo foi relativo às
Respostas Afetivas em relação ao banco. As tabelas 6.19 e 6.20 apresentam
os resultados da verificação.
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TABELA 6. 19 - INFLUÊNCIA DOS GRUPOS GERADOS NAS VARIÁVEIS DO
MODELO PROPOSTO – RESPOSTAS AFETIVAS POSITIVAS
Cluster 1
Baixa
Intensidade

Cluster 2
Média Intensidade

Cluster 3
Alta
Intensidade

F

P

Resposta
ab
a
b
Afetiva Positiva
4,43
5,08
5,16
9,894 <0,001
Interesse
Resposta
a
a
Afetiva Positiva
3,72
3,93
4,26
3,715
0,025
Contentamento
Resposta
Afetiva Positiva
3,27
3,36
3,72 2,708
0,067
Entusiasmo
a, b -> categorias nas quais as diferenças foram significativas através do teste de múltiplas
comparações de Tuckey HSD.
Fonte: Dados da Pesquisa de Campo

A primeira delas mostra a comparação entre as Dimensões das
Respostas Afetivas Positivas para os diferentes grupos. Quando examinadas
em seus detalhes, estas diferenças nos remetem à comparação, na dimensão
Interesse, entre os grupos de Baixa Intensidade (escores de interesse mais
baixos) para os outros dois grupos (F=9,894; P<0,001). Este resultado pode ser
explicado por estarem os clientes pertencentes aos dois grupos de maior
Intensidade de Relacionamento mais envolvidos com a utilização de produtos e
meios de comunicação com o banco, o que geraria maior interesse por parte
destes em relação ao banco. Fato semelhante foi encontrado por Mano e Oliver
(1993) quando separaram-no dos demais das Respostas Afetivas Positivas, e
utilizaram-no como um indicador de envolvimento com os produtos estudados.

Para a dimensão Contentamento, a diferença identificada foi entre os
grupos de menor e o de maior Intensidade no Relacionamento (F=3,71;
p=0,025). Apesar de os índices serem relativamente baixos, este último grupo
indicou ter índices mais altos que o primeiro.

Quando a comparação é feita no contexto das Repostas Afetivas
Negativas (Tabela 6.13), percebe-se também que as diferenças não foram
significativas.
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TABELA 6. 20 - INFLUÊNCIA DOS GRUPOS GERADOS NAS VARIÁVEIS DO
MODELO PROPOSTO – RESPOSTAS AFETIVAS NEGATIVAS
Cluster 1
Baixa
Intensidade
Resposta
Afetiva
Tristeza
Resposta
Afetiva Raiva
Resposta
Afetiva
Irritação
Resposta
Afetiva
Desprezo
Resposta
Afetiva Medo
Resposta
Afetiva
Vergonha
Resposta
Afetiva Culpa

Cluster 2
Média Intensidade

Cluster 3
Alta
Intensidade

F

P

2,31

2,29

2,20

0,233

0,792

2,24

2,16

2,22

0,126

0,882

2,43

2,38

2,39

0,052

0,949

1,95

1,96

2,23

1,217

0,297

2,12

1,97

2,27

1,463

0,232

2,08

2,05

2,07

0,021

0,979

1,79

1,76

1,85

0,229

0,795

Fonte: Dados da Pesquisa de Campo

Pela comparação em nível de indicadores individualmente, estas
diferenças não são claramente identificadas. Através da ANOVA, nenhuma das
médias encontradas diferenciou-se significativamente entre os grupos. De
forma geral, todas elas estiveram entre 1,76 (Culpa) e 2,43 (Irritação), ou seja,
em uma escala de 10 pontos, com valores médios bastante baixos.

Portanto, a intensidade da associação dos Afetos Negativos aos
diferentes grupos mostrou-se muito baixa, quando comparada com as
Respostas Positivas. Este fato pode indicar que as respostas negativas estão
mais relacionadas a eventos pontuais, mas, de forma geral, representam
aspectos pouco observados quando em uma avaliação global, para a amostra
em questão. Outro fato relevante é que estas independem da intensidade do
relacionamento individualmente.
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Pelo modelo estrutural proposto, estas respostas estão relacionadas à
avaliação da Qualidade dos Serviços e não sofrem influência da Percepção dos
Benefícios na amostra estudada, o que reforça a idéia de que estas respostas
estão ligadas à perspectiva experiencial e transacional, e menos em aspectos
de avaliação do relacionamento com o banco (HOLBROOK e HIRSCHMAN,
1982; HOLBROOK et alii, 1984). O poder de explicação da Qualidade
Percebida e dos Benefícios Percebidos também não alcançou valores altos (R 2
= 25,4%). Este aspecto ainda remete à discussão apresentada por Grönroos
(2000a), que distingue a Qualidade Técnica, centrada nos resultados do
serviço ao consumidor, avaliada a partir de aspectos mais pontuais do serviço,
da Qualidade Processual, que está relacionada mais à experiência de
utilização e participação na execução da prestação em si. Este último, portanto,
sofre mais influência da ambientação, estimulação do usuário, suas respostas
afetivas, e da atuação dos atores participantes do serviço, sejam os FLE (frontline employees), ou os próprios usuários, sejam os outros que se relacionam
com estes durante os serviços (LOVELOCK e WRIGHT, 2001; ZEITHAML e
BITNER, 2000).

Esta mesma discussão vale para as Respostas Afetivas Positivas, nos
quais o poder de explicação de seus antecedentes foi mais baixo que o anterior
(R2 = 11,9%), e, apesar de os pesos relativos das associações serem mais
altos para o caso da Qualidade Percebida, foram não significativos para a
relação com os Benefícios Percebidos.

6.4.4. Satisfação e Grupos de Intensidade do Relacionamento
Para a comparação dos resultados de Satisfação Geral com o
relacionamento para os 3 grupos de Intensidade do Relacionamento os
resultados estão na Tabela 6.21.

TABELA 6. 21 - INFLUÊNCIA DOS GRUPOS GERADOS NAS VARIÁVEIS DO
MODELO PROPOSTO – SATISFAÇÃO GLOBAL
Cluster 1
Baixa

Cluster 2
Média Intensidade

Cluster 3
Alta

F

P
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Intensidade
Intensidade
Satisfação Geral
7,22
7,28
7,49
a
a
Desconformidade
6,21
6,27
6,60
Global
Distância Ideal
6,76
6,75
7,11
Resposta Afetiva
7,09
7,24
7,39
Global
a -> categorias nas quais as diferenças foram significativas através do
comparações de Tuckey HSD.
Fonte: Dados da Pesquisa de Campo

1,449
3,470

0,235
0,032

2,913
1,780

0,055
0,169

teste de múltiplas

O exame mais detalhado destas diferenças em cada item de
mensuração deste construto percebe-se que a diferença significativa
encontrada refere-se aos grupos de baixa intensidade e de alta intensidade no
indicador de Desconformidade Global.

Nos outros itens, as diferenças não foram consideradas significativas, o
que remete à discussão sobre o impacto da Intensidade do Relacionamento
baseado na utilização de produtos e meios de contato, para a amostra em
questão. Esta perspectiva indica que o grupo de forma geral é bastante
homogêneo, com médias muito próximas para os clusters gerados.

6.4.5. Confiança e Grupos de Intensidade do Relacionamento

Quando considerada a comparação entre as médias do construto
Confiança, os resultados estão na Tabela 6.22.
TABELA 6. 22 - INFLUÊNCIA DOS GRUPOS GERADOS NAS VARIÁVEIS DO
MODELO PROPOSTO – CONFIANÇA
Cluster 1
Baixa
Intensidade
Confiança –
Competência

Cluster 2
Média Intensidade

Cluster 3
Alta
Intensidade

F

P

6,69

1,611

0,200

a

3,845

0,022

a

3,858

0,022

6,48

6,58

a

7,35

7,47

a

6,30

6,64

Confiança –
Integridade

7,16

Confiança –
Altruísmo

6,19

a -> categorias nas quais as diferenças foram significativas através do teste de múltiplas
comparações de Tuckey HSD.
Fonte: Dados da Pesquisa de Campo
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Examinando em detalhes as diferenças, percebe-se que estas foram
detectadas

principalmente

entre

o

grupo

de

menor

intensidade

no

relacionamento e o de maior intensidade, nos indicadores de Integridade
(F=3,845; p=0,022) e de Altruísmo (F=3,858; p=0,022), detectadas através de
ANOVA com teste de múltiplas comparações de Tukey. Não foram encontradas
diferenças significativas para a avaliação da Competência.

O impacto da percepção de Integridade sofrido pela intensidade de
utilização dos produtos e meios de contato está no cerne do relacionamento,
relacionada ao banco seguir normas claras e compartilhadas com o usuário, e
de Altruísmo, associado à idéia de o banco procurar agir em prol dos interesses
de seus clientes, conforme discussão feita na revisão teórico-empírica desta
tese. Quanto maior a Confiança entre as partes, maior tende a ser a utilização
dos serviços bancários, retratada ainda nos resultados do modelo estrutural.

A avaliação de Competência não apresentou diferenças entre os grupos,
seguindo o mesmo padrão dos indicadores da Qualidade Percebida. Pela
natureza destes, pode-se esperar que exista alguma relação entre os mesmos,
pois a percepção de Competência do fornecedor de serviços tem um de seus
pilares na avaliação da Qualidade Percebida destes serviços, conforme
discussão anterior.

6.4.6. Comprometimento e Grupos de Intensidade do Relacionamento
A mesma avaliação efetuada para os construtos anteriormente descritos
foi aplicada para o do Comprometimento (Tabela 6.23).
TABELA 6. 23 - INFLUÊNCIA DOS GRUPOS GERADOS NAS VARIÁVEIS DO
MODELO PROPOSTO – COMPROMETIMENTO
Cluster 1
Baixa
Intensidade

Cluster 2
Média Intensidade

Cluster 3
Alta
Intensidade

F

P

Comprometimento
a
a
6,38
6,50
6,71 3,209 0,041
Afetivo
Comprometimento
5,36
5,33
5,62 1,149 0,317
Instrumental
a -> categorias nas quais as diferenças foram significativas através do teste de múltiplas
comparações de Tuckey HSD.
Fonte: Dados da Pesquisa de Campo
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Numa inspeção mais detalhada nestes resultados, através da avaliação
dos indicadores deste construto pela ANOVA, percebe-se que as diferenças
mostraram-se significativas entre os grupos de menor e de maior intensidade
no relacionamento (F=3,209; p=0,041) na dimensão Comprometimento Afetivo.
Como decorrência do resultado encontrado na avaliação das diferenças no
construto Confiança, a relação de identificação pessoal e de envolvimento
afetivo entre o usuário e o banco centradas no indicador em questão, reflete-se
no resultado encontrado.

Para o indicador de Comprometimento Instrumental / Continuidade, não
foram encontradas diferenças significativas. Ou seja, a percepção entre os
grupos, de que existirão vantagens claras em outras instituições do mercado,
não foi verificada na comparação feita entre os grupos de Intensidade no
Relacionamento. Este resultado mostra-se compatível com aquele retratado
por alguns autores como a perspectiva inercial da Lealdade (DICK e BASU,
1994; OLIVER, 1999), no qual a percepção é de que a qualidade é homogênea
entre os fornecedores, mas os custos percebidos de troca são mais altos que
os benefícios recebidos pela opção de troca.

6.4.7. Lealdade e Grupos de Intensidade do Relacionamento
A última comparação efetuada refere-se à avaliação dos resultados da
Lealdade frente aos grupos gerados. Neste caso, não puderam ser detectadas
diferenças entre aqueles formados pela Intensidade no Relacionamento. Os
resultados estão na tabela 6.24.
TABELA 6. 24 - INFLUÊNCIA DOS GRUPOS GERADOS NAS VARIÁVEIS DO
MODELO PROPOSTO – LEALDADE
Cluster 1
Baixa
Intensidade
Aumentar
movimentação
Considerar
quando tiver
que adquirir
produto
Continuar

Cluster 2
Média Intensidade

Cluster 3
Alta
Intensidade

F

P

6,46

6,45

6,57

0,291

0,748

6,70

6,93

7,04

2,480

0,084

7,12

7,20

7,38

1,552

0,213
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fazendo
negócios
Falar bem
para outras
pessoas
Fornecer
informações
Manter a conta

7,02

7,19

7,38

2,386

0,093

6,96

7,09

7,31

2,257

0,105

7,47

7,59

7,76

1,858

0,157

Fonte: Dados da Pesquisa de Campo

A não significância nos testes individuais remete novamente à lógica da
lealdade inercial, discutida anteriormente. As notas mostraram-se na região de
continuidade com o banco atual, mas não foram suficientemente altas para
poder caracterizar uma relação de alta força, em média,

entre clientes e

banco.
6.5. Influência dos Grupos Gerados pela Intensidade do Relacionamento
nos Coeficientes Padronizados do Modelo Estrutural
Para complementar a avaliação do impacto da tipologia criada com base
da Intensidade do Relacionamento, foram também avaliadas as possíveis
variações que esta causou nos coeficientes padronizados no Modelo Estrutural
testado nos itens anteriores.

Considerando os resultados das análises realizadas na etapa de
desenvolvimento das escalas, percebe-se que as respostas para itens
individualmente podem indicar a estabilidade das mesmas independentemente
das amostras. Já a verificação das diferenças nos indicadores do modelo de
mensuração comparativamente aos grupos gerados pela Intensidade no
Relacionamento mostraram que existem algumas diferenças significativas, mas
que não discriminam respostas contrastantes muito diferentes entre eles32.

O pressuposto de um modelo estrutural é que os dados em teste
representam uma amostra aleatória de uma mesma população. Tendo em vista
os resultados das diferenças citadas, é possível que este pressuposto não seja
verdadeiro para o modelo em questão. Assim, pode-se verificar se os
parâmetros deste são invariantes para os 3 grupos formados pela tipologia
32 Para mais detalhes, verificar os testes realizados nos tópicos anteriores.
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baseada da Intensidade do Relacionamento, o que remeteria a uma análise
com múltiplas amostras independentes. Os modelos gerados pelo EQS para
esta análise oferecem a possibilidade de verificação simultânea da igualdade
destes parâmetros (BENTLER, 1990). Ele faz isso ajustando-o individualmente
para cada amostra, mas em uma mesma análise desenvolvida para todos os
grupos, levando em consideração os parâmetros de interesse para a
comparação.

Assim, neste caso, existem 3 modelos ao invés de 1, mas com um único
teste de ajustamento para avaliar a hipótese conjunta de igualdade gerada a
partir de restrições (igualdade de parâmetros) entre os grupos. Foi realizada a
comparação

considerando

a

hipótese

de

igualdade

os

coeficientes

padronizados no modelo estrutural, cujos resultados estão resumidos na
Tabela 6.25.

TABELA 6. 25 - INFLUÊNCIA DOS GRUPOS GERADOS NAS RELAÇÕES DO
MODELO PROPOSTO
Relação Estrutural

Cluster 1
Baixa
Intensidade

Cluster 2
Média
Intensidade

Cluster 3
Alta
Intensidade

Qualidade Perc.  Satisfação
0,533***
0,532***
0,552***
Benefícios  Satisfação
0,164***
0,154***
0,173***
Benefícios  Qualidade Percebida
0,622***
0,648***
0,690***
Qualidade Perc. Resposta Afetiva Positiva
0,285***
0,353***
0,328***
Qualidade Perc. Resposta Afetiva Negativa
-0,372***
-0,391***
-0,386***
Benefícios  Resposta Afetiva Negativa
-0,214***
-0,215***
-0,227***
Resposta Afetiva Positiva  Satisfação
0,122**
0,096**
0,110**
Resposta Afetiva Negativa  Satisfação
-0,245***
-0,228***
-0,244***
Satisfação  Confiança
0,230***
0,243***
0,222***
Satisfação  Comprometimento
0,125**
0,127**
0,128**
Satisfação  Lealdade
0,227***
0,236***
0,217***
Confiança  Comprometimento
0,610***
0,588***
0,653***
Confiança  Lealdade
0,236**
0,237**
0,241**
Comprometimento  Lealdade
0,462***
0,480***
0,441***
Qualidade Perc.  Confiança
0,381***
0,394***
0,380***
Benefícios  Confiança
0,297***
0,294***
0,302***
Benefícios  Comprometimento
0,214***
0,204***
0,233***
* resultados significativos a 0,05.
** resultados significativos a 0,01.
*** resultados significativos a 0,001.
sds – sem diferenças estatisticamente significativas para os coeficientes entre os grupos

Verificação
das
diferenças
sds
sds
sds
sds
sds
sds
sds
sds
sds
sds
sds
sds
sds
sds
sds
sds
sds
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Para avaliação do desempenho global dos modelos comparativamente,
o EQS gera o mesmo grupo de indicadores de ajustamento que o modelo
individual (X2 = 2448,43; 1284 gl; p<0,001; X2/gl = 1,91; NFI =.957; NNFI =.957;
CFI = .979; IFI = .979; SRMR = .082; RMSEA=.035). Percebe-se que os
índices indicam um bom ajustamento aos dados. Os valores de NFI, NNFI e
CFI são satisfatórios e os do SRMR e RMSEA estão entre valores de 0,05 e
0,08, sendo, assim, aceitáveis. O valor qui-quadrado é significativo, porém,
quando examinado relativamente aos graus de liberdade do modelo, assume
um valor aceitável. (HAIR et alii, 1998). Se comparados com o modelo anterior,
estes mostraram-se mais adequados.

Os resultados indicaram, para os coeficientes padronizados do modelo
estrutural, que não existem diferenças significativas entre os 3 grupos
selecionados em nenhum deles. Este fato reforça os resultados obtidos nas
análises anteriores, de que a estrutura de respostas não é afetada pela
tipologia em questão. O relacionamento entre os construtos permanece estável
independentemente da Intensidade no Relacionamento entre Clientes e
Bancos, para a amostra em questão.

Assim, as análises realizadas mostram que a amostra foi relativamente
homogênea, e que o modelo de avaliação do relacionamento para clientes com
conta especial, seguindo os limites amostrais propostos para este trabalho, tem
estrutura bastante semelhante.

6.6. Conclusões do Capítulo
Neste capítulo, portanto, foi testado o modelo estrutural proposto ao final
da revisão teórico-empírica. Das 11 hipóteses contidas neste, apenas 1 foi
parcialmente rejeitada. Desta forma, as relações entre a Satisfação e seus
antecedentes, com a Qualidade no Relacionamento mostraram-se adequadas,
ampliando o entendimento das relações entre construtos eminentemente
transacionais (Qualidade nos Serviços e Respostas Afetivas) e relacionais
(Benefícios do Relacionamento, Satisfação com o Relacionamento, Confiança
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e Comprometimento). Ainda, a relação entre estes últimos elementos e a
Lealdade, representada pela propensão a continuidade na relação, também se
mostrou representativa.

Ainda neste capítulo, foi verificado o impacto da Intensidade do
Relacionamento, com a tipologia gerada a partir do uso de produtos e meios de
contato em um banco, no modelo estrutural testado. Inicialmente, esta
avaliação foi feita verificando as diferenças entre os resultados obtidos nos
diferentes indicadores de cada construto comparados para os 3 grupos
gerados com base naquela variável. Neste caso, perceberam-se apenas
algumas variações significativas, que não foram encontradas sistematicamente
para todos os construtos. Complementando esta análise, foi também testada a
invariância dos coeficientes padronizados do modelo estrutural frente a estes 3
grupos, onde não foram encontradas diferenças significativas entre eles.

Assim, as análises realizadas mostram que a amostra foi relativamente
homogênea, e que o modelo de avaliação do relacionamento para clientes com
conta especial, seguindo os limites amostrais propostos para este trabalho, tem
estrutura bastante semelhante.
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CAPÍTULO 7

CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES
E LIMITAÇÕES

273

7. CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES E LIMITAÇÕES

Neste último capítulo são apresentadas as conclusões gerais desta tese,
um resumo de suas implicações teóricas e gerenciais, assim como as suas
principais limitações. Também são traçadas algumas linhas para futuras
pesquisas a partir dos resultados aqui obtidos. O modelo foi desenvolvido e
testado em Curitiba, com consultas aos consumidores divididas em 3 etapas. A
primeira etapa foi conduzida de forma qualitativa com 11 entrevistas em
profundidade com correntistas com conta especial. A segunda etapa
(Quantitativa - Preparatória) foi dividida em 3 sub-amostras (n=150; n=61; e
n=60) junto a público com perfil semelhante ao descrito. Por fim, a terceira
etapa (Quantitativa – Descritiva-Conclusiva) contemplou uma amostra de 480
entrevistas para permitir o teste do modelo estrutural.

O principal resultado desta tese foi o teste de um modelo que permitiu a
verificação das relações entre a Satisfação com o Relacionamento e alguns de
seus antecedentes (Respostas Afetivas e Qualidade Percebida dos Serviços),
os construtos da Qualidade do Relacionamento, centrados na Confiança e no
Comprometimento, e o comportamento de Lealdade ao banco. Este modelo
demonstrou a possibilidade de convergência de construtos discutidos nas
literaturas referentes ao Marketing de Relacionamento, Satisfação do
Consumidor e Lealdade, que, com algumas exceções, são tratadas de forma
isolada. Também, a incorporação de indicativos de consumidores finais em
modelos de verificação do relacionamento, sob o ponto de vista destes últimos,
tornou os resultados apresentados relevantes sob o ponto de vista prático.

De forma mais específica, uma primeira questão importante referiu-se à
combinação da Qualidade nos Serviços com os Benefícios percebidos no
relacionamento, tratados de forma separada, como construtos antecedentes
no modelo testado. A discriminação entre elas, as relações significativas
encontradas destas com os outros construtos do mesmo, e a ampliação
significativa dos poderes de explicação de suas conseqüências demonstrou
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que, para o caso do serviço em questão, o monitoramento não pode ficar
restrito a aspectos transacionais da Qualidade de Serviços, mas também deve
contemplar avaliações que retratem aspectos relacionais do dia-a-dia entre
clientes e bancos, como a Experiência de Consumo nos espaços e meios de
contato com estes, bem como os Benefícios oferecidos aos clientes especiais
para a manutenção de sua conta.

A

Qualidade

nos

Serviços,

normalmente

tratada

numa

ótica

transacional, mostrou-se como um elemento chave para a construção de
relacionamentos, pois sua influência vai além das Respostas Afetivas
imediatas e da Satisfação, e chega a ter impactos diretos e indiretos
significativos

sobre

construtos

relacionais,

como

a

Confiança

e

o

Comprometimento. Também, os Benefícios Percebidos na manutenção do
Relacionamento, através das vantagens dadas pelo agente financeiro aos
seus clientes especiais, destacaram-se pelo grande poder de influência que
tem sobre a própria avaliação da Qualidade dos Serviços, e sobre todos os
construtos componentes da Qualidade do Relacionamento descritos.

Ainda, para o contexto do mercado financeiro, foi possível verificar que
as

relações

estabelecidas

entre

os

elementos

da

Qualidade

do

Relacionamento, amplamente testadas em negócios B2B, também são válidas
para estes serviços. Estes, inclusive, mostraram grande influência sobre a
Lealdade.

Outro aspecto relevante deste trabalho foi a discussão, não claramente
feita pela literatura, da integração dos construtos da Lealdade e do
Comprometimento. De forma estrita, os autores que discutem este assunto o
fazem sempre optando por um destes, e poucos integraram ambos,
explicitamente, em suas avaliações. O resultado da análise de discriminação
entre eles demonstrou que o Comprometimento pode ser definido como a
Lealdade Atitudinal, em suas dimensões Afetiva e Instrumental. Em
combinação a ela, duas outras perspectivas podem ser utilizadas. A primeira é
a avaliação das propensões a manter a relação, agregando indicações de
intenção de continuidade e de ampliação dos negócios com o banco, com a
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comunicação boca-a-boca. A segunda, não captada neste trabalho, refere-se a
informações de comportamentos efetivos de uso dos diferentes produtos
bancários, provenientes dos registros internos que os bancos possuem de
seus clientes.

Associado a estes resultados, um segundo produto desta tese foi o
desenvolvimento

de

um

modelo

de

avaliação

da

Intensidade

no

Relacionamento baseado na utilização de produtos do banco e dos meios de
contato com este. Levou-se em consideração a possibilidade de tratar a
previsão de adoção de produtos através da avaliação do uso dos mesmos, de
acordo com a pirâmide proposta por Kamakura, et alii (1991), que gerou uma
tipologia de clientes (descrita no item 7.2). Foi verificado também o impacto
deste construto no modelo estrutural. Para a amostra em questão, esta relação
pode ser considerada fraca, pois as diferenças entre os grupos gerados a
partir desta intensidade não foram encontradas em todo o modelo, e os
coeficientes estruturais não sofreram variações entre eles. Este resultado
indicou a homogeneidade da amostra. Sendo ela representativa, ou, pelo
menos oferecendo indícios a respeito da avaliação do grupo de consumidores
com conta especial nos bancos consultados, as diferenças entre estes não se
dão de forma clara.

Um ponto relevante destes resultados refere-se à relação entre a
Intensidade do Relacionamento, medida do modo descrito, e o tempo em que
o respondente possui conta especial. Não foi possível identificar relação entre
estas variáveis. O uso deste indicador para mensurar a intensidade da relação,
utilizado por muitas instituições, não se mostrou válido. Na tipologia criada com
base naquele construto, que incluía o tempo de conta, esta não ofereceu poder
de discriminação adequado para a distinção entre os grupos tendo por base
esta variável.

A seguir é apresentado, de forma mais detalhada, um resumo destes
resultados.
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7.1. MODELO DE AVALIAÇÃO DA INTENSIDADE NO RELACIONAMENTO

Com o objetivo de estabelecer indicadores de intensidade no
relacionamento entre clientes e bancos tendo por base o uso de produtos
financeiros e a intensidade de uso dos meios de contato entre eles, foi
adaptada a tipologia proposta por Kamakura et alii (1991). Os escores finais
foram

gerados

através

de

um

modelo

combinando

de

Análise

de

Correspondências Múltiplas e de Análise de Traços Latentes. Com este
processo, foi possível calcular um escore de Intensidade no Relacionamento,
bem como avaliar a hierarquia dos produtos em cada categoria. Os resultados
obtidos são sucintamente apresentados a seguir.

Para a categoria de produtos de Gestão de Caixa e Financiamento, o
Cartão de Débito tem uma grande penetração e é o que apresenta o valor de
discriminação mais negativo, indicando que este é o primeiro produto a ser
adquirido. Em seguida aparece o Cartão de Crédito, o Crédito Direto ao
Consumidor e, por fim, os produtos de Financiamento de Veículos e o
Habitacional.

Já na categoria de produtos de Seguros, o Seguro de Vida é o que
apresenta o valor de discriminação menor, indicando que este é o primeiro
produto a ser adquirido. Em seguida aparecem o Seguro de Automóveis, o
Seguro Saúde e o Seguro Residencial, com probabilidades próximas no
modelo. E, por fim, a Previdência Privada teve uma penetração bastante baixa
na amostra em análise, mas significativa em termos de discriminação para o
cálculo da Intensidade em questão.

Para a hierarquia dos produtos de financiamento, a Poupança tem a
maior penetração nesta categoria e é o que apresenta o valor de discriminação
menor, indicando que este é o primeiro produto a ser adquirido. Em seguida,
aparece o Título de Capitalização e as Aplicações em Fundo de Investimentos,
com probabilidades próximas no modelo. Por fim, as Aplicações em Bolsas que
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tem uma penetração bastante baixa na amostra em análise, mas que são
significativas em termos de discriminação para o cálculo da Intensidade em
questão.

Para a dimensão de uso dos meios de contato com o banco, percebe-se
que a discriminação somente aparece a partir de contatos pessoais na agência
de pelo menos 1 vez por semana. Já para os contatos telefônicos com a
agência, percebe-se que a concentração maior de respostas nos pontos mais
baixos da escala fez com que as respostas também estivessem mais
concentradas que na opção de contatos pessoais na agência, e as suas
contribuições para a intensidade no relacionamento ocorressem já nos
primeiros pontos da escala. Em contatos via teleatendimento, esta contribuição
torna-se mais significativa com uma vez ao mês. Por fim, quando é comparada
a freqüência de contato pela Internet com a anterior, os usuários que contatam
seus bancos com maior freqüência pela Internet terão uma contribuição maior
no escore de intensidade de contatos do que aqueles que o fazem na mesma
freqüência via teleatendimento.

7.2. TIPOLOGIA DE USUÁRIOS COM BASE NA INTENSIDADE NO
RELACIONAMENTO
Com os escores de Intensidade no Relacionamento para cada
dimensão, foi criada uma tipologia de usuários dos serviços bancários, através
do um modelo de Classes Latentes. Os grupos são descritos a seguir.

O maior grupo (Cluster 1 – 51,1% da amostra) refere-se àqueles
usuários com a mais baixa intensidade de relacionamento, pois apresentam
escores menos elevados nas 4 categorias em análise. É composto por
correntistas com dominância de possuidores de até ensino médio completo, e
de classes sócio-econômicas B e C.
Já o 2º grupo (Cluster 2 – 26,4% da amostra) refere-se àqueles usuários
com intensidades intermediárias de relacionamento. Mostram-se com escores
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intermediários nas 4 categorias em análise. Não apresentam diferenças
significativas no uso de produtos de Gestão de Caixa e Financiamento em
relação ao primeiro grupamento, mas têm intensidades significativamente
superiores nos itens de produtos de Aplicações, Seguros e Meios de Contato
em comparação com aquele grupo. É composto por correntistas com
predominância de formação em ensino médio completo, e de classe sócioeconômica B.
O 3º grupo (Cluster 3 – 22,4% da amostra) refere-se àqueles usuários
com

intensidades

mais

altas

de

relacionamento

com

seus

bancos.

Apresentaram os maiores escores nas 4 categorias em análise, com diferenças
significativas no uso de produtos de Gestão de Caixa e Financiamento em
relação aos dois primeiros grupamentos, fato que se repetiu nos itens de
produtos de Aplicações, e Meios de Contato em comparação com aqueles
grupos. O escore de intensidade de uso de Seguros foi bastante superior aos
outros grupos. É composto por correntistas com predominância de formação
em ensino médio completo, com uma proporção significativa com formação
superior, e de classes sócio-econômicas B, com maior concentração de A que
os outros grupos.

Esta configuração, apesar de intuitiva, mostrou haver um padrão
consistente no uso de produtos em cada grupo, sem que nenhum destes
apresentasse comportamento cruzado, como por exemplo, um grupo com
maior intensidade de uso de produtos de seguros, outro apresentar maior
intensidade no uso de produtos de aplicação e um terceiro nos meios de
comunicação com o banco. Deste modo, a formação de 3 agrupamentos,
conforme foi especificado inicialmente pela definição operacional desta
variável, mostrou-se viável. Mas, em dissonância com a hipótese inicial, o
tempo de conta, para a amostra em questão, não se mostrou como associada
àquela.
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7.3. TESTE DO MODELO ESTRUTURAL PROPOSTO E SUAS
IMPLICAÇÕES

A seguir serão enumerados os principais resultados do modelo
estrutural, bem como algumas considerações teóricas e implicações destes
para as relações verificadas.

7.3.1. Construtos Antecedentes da Satisfação
Como proposto por Oliver (1980, 1981, 1997), verificou-se a 1ª hipótese
derivada do Paradigma da Desconformidade, indicando ser a Percepção de
Qualidade nos Serviços uma das variáveis formadoras da Satisfação. Tratando
desta variável baseada na percepção de desempenho, sob o ponto de vista de
relacionamentos, o sentido da relação verificada coincidiu com aquela
encontrada por Szmigin e Bourne (1998), Crosby e Stephens (1987), Dick e
Basu (1999) e Bendapudi e Berry (1997).

Portanto, os modelos tradicionalmente aplicados para avaliação da
Satisfação do Consumidor, que indicam ser a Qualidade nos Serviços um de
seus antecedentes (CHURCHILL e SUPRENANT, 1982; OLIVER, 1980, 1981,
1997; FORNELL, 1992, FORNELL et alii, 1994) têm também suporte nos
resultados dessa pesquisa.

A relação para relacionamentos em serviços

bancários aqui verificada teve um indicador relativamente baixo, o que indica
que, além deste aspecto, outros elementos devem ser trabalhados pelos
bancos para a formação da Satisfação dos usuários. Mas ainda assim, este foi
um dos maiores impactos sobre esta variável, mensurados no modelo em
teste.

A segunda hipótese envolveu a relação entre a Percepção dos
Benefícios do Relacionamento e a Satisfação. Este construto pode ser avaliado
também num sentido de desempenho percebido centrado em alguns aspectos
relacionais. De acordo com os testes efetuados, os Benefícios Percebidos tem
também uma influência positiva sobre a satisfação com o relacionamento. Este
resultado reforça as evidências discutidas por Gwinner, Gremler e Bitner
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(1998), relacionadas à importância dos Benefícios oferecidos os usuários com
maior potencial de manutenção, ou de ampliação da utilização dos serviços,
tem um impacto importante sobre a Satisfação destes com o relacionamento.
Neste caso ainda, o resultado do teste da hipótese mostrou-se válido como no
estudo de Reynolds e Beatty (1999a), aplicado em lojas de varejo, no qual os
benefícios do relacionamento têm influência direta sobre a Satisfação com os
vendedores.

Comparando-se o resultado peso relativo com o da Qualidade
Percebida, percebe-se a mesma intensidade detectada nesta amostra. Esta
equivalência, captada na amostra em questão, indica aos gestores bancários
que a preocupação com os clientes de conta especial deve ser mais ampla que
a Qualidade nos Serviços. Deve focar também aspectos como as vantagens
sociais do relacionamento (atendimento personalizado, reconhecimento dos
funcionários, etc.), de customização (modificações nos produtos e serviços
conforme demandas dos usuários), de percepção de segurança (mostrar aos
clientes que o banco é capaz de manter o capital deixado guardado em
segurança, garantir a aceitação dos meios de pagamento, etc.) e econômicas
(vantagens de taxas para clientes especiais, etc.).

Como sugerido por Reynolds e Beatty (1999a), a relação da 3ª hipótese
(Benefícios Percebidos e Qualidade dos Serviços) foi verificada, com um
coeficiente padronizado significativo entre estas variáveis. A avaliação dos
benefícios em se manter o relacionamento associou-se positivamente à
percepção de qualidade dos serviços bancários, já que ambos estão baseados
no desempenho do prestador do serviço sob o ponto de vista do cliente. Neste
caso os Benefícios referem-se às vantagens oferecidas ao longo da relação e à
Qualidade propriamente dita refere-se a aspectos operacionais do serviço. Esta
relação também potencializa o efeito dos benefícios oferecidos aos usuários
dos serviços bancários com conta especial sobre a Satisfação destes.

Da mesma forma, como proposto por Oliver (1993) e Mano e Oliver
(1993), baseados na Teoria Cognitiva das Emoções (Frijda, 1986), a 4ª
hipótese, na qual a resposta afetiva (secundária) é o resultado do
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processamento avaliativo centrado em algum fato relevante ao consumidor, foi
verificada nesta tese. Assim, pelo modelo proposto, a partir da avaliação da
Qualidade Percebida e dos Benefícios Percebidos no Relacionamento ocorrem
as Respostas Afetivas baseadas nestes elementos. Esta hipótese foi
desmembrada em 4 sub-hipóteses. A primeira delas refere-se aos efeitos
positivos da avaliação da qualidade percebida sobre as Respostas Afetivas
Positivas. A segunda, aos efeitos negativos da Avaliação da Qualidade
Percebida sobre a Resposta Afetiva Negativa. A terceira e a quarta têm a
mesma configuração anterior, somente considerando o efeito da avaliação dos
benefícios percebidos sobre a Resposta Afetiva (Positiva e Negativa). Pelo
modelo exposto, a relação entre a avaliação da Qualidade Percebida e a
Respostas Afetivas Positivas foi verificada e o coeficiente padronizado entre
estas variáveis foi positivo e significativo.

Já entre os Benefícios do Relacionamento e as Respostas Afetivas
Positivas a relação não foi significativa. Apesar de positivo, os valores dos
coeficientes entre estes construtos estiveram aquém dos limites estatísticos de
aceitação.

Para a relação entre a Percepção de Qualidade e Respostas Afetivas
Negativas, o modelo indicou-a como significativa e no sentido correto. O
coeficiente padronizado mostrou existir uma relação negativa e significante
entre estas. O mesmo ocorreu com a avaliação da relação entre os Benefícios
Percebidos no Relacionamento e as Respostas Afetivas Negativas, com
coeficiente padronizado significante estatisticamente e negativo.

Portanto, a relação proposta em H4 foi parcialmente aceita. Assim, as
avaliações positivas da Qualidade dos Serviços provocam respostas afetivas
mais positivas, enquanto as avaliações negativas da Qualidade dos Serviços e
dna percepção dos Benefícios do Relacionamento para o usuário refletem-se
em respostas afetivas mais negativas.

A relação entre a Qualidade Percebida e as Respostas Afetivas
mostrou-se compatível os achados de Price, Tierney e Arnould (1995), nas
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quais as respostas afetivas tiveram um grande impacto de características
contextuais de desempenho num serviço de entretenimento.

A quinta hipótese foi construída sobre a base afetiva que forma a
Satisfação, indicada por Oliver (1997) e por Price, Tierney e Arnould (1995).
Esta hipótese foi dividida em duas sub-hipóteses, separando-se os efeitos das
Respostas Afetivas Positivas e Negativas sobre a avaliação do fornecedor de
serviços bancários. A primeira sub-hipótese foi corroborada pelo modelo de
equações

estruturais,

com

o

coeficiente

padronizado

desta

relação

estatisticamente significativo. Também para a segunda sub-hipótese, os
resultados indicaram uma relação estatisticamente significativa e na direção
especificada.

Portanto, levando-se em consideração os coeficientes dos Benefícios
Percebidos junto aos outros construtos do modelo, os programas de
relacionamento que os bancos propõem aos seus clientes devem ter
preocupações quanto a aspectos operacionais da Qualidade nos Serviços. Mas
também devem estar fortemente centrados nos Benefícios para seus clientes,
pois estes influenciam positivamente a avaliação dos serviços, assim como
representam impactos importantes sobre a sua Satisfação.

Por fim, o poder de explicação relativamente baixo que a avaliação da
Qualidade nos Serviços e os benefícios percebidos têm sobre as Respostas
Afetivas nos remetem a outro aspecto importante. As Respostas Afetivas têm
como seus formadores principais a experiência vivida pelos clientes com o
banco (HOLBROOK e HIRSCHMAN, 1982; DEIGHTON, 1992; DEIGHTON e
GRAYSON, 1995). Isso sugere que a construção do relacionamento deve ter
eixos importantes no processo de prestação de serviços, na postura pessoal
dos

atendentes,

em

aspectos

como

a

ambientação

dos

serviços

(Atmospherics) dos pontos de contato com os clientes e na preparação
detalhada da interação com estes.

Analisando-se comparativamente o peso da Qualidade Percebida
(=0,345), dos Benefícios Percebidos (=0,345), das Respostas Afetivas
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Positivas (=0,114) e das Respostas Afetivas Negativas (=0,294) sobre a
Satisfação, estas últimas não podem ser desprezadas. O coeficiente das
respostas negativas é comparável com os da avaliação da qualidade nos
serviços, o que remete à preocupação com a experiência de uso dos serviços
pelos clientes.

7.3.2. Modelo de Avaliação dos Componentes da Qualidade no
Relacionamento
As hipóteses 6, 7 e 8 referem-se à relação entre os construtos centrados
na Qualidade do Relacionamento (HENNING-THURAU e KLEE, 1997; PICK,
1999). Sob o ponto de vista destas relações, a Satisfação é como um elemento
de construção da relação e, como a Confiança, também resultando de
investimentos de tempo e recursos de ambas as partes, este caminho deve ser
positivo e de grande intensidade (GARBARINO e JOHNSON, 1999; GRUEN,
SUMMERS e ACITO, 2000). Esta hipótese foi verificada no modelo estrutural,
no qual o coeficiente padronizado apresentou resultado positivo e significativo,
de acordo com a direção proposta na mesma.

Também a relação entre Satisfação e Comprometimento reflete a
composição de elementos importantes na construção de um relacionamento;
este caminho deve ser positivo e de grande intensidade (GARBARINO e
JOHNSON, 1999; GRUEN, SUMMERS E ACITO, 2000). Esta hipótese foi
verificada no modelo estrutural, no qual o coeficiente padronizado apresentou
resultado positivo e significativo, de acordo com a direção proposta por ela.

A 8ª hipótese propõe que, quanto melhor for a avaliação da Satisfação
com o Relacionamento, mais intenso será o comportamento de Lealdade para
com o seu prestador de serviços bancários, conforme Oliver (1999).
Novamente, a hipótese foi verificada através do modelo estrutural, no qual o
coeficiente padronizado apresentou resultado positivo e significativo.

Entre os construtos da Confiança e do Comprometimento existe uma
relação amplamente pesquisada na Literatura (MORGAN e HUNT, 1994;
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GABARINO e JOHNSON, 1999; ANDALEEB, 1996; ANDERSON e WEITZ,
1992). Esta associação é predita como positiva, e no sentido Confiança ->
Comprometimento, e foi verificada no modelo estrutural desta tese, no qual o
coeficiente padronizado apresentou resultado positivo e significativo.

A relação entre Comprometimento e Lealdade, estudada por diversos
autores (PRITCHARD, HAVITZ e HOWARD, 1999; CROSBY, EVANS e
COWLES, 1990; HENNIG-THURAU e KLEE, 1997; REYNOLDS e BEATTY,
1999A; DICK e BASU, 1994; SANTOS, 2001), foi também verificada no modelo
estrutural, no qual o coeficiente padronizado apresentou resultado positivo e
significativo. A lealdade aqui concebida refere-se à manutenção das
movimentações no mesmo banco (JACOBY e CHESNUT, 1978).

Por fim, em se tratando de um relacionamento comercial em bancos,
espera-se também que a Confiança tenha influência sobre a Lealdade de forma
direta. Isso porque o comprometimento pressupõe investimentos conjuntos na
relação, que são necessários para o estabelecimento da Lealdade. Da mesma
forma, a proposta de modelo da Garbarino e Johnson (1999), que considera
como

crítica

em

modelos

de

serviços

relacionais

a

relação

do

comprometimento e confiança com a Lealdade, deve-se avaliar a relação direta
da Confiança sobre a Lealdade. Esta hipótese também foi verificada, no qual o
coeficiente padronizado apresentou resultado positivo e significativo.

Analisando-se os coeficientes de determinação, referentes aos poderes
de explicação dos construtos antecedentes da Satisfação especificados pelo
modelo, percebe-se que o modelo composto pela Avaliação da Qualidade
Percebida dos serviços bancários, dos Benefícios Percebidos na relação e
pelas respostas afetivas tem grande poder de explicação sobre a Satisfação
com o relacionamento na amostra em questão. O valor de R2 vai muito além
dos tradicionalmente encontrados nas pesquisas de Satisfação somente tendo
como antecedente a Qualidade Percebida, que chegam a 40% (PRADO, 2002;
PRADO e FARIA, 1998), Isto mostra a relevância na inserção da percepção de
Benefícios e das Respostas Afetivas no mesmo.
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Ainda quanto aos resultados do R2 para a Qualidade Percebida,
percebe-se que, além de um coeficiente padronizado alto de relação com os
Benefícios Percebidos, estes têm um poder de explicação relativamente
elevado sobre aquela.

Também o poder de explicação relativamente baixo que a Qualidade nos
Serviços e os Benefícios Percebidos têm sobre as Respostas Afetivas nos
remetem a outro aspecto importante: as Respostas Afetivas têm como seus
formadores principais a experiência vivida pelos clientes com o banco
(HOLBROOK e HIRSCHMAN, 1982; DEIGHTON, 1992; DEIGHTON e
GRAYSON, 1995). Assim, além dos aspectos da Qualidade, o processo de
prestação de serviços deve ser examinado detalhadamente sob a ótica do
consumidor, integrando questões como a ambientação, a postura do pessoal
de atendimento, e a capacidade de adaptação que estes devem ter para
responder a clientes com diferentes demandas,m e até mesmo com diferentes
estados de humor.

A explicação sobre a Confiança assumiu um valor relativamente alto
(61,4%), se considerado que seu único antecedente no modelo inicial foi a
Satisfação

com

Comprometimento,

o

Relacionamento.
este

alcançou

Para

um

o

valor

poder
alto

de

aplicação

(72,5%), com

do
seus

antecedentes Satisfação e Confiança. Tem-se aí uma relação bastante forte
entre estes três conceitos centrais em um relacionamento, que devem ser
trabalhados de forma adequada por um banco.

O quarto construto relevante para o relacionamento no modelo testado
foi o da Lealdade. Para este, o poder de explicação dos antecedentes
(Satisfação, Confiança e Comprometimento) é relativamente alto (67,6%),
considerando-se a complexidade do fenômeno. O modelo proposto por Dick e
Basu (1999) demonstrou esta complexidade quando indicou, além de
componentes cognitivos, afetivos e conativos como antecedentes da Lealdade,
em parte representados pelos antecedentes propostos no modelo em teste,
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também aspectos sociais e de interação do consumidor que não foram
explicitamente considerados neste.

7.3.3. Relação da Qualidade Percebida e dos Benefícios Percebidos com
os Componentes da Qualidade no Relacionamento

Se examinadas as dimensões da Qualidade Percebida e da Confiança
na empresa, a Competência e a Integridade Percebidas devem sofrer influência
direta da política e da execução dos serviços no dia-a-dia dos contatos dos
usuários com seus bancos. Assim, espera-se haver uma relação significativa
entre estes dois construtos do modelo. Em testes anteriores, Marchetti e Prado
(2001a) encontraram uma relação significativa entre a Qualidade Percebida
nos Serviços de empresas do setor de distribuição de energia elétrica e a
Confiança dos usuários destes serviços em seus provedores, reforçando a
idéia da factibilidade de aplicação deste caminho no modelo. Pode-se também
esperar a ligação entre a Qualidade Percebida e o Comprometimento, pela
magnitude do efeito indireto daquela sobre esta.

Da mesma forma, a relação que indiretamente se mostrou mais alta,
entre aquelas indicadas no modelo original, foram as que diziam respeito aos
Benefícios Percebidos no Relacionamento. Tanto na ligação deste construto
com a Confiança, como com a do Comprometimento, estas se mostraram
elevadas. A relação entre Benefícios do relacionamento e estes construtos
foram verificadas no modelo de Morgan e Hunt (1994), bem como em Reynolds
e Beatty (1999a). Nestes casos, a significância variou para as situações de
aplicação, mas se conformam em sua existência. Como justificam Pritchard,
Havitz e Howard (1999), o comprometimento é construído com base nos
processamentos complexos de informação a respeito do fornecedor, e um
deste processo refere-se à avaliação da Qualidade dos serviços oferecidos, e
também no que se refere à percepção dos benefícios que o usuário tem em
relação à manutenção do relacionamento.

A influência direta da Qualidade Percebida nos Serviços sobre a
Confiança apresentou um coeficiente significativo, o que mostra a importância
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da construção de operações de qualidade para que a Confiança entre os
parceiros de negócios seja também alcançada, conforme indicaram Marchetti e
Prado (2001a). Portanto, torna-se válida a constatação de convergência em
percepções de competência e de integridade conforme discussão anterior.

Já a idéia de que existe influência direta desta variável sobre o
comprometimento não se concretizou nesta amostra, com valor não
significativo. Em parte, como foi discutido no capítulo 3, quando da verificação
da discriminação entre este conceito e o de lealdade, esta não significância
pode ser explicada pela baixa percepção de diferenças entre os bancos de
varejo, pelo menos em visão dos clientes de conta especial, e a avaliação de
que os custos de troca são mais altos que os de permanência no banco. Esta
avaliação foi percebida em entrevistas qualitativas, nas quais o comportamento
de lealdade de inércia tornou-se claro para estes casos (PRADO E SANTOS,
2003).
Numa relação do tipo “Membership” característica de um serviço
bancário (LOVELOCK e WRIGHT, 2001), há a necessidade de avaliação dos
Benefícios em se manter o Relacionamento com estas instituições; este
processo somente pode ser construído a partir de bases de Confiança, ou seja,
de que o parceiro de negócio tem algo a oferecer no longo prazo e que esta
relação será em benefício mútuo. Da mesma forma, outro pilar importante
refere-se ao Comprometimento entre as partes, ou seja, a percepção de que,
apesar de possíveis perdas de curto prazo, os resultados de longo prazo
compensam estes sacrifícios.

Portanto,

conforme

mostram

os

resultados,

a

Confiança

e

o

Comprometimento sofrem influência direta dos Benefícios Percebidos da
manutenção do relacionamento com o banco. A relação Benefícios ->
Confiança mostra-se significativa, porém em termos de magnitude corresponde
à metade daquela gerada pela Qualidade Percebida. De forma semelhante que
a exposta nos parágrafos anteriores, esta relação retrata-se como relevante,
mas secundária, na construção da Confiança. A Satisfação com o
Relacionamento bancário e a Qualidade dos Serviços retratam-se de forma
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mais efetiva que os benefícios percebidos na manutenção da relação no caso
do modelo testado.

Já no caso da relação direta dos Benefícios sobre o Comprometimento,
este coeficiente foi significativo e maior que o da relação Satisfação ->
Comprometimento. Conforme discussão anterior, a complexidade dos serviços
financeiros, principalmente para aqueles que o utilizam de forma mais intensa,
(como é o caso de clientes especiais desta amostra) e também a necessidade
de identificação pessoal com o processo (necessidade de personalização e de
complementação com atendimento diferenciado), talvez justifique o caminho
encontrado no modelo (PRITCHARD, HAVITZ e HOWARD; 1999).

7.4. LIMITAÇÕES DESTA TESE

Uma importante limitação refere-se ao método adotado e, por
conseguinte, aos resultados. A pesquisa foi realizada com um perfil específico
de consumidores que dela participaram, a saber:
a) possuidores de contas especiais nos 5 maiores bancos de
varejo em operação em Curitiba;
b)

esta

conta

deveria

ser

individual

ou

conjunta,

mas

concentração mínima de 80% da movimentação feita pelo
respondente;
c) os limites de tempo de conta especial são de, no mínimo, 1
ano.

Essas imposições foram feitas para que não houvesse problemas de
influência de outras variáveis além das que estavam sendo estudadas. Seria
interessante realizar uma validação mais ampla, incluindo os outros segmentos
de contas, bem como para outras regiões brasileiras, para a validação do
modelo de mensuração em outras situações e características. De maneira
nenhuma estas restrições tornam os resultados inválidos.
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Outra limitação apresentada diz respeito ao procedimento amostral
utilizado. A amostragem foi não-probabilística por cotas, em que os
entrevistadores recebiam cotas para serem cumpridas. Isso novamente limita a
extensão, sob o rigor estatístico, dos resultados obtidos. Porém, o
procedimento amostral foi adequado aos objetivos da pesquisa e à validação
da escala.

Uma terceira limitação refere-se a não utilização no modelo de
mensuração

da

Qualidade

Percebida

aspectos

relacionados

ao

teleatendimento e a Internet. Estes dois serviços mostraram-se com baixa
penetração na amostra, o que resultou em sua eliminação do modelo final.
Estes

potencialmente

poderiam

oferecer

mais

explicação

sobre

as

conseqüências do construto em questão.

Como forma de complementar esta análise, a avaliação dos volumes de
recursos

envolvidos

nas

operações

com

os

produtos

utilizados

(movimentações, volumes aplicados, taxas de uso dos produtos e meios de
contato, variedade e natureza dos produtos utilizados, etc), bem como a
rentabilidade gerada por estes, poderiam ser consideradas. Estas não foram
captadas no instrumento desenvolvido por razões de acesso e disponibilidade
dos dados junto a base de respondentes, bem como a dificuldade de obtenção
dos mesmos junto aos bancos. Os resultados basearam-se em uma fonte única
de informações, o que pode gerar nestes alguma contaminação por efeito halo.
Assim, os escores de Lealdade podem ainda sofrer uma validação mais
criteriosa relacionando aspectos atitudinais captados nesta pesquisa com o
comportamento efetivo dos clientes em relação aos seus bancos. Este poderá
ser um desdobramento importante para estudos futuros, considerando o escore
de intensidade que contemple também volumes de recursos como os citados.

7.5. SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS

Diversas questões adicionais emergem dos resultados obtidos, que
indicam propostas para futuras pesquisas. A primeira delas refere-se a
interação dos antecedentes da Satisfação com ela. Como discutido na revisão
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teórico-empírica, dois construtos não foram integrados ao modelo dos
antecedentes por questões de parcimônia, que são a Equidade / Justiça e o
Valor Percebido. O primeiro deles tem sido estudado principalmente em
situações de tratamento de reclamações e recuperação de serviços (SANTOS,
2001), mas oferece também informações importantes em situações normais de
consumo, como mostram Oliver e Swan (1989). O senso de justiça na relação
pode contribuir para a ampliação da Satisfação e da Confiança desenvolvida
entre o cliente e a instituição financeira, e pode representar também
complementar a noção de benefícios recebidos do parceiro de negócios. Este
construto, de acordo com a Teoria Cognitiva das Emoções, pode ainda
contribuir sobre as Respostas Afetivas (positivamente ou negativamente) com
estratégias claras pala a recuperação adequada dos serviços.

A noção de Valor Percebido no Relacionamento também tem sido
estudada na literatura no aspecto transacional, mas com menor intensidade em
processos relacionais, salvo alguns trabalhos (SANTOS, 2001; BREI, 2002).
Este elemento pode ser avaliado numa perspectiva cumulativa, levando-se em
conta sua função mediadora entre a Satisfação e os construtos da Qualidade
no Relacionamento, e também centrada nas últimas transações realizadas,
enfocado a sua noção de antecedente da Satisfação.

Ainda referindo-se aos antecedentes da Satisfação, as Respostas
Afetivas tiverem seus coeficientes de determinação com valores relativamente
baixos. Isso se deve, em parte, ao fato de que somente dois antecedentes
foram considerados (Qualidade Percebida e Benefícios do Relacionamento).
Conforme discussão desenvolvida no Capítulo 6, as Respostas Afetivas estão
bastante associadas à experiência de consumo do serviço, e, portanto,
contaminadas pelas últimas interações que o usuário teve com seu banco. Os
antecedentes propostos são relacionados a perspectiva de resultados das
interações, e o processo de consumo em si não foi captado de forma
adequada. Desta forma, um eixo de pesquisa que resulta desta análise diz
respeito ao aprofundamento dos estudos da Experiência de Consumo como um
todo, segundo sugestões de Holbrook e Hirschman (1982), Deighton (1992),
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Deighton e Grayson (1995), e sua influência sobre o processo de avaliação do
relacionamento.
Ainda, por limitações de penetração na base amostral deste trabalho,
não foram considerados os aspectos de interação via teleatendimento e pela
Internet. Estes dois aspectos poderiam, potencialmente, oferecer ao modelo
mais informações relevantes, e, principalmente, subsidiar os gestores de
marketing neste setor em suas decisões de ampliação no atendimento deste
tipo de serviço. Assim, a replicação do modelo testado em amostras que
contenham usuários destes tipos de meios de contato pode trazer insights
relevantes ao setor.
Os

construtos

da

Qualidade

do

Relacionamento

mostraram-se

mediadores importantes entre aspetos transacionais da avaliação por parte dos
consumidores, como a Qualidade Percebida, e a Lealdade. Este conceito
merece um aprofundamento nos seus estudos, através da replicação em
diferentes situações, e com produtos e serviços com características diferentes,
com bens duráveis, produtos de consumo e serviços de pontual. Esta
ampliação oferece a possibilidade de teste da estabilidade deste construto, e
as variações dele de acordo com a situação estudada, conforme proposta de
Hennig-Thurau e Klee (1997).

No modelo proposto para avaliação da Intensidade do Relacionamento,
o pressuposto foi que a taxa de uso de produtos e meios de contatos pode ser
utilizado como seus indicadores. Como sugerido nas limitações, uma
possibilidade é a de validar este procedimento com os dados internos nos
bancos. Apesar da estrutura proposta mostra-se bastante estável, um processo
de validação cruzada poderia ampliar a possibilidade de aplicação dos Modelos
de Traço Latente como forma de predizer comportamento de adoção futuros de
produtos a partir da posse atual, bem com gerar tipologias que integrem a
noção de rentabilidade do cliente com a seqüência de adoção dos mesmos.
Este processo auxilia as propostas de cross-selling, up-selling e bundling
normalmente desenvolvidas pelos bancos com processos puramente empíricos
(ROSA e MAZZON, 2003).

292

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

AAKER, D.A. Administração Estratégica de Mercado. Porto Alegre:
Bookman, 2001.

2.

ALLEN, N.J.; MEYER, J.P. The Measurement and Antecedents of
Affective, Continuance and Normative Commitment to the
Organization. Journal of Occupational Psychology. v.63, p.1-18,
1990

3.

AMORIM, C.G. Intensidade do Relacionamento Interorganizacional no
Setor Turístico de Curitiba, PR. Dissertação de Mestrado: CEPPADUFPR, Curitiba, 1999.

4.

ANDALEEB, S.S. Dependence Relations and the moderating role of trust:
Implications for behavioral intentions in Marketing Channels.
International Journal of Research in Marketing, v.12, p.157-172,
1995

5.

ANDERSON, R.E. Consumer dissatisfaction: the effect of disconfirmed
expectancy on perceived product quality. Journal of Marketing
Research. v. 10, n.1, p. 38-44, fevereiro, 1973.

6.

ANDERSON, J.C.; GERBING, D.W.; Structural Equation Modeling in
Practice: A Review and Recommended Two-Step Approach.
Psychological Bulletin, v.103, n.3, p.411-423, 1988.

7.

ANDERSON, E.; WEITZ, B. Determinants of Continuity in Conventional
Industrial Channel Dyads. Marketing Science, v.8, n.4, p.310-324,
1989.

8.

ANDERSON, E.; NARUS, J.A. A Model of Distributor Firm and
Manufacturer Firm Working Partnerships. Journal of Marketing, v.54,
n.1, p.42-58, 1990.

9.

ANDERSON, E.; WEITZ, B. The use of pledges to build and sustain
commitment in distribution channels. Journal of Marketing Research,
v.29, n.1, p.18-34, fevereiro, 1992.

10. ANDERSON, E.W.; FORNELL, C.; LEHMANN, D.R. Customer
Satisfaction, Market Share and Profitability: Findings from Sweeden.
Journal of Marketing, v.59, n.2, p.53-66, julho, 1994.
11. BAGOZZI R.P.; PHILIPS, L.W. Assessing Construct Validity in
Organizational Research. Administrative Science Quarterly, v.36,
p.421-458, 1991.
12. BAGOZZI, R.P. Marketing as an Organized Behavioral System of
Exchange, Journal of Marketing, v.11, n.4, p.77-81, outubro, 1974.
13. BAGOZZI, R.P. Marketing as Exchange. American Behavioral Scientist,
p.535-556, março/abril, 1978.
14. BAGOZZI, R.P. Marketing as Exchange. Journal of Marketing, v.12, n.4,
p.32-39, outubro, 1975.

293

15. BAGOZZI, R.P. Reflections on Relationship Marketing in Consumer
Markets. Journal of the Academy of Marketing Science. v.23, n.4,
p.272-277, 1995.
16. BAGOZZI, R. P.; EDWARDS, J. R. A General Approach for Representing
Constructs in Organizational Research. Organizational Research
Methods, v. 1, n. 1, p.45-87, 1998.
17. BAGOZZI, R.P.; GOPINATH, M.; NYER, P.U. The Role of Emotions in
Marketing. Journal of the Academy of Marketing Science. v.27, n.2,
p.184-206, 1995.
18. BARDIN, L. L’Analyse de Contenu. Paris :Presses Universitaires de
France, 1977.
19. BARDON, M.C. Les mesures de satisfaction de clientèle: Comment
assurer leur opérationalité dans les entreprises de services. Revue
Française du Marketing, n.144/145, p.91, 1993.
20. BARNES, J.G. Closeness, Strength, and Satisfaction: Examining the
Nature of Relationships between Providers of Financial Services and
their Retail Customers. Psychology and Marketing, v.14, n.8, p.765790, dezembro,1997.
21. BARNES, J.G. Segredos da Gestão pelo Relacionamento com o
Cliente. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002
22. BEARDEN, W.O. TEEL, J.E. Selected determinants of consumer
satisfaction and complaints reports. Journal of Marketing Research.
v.47, n.1, p. 21-28, fevereiro, 1983.
23. BENAMOUR, Y. Confiance Interpersonnelle et Confiance institutionnelle
dans la relation Cliente-Entreprise de Service. Tese de Doutorado:
Université Paris IX Dauphine, Paris, 2000.
24. BENPADUDI, N.; BERRY, L.L. Customer‟s Motivations for Maintaining
Relationships with Service Providers. Journal of Retailing, v.73, n.1,
p.15-37, 1997.
25. BENTLER, P.M. Comparative Fit Indexes in Structural Equations.
Psychological Bulletin. V.107, n.2, p.238-246, 1990.
26. BENTLER, P.M. EQS Structural Equations Program Manual. Encino:
Multivariate Software Inc., 1995.
27. BERRY, L.L. Relationship Marketing of Services: growing interest,
emerging perspectives. Journal of the Academy of Marketing
Science, v.23, n.3, p.236-245, 1995.
28. BERRY, L.L., PARASURAMAN, A. Serviços de Marketing. Rio de
Janeiro: Maltese, 1991.
29. BERSON, A.; SMITH, A.; THEARLING, K. Building Data Mining
Applications for CRM. Nova York: McGraw-Hill, 2000.
30. BETTENCOURT, L.A. Customer Voluntary Performance: Customer as
partners in service delivery. Journal of Retailing, v.73, n.3, p.383406, 1997.

294

31. BHATTACHARYA, C.B. When Customers are members: Customer
retention in paid membership contexts. Journal of the Academy of
Marketing Science, v.26, n.1, p.31-44, 1998.
32. BHATTACHARYA, C.B.; RAO, H.; GLYNN, M.A. Understanding the bond
of identification: Na investigation of its correlates among art museum
members. Journal of Marketing, v.59, n.4, p.46-57, outubro, 1995
33. BHATTACHARYA, R.; DEVINNEY, T.M.; PILLUTLA, M.M. A Formal
Model of Trust Based on Outcomes. Academy of Management
Review. v.23, n.3, p.459-472, 1998.
34. BIONG, H.; PARVATYIAR, A.; WATHNE, K. Are Customer Satisfaction
Measures Appropriate for Measuring Relationship Satisfaction? In:
PARVATYIAR, A.; SHETH, J. (ed.), Contemporary Knowledge of
Relationship Marketing, Proceedings of Relationship Marketing
Conference, p. 258-275, 1998.
35. BIRNBAUN, A. Some Latent Trait Models and their Use in Inferring an
Examinee‟s Ability. In LORD, F.M.; NOVICK, R.M. (ed). Statistical
Theories of Mental Test Scores. Reading: Addison-Wesley, 1968.
36. BITNER, M.J. Building Service Relationship: It´s All About Promises.
Journal of The Academy of Marketing Science. v.23, n.4, p.246251, 1995.
37. BITNER, M.J.; HUBBERT, A.R. Encounter Satisfaction versus Overall
Satisfaction versus Quality. In Rust, R.; Oliver, R. (ed) Service
Quality: New Directions in Theory and Practice, Thousand Oaks:
Sage, p.72-92, 1994.
38. BLATTBERG, R.C., DEIGHTON, J. Interactive marketing: exploiting the
age of addressability. Sloan Management Review, v.33, n.1, p.5-14,
1992.
39. BOOROM, M.L.; GOOLSBY, J.R; RAMSEY, R.P. Relational
communication traits and their effect on adaptiveness and sales
performance. Journal of the Academy of Marketing Science, v.26,
n.1, p.16-30, 1998.
40. BOYLE, B.; DWYER, F.R.; ROBICHEAUX, R.A.; SIMPSON, J.T. Influence
strategies in marketing channels: measures and use in different
relationship structures. Journal of Marketing Research, v.29, n.4,
p.462-473, novembro, 1992.
41. BREI, V. Confiança, Valor Percebido e Lealdade em Trocas Relacionais
de Serviços: Um Estudo com Usuários de Internet Banking no Brasil.
Anais de Marketing do 26º Encontro Anual da ANPAD, Salvador,
p.357-358, 2002.
42. BROWN, J.R.; LUSCH, R.F.; NICHOLSON, C.Y. Power and Relationship
Commitment: Their impact on Marketing Channel Member
Performance. Journal of Retailing. v.71, n.4, p.363-392, 1995.
43. BROWN, S. The Three Rs of Relationship Marketing: Retroactive,
Retrospective, Retrogressive. In HENNIG-THURAU, T; HANSEN, U.
Relationship Marketing. Berlin: Springer, p.393-414, 2000

295

44. BROWN, S.A. Customer Relationship Management. A Strategic
Imperative in the World of e-Business. Nova York: Wiley, 2000.
45. BROWN, S.W.; REINGEN, P.H. Social Ties and word-of-mouth referral
behavior. Journal of Consumer Research, v.14, n.4, p.350-362,
dezembro, 1987.
46. CADOTTE, E.R., WOODRUFF, R.B., JENKINS, R.L. Expectations and
norms in models of consumer satisfaction. Journal of Marketing
Research. v.25, n.3, p. 305 -314, agosto, 1987.
47. CAMPBELL, D. T.; FISKE, D. W.. Convergent and discriminant validation
by multitrait-multimethod matrix. Psychological Bulletin, v.56, p.81105, 1959.
48. CARDOZO, R.N., An experimental study of customer effort expectation
and satisfaction. Journal of Marketing Research. v.12, n.3, p. 244249, agosto, 1965.
49. CARLIER, A. KROONENBERG, P. Decompositions and Biplots in the
Three-Way Correspondence Analysis. Psychometrika, v.61, n.2,
p.355-373, junho, 1996.
50. CARMAN, J. Consumer Perceptions of Service Quality: An Assessment of
the SERVQUAL Dimensions. Journal of Retailing, v.66, p.33-55,
1990.
51. CARVALHO, F.; LEITE, V.F. Alternativa de Ordenação da Importância de
Atributos da Qualidade de Serviços: um estudo exploratório sobre o
efeito de tamanho do choice set. Anais de Marketing do Encontro
Nacional da ANAPD, p.111, 1998.
52. CHAUDHURI, A.; HOLBROOK, M. B. The Chain of Effects from Brand
Trust and Brand Affect to Brand Performance: The Role of Brand
Loyalty. Journal of Marketing, v. 65, n. 2, p.81-93, abril, 2001.
53. CHURCHILL, Jr., G.A. A paradigm for better measures of marketing
constructs, Journal of Marketing Research, v.16, n.1, p.64-73,
fevereiro, 1979.
54. CHURCHILL, JR., G.A., SUPRENANT, C. An investigation into the
customer satisfaction. Journal of Marketing Research. v.19, n.4, p.
491-504, novembro, 1982.
55. CHURCHILL, Jr. G.A. Marketing Research. Nova York: Dryden, 1996.
56. COSTA, M.B.F. Técnica Derivada da Teoria de Resposta ao Item (TRI)
Aplicada ao Setor de Serviços. Dissertação de Mestrado: PPGMNEUFPR: Curitiba, 2001.
57. COVIELLLO, N.E.; BRODIE, R.J.; MUNRO, H.J. Understanding
contemporary marketing: Development of a classification scheme.
Journal of Marketing Management, v.13, p.501-522, 1997.
58. CROFT, R.; WOODRUFFE, H. Network Marketing: the ultimate
conventional distribution? Journal of Marketing Management, v.12,
p.201-214, 1996.

296

59. CRONBACH, L.J. Coefficient alpha and the internal structure on tests.
Psychometrika. v.16, p. 297-334, 1951.
60. CRONIN, J.J.; TAYLOR, S.A. Measuring Service Quality: a reexamination
and extension. Journal of Marketing, v.56, n.3, p.55-68, julho, 1992.
61. CRONIN, J.J.; TAYLOR, S.A. Servperf versus servqual: Reconciling
performance-based and Perceptions-minus-expectations measurement
of service quality. Journal of Marketing, v.58, n.1, p.125-131, janeiro,
1994.
62. CROSBY, L.A.; STEPHENS, N. Effects of Relationship Marketing on
Satisfaction, Retention and Prices in the Life Insurance Industry.
Journal of Marketing Research, v.24, n.4, p.404-411, novembro,
1987.
63. CROSBY, L.A.; EVANS, K.R.; COWLES, D. Relationship Quality in
Services Selling: An Interpersonal Influence Perspective. Journal of
Marketing, v.54, n.3, p.68-81, julho, 1990.
64. CUNHA JR., M.V.M.; BORGES JR. A.A.; FACHEL, J.M. Esquema CBF
para a mensuração da satisfação de clientes: uma proposta conceitual
e prática. Anais de Marketing do 22o Encontro Nacional da
ANPAD, p.116, 1998.
65. DAMÁSIO, A.R. O Erro de Descartes. São Paulo: Companhia das
Letras, 1996.
66. DARWIN, C. A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais.
São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
67. DEIGHTON, J. The Consumption of Performance. Journal of Consumer
Research, v.19, n. 4, p.362-372, dezembro, 1992.
68. DEIGHTON, J.; GRAYSON, K. Marketing and Seduction: Building
Exchange Relationships by Managing Social Consensus. Journal of
Consumer Research, v.21, n.1, p.660-676, março, 1995.
69. DICK, A.S.; BASU, K. Customer Loyalty: Toward and Integrated
Conceptual Framework. Journal of The Academy of Marketing
Science. v.22, n.2, p.99-113, 1994.
70. DILLON, W.R.; KUMAR, A. Latent Structure and Other Mixture Models in
Marketing. In Bagozzi, R. (ed), Advanced Methods in Marketing
Research. Cambridge: Blackwell, p.295-351, 1994.
71. DONEY, P.M.; CANNON, J.P. An Examination of the Nature of Trust in
Buyer-Seller Relationships. Journal of Marketing, v.61, n.2, p.35-51,
abril, 1997.
72. DORSCH, M.J.; SWANSON, S.R.; KELLEY, S.W. The role of relationship
quality in the stratification of vendors as perceived by customers.
Journal of the Academy of Marketing Science. V.26, n.2, p.128142, 1998.
73. DU TOIT, M. IRT from SSI: Multilog User Guide. Lincolnwood: SSI Inc.,
2003.

297

74. DUBOIS, B.; LAURENT, G. A Situational Approach to Brand Loyalty.
Advances in Consumer Research, v. 26, n. 1, p.657-664, 1999.
75. DWYER, R.; SCHURR, P.H.; OH, S. Developing Buyer-Seller
Relationships. Journal of Marketing, v.61, n.2, p.11-27, abril, 1987.
76. ENGEL, J.E.; BLACKWELL, R.D.; MINIARD, P.W. Consumer behavior.
Nova York: Dryden, 1998
77. ENGELMAN, A. Os Estados Subjetivos: Uma Tentativa de
Classificação de Seus Relatos Verbais. São Paulo: Ática, 1978.
78. EVERITT, B.S. Cluster Analysis. Nova York: Wiley, 1993.
79. EVRARD, Y. La satisfaction des consommateurs: état des recherches.
Anais de Marketing do 17º Encontro Anual da ANPAD, p. 59-86,
1993.
80. EVRARD, Y.; AURIER, P. The influence of emotions on satisfaction with
movie consumption. Journal of Consumer Satisfaction/
Dissatisfaction and Complaining Behavior v.7, p.119-126, 1994.
81. FARIAS, S.A. Emoções e sentimentos na resposta de satisfação dos
consumidores: o caso de um programa de MBA. Anais do 21o
Encontro Nacional da ANPAD, p.113, 1997.
82. FEHR, B.; RUSSEL, J.A. Concept of emotion viewed from a prototype
perspective. Journal of Experimental Psychology. v.113, p.813-820,
1984
83. FEICK, L.F. Latent Class Models for the Analysis of Behavioral
Hierarquies. Journal of Marketing Research. v.24, n.2, p.174-186,
maio, 1987.
84. FORD, D. Buyer/Seller Relationships in International Markets. Industrial
Marketing and Management, v.13, p.101-113, 1984.
85. FORD, D. Understanding Business Marketing. Nova York: Dryden,
1997.
86. FORNELL, C. A national customer satisfaction barometer: the sweedish
experience. Journal of Marketing. v.56, n.1, p. 6-21, janeiro, 1992.
87. FORNELL, C.; JOHNSON, M.D.; ANDERSON, E.W.; CHA, J.; BRYANT,
B.E. The american customer satisfaction index: Nature, purpose and
findings. Journal of Marketing, v.58, n.4, p.7-18, outubro, 1994.
88. FORNELL, C.; LARCKER, D. Evaluating Structural Equation Models with
Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of
Marketing Research, v.17, n.1, 39-50, fevereiro, 1982.
89. FOURNIER, S. Consumers and their brands: Developing relationship
theory in consumer research. Journal of Consumer Research, v.24,
n.1, p.343-373, março, 1998.
90. FOURNIER, S; DOBSCHA, S., MICK, D.G. Preventing the premature
death of relationship marketing. Harvard Business Review, v.76, n.1,
p.42-44, janeiro/fevereiro, 1998.

298

91. FRANK, R.E. Correlates of Buying Behavior for Grocery Products.
Journal of Marketing, v.31, n.4, p.48-53, outubro, 1967.
92. FRAZIER, G.L. Interorganizational Exchange Behavior in Marketing
Channels: A Broadened Perspective. Journal of Marketing, v.47, n.3,
p.68-78, fall, 1983.
93. FRIJDA, N.H. The Emotions. Boston: Cambridge Press, 1986.
94. FRIJDA, N.H. Moods, Emotion Episodes and Emotions. In Lewis, M.;
HAVILAND, J.M. Handbook of Emotions. Nova York: Guilford, p.381404, 1998.
95. GALLOIS, C. The Language and Communication of Emotion: Universal,
Interpersonal or Intergroup? American Behavioral Scientist. V.36,
n.3, p.309-338, Janeiro, 1993.
96. GANESAN, S.; HESS, R. Dimensions and Levels of Trust: Implications for
Commitment to a Relationship. Marketing Letters, v.8, n.4, p. 439 –
448, outubro, 1997.
97. GANESAN, S. Determinants of long-term orientation in buyer-seller
relationship. Journal of Marketing, abril, p.1-19, 1994.
98. GARBARINO, E.; JOHNSON, M.S.; The Different Roles of Satisfaction,
Trust and Commitment on Customer Relationships. Journal of
Marketing, abril, p.70-87, 1999.
99. GASSENHEIMER, J.B.; HOUSTON, F.S.; DAVIS, J.C. The Role of
Economic Value, Social Value and Perceptions of Fairness in
Interorganizational Relationship Retention Rates. Journal of the
Academy of Marketing Science. v.26, n.4, p.322-337, 1998.
100. GERBING, D.W.; ANDERSON, J.C. Monte Carlo Evaluations of
Goodness-of-fit Indices for Structural Equation Models. In. BOLLEN,
K.A.; LONG, J.S. (ed) Testing Structural Equation Models. Newbury
Park: Sage, p.40-65, 1993.
101. GEYSKENS, I.; STEENKAMP, J.B.E.M.; KUMAR, N. A Meta-Analysis of
satisfaction in marketing channel relationship. Journal of Marketing
Research, v.34, n.2, p.223-238, maio, 1999.
102. GOODMAN, L.A. Simple Models for Analysis of Association in CrossClassifications Having Ordered Categories. Journal of the American
Statistical Association, v.74, n.367, p.537-552, setembro, 1979.
103. GOODMAN, L.A. Association Models and Canonical Correlation in the
Analysis of Cross-Classifications Having Ordered Categories. Journal
of the American Statistical Association, v.76, n.374, p.320-334,
junho, 1981.
104. GORDON, I. Marketing de Relacionamento. São Paulo: Futura, 1999.
105. GOUPIL, H.; GRIMMER, J.F. Un indicateur de l´importance des différentes
dimensions de la qualité de service. Exemple: les enquêtes de
satisfaction clientèle d´EDF-GDF Services. Revue Française du
Marketing. n.144-145, p.145, 1993.

299

106. GREENNACRE, M. HASTIE, T. The Geometric Interpretation of
Correspondence Analysis. Journal of the American Statistical
Association, v.82, n.398, p.437-447, junho, 1987.
107. GROENFELDT, T. Customer data, right here, right now. USBanker p.7375, maio, 2000.
108. GRÖNROOS, C. Service Management and Marketing. Nova York:
Wiley, 2000a .
109. GRUEN, T.W.; SUMMERS, J.O.; ACITO, F. Relationship Marketing
Activities, Commitment and Membership Behaviors in Professional
Associations. Journal of Marketing, v.37, n.3, p.34-49, agosto, 2000.
110. GUMMERSON, E. Total Relationship Marketing. Oxford: Butterworth &
Heinemann, 2000.
111. GUNDLACH, G.T.; ACHROL, R.S.; MENTZER, J.T. The Structure of
commitment in exchange. Journal of Marketing, v.59, n.1, p.78-92,
janeiro, 1995.
112. GWINNER, K.P.; GREMLER, D.D.; BITNER, M.J. Relational Benefits in
Services Industries: The Customer‟s Perspective. Journal of the
Academy of Marketing Science, v.26, n.2, p.101-114, 1998.
113. HAIR, J.F.; ANDERSON, R.E..; TATHAM, R.L. BLACK, W.C. Multivariate
Data Analysis, Nova York: Prentice Hall, 1998.
114. HAISTEAD, D. Expectations and disconfirmation believes as predictors of
consumer satisfaction, repurchase intention, and complaint behavior.
Journal
of
Consumer
Satisfaction/Dissatisfaction
and
Complaining Behavior. v.2, p. 17-21, 1989.
115. HAKANSSON, H.; SNEHOTA, I. Developing Relationships in Business
Marketing. Londres: Routledge, 1995.
116. HANSEN, U. Lost in Relationship-Marketing Space: the limitations of
relationship marketing from the perspective of the consumer. In
HENNIG-THURAU, T; HANSEN, U. Relationship Marketing. Berlin:
Springer, p.415-439, 2000
117. HAUSER, J. R.; URBAN, G. L.The Value Priority Hypotheses for
Consumer Budget Plans. Journal of Consumer Research, v.12, n.4,
p.446-463, março, 1986,
118. HAVLENA, W.J., HOLBROOK, M.B. The varieties of consumption
experience: comparing two typologies of emotion in consumer
behavior. Journal of Consumer Research. v.13, n.4, p.394-404,
dezembro, 1986
119. HECK, R.H. Factor Analysis: Exploratory and Confirmatory. In
Marcoulides G. Modern Methods for Business Research, New
Jersey: LEA, p.177-216, 1998.
120. HENNIG-THURAU, T.; KLEE, A. The Impact of Customer Satisfaction and
Relationship Quality on Customer Retention: A critical reassessment
and Model Development. Psychology and Marketing, dezembro,
p.737-764, 1997.

300

121. HOCHBERG, Y., TAMHANE, A.C. Multiple comparison procedures.
Nova York: Wiley, 1987.
122. HOFFMAN, D.L. FRANKIE, G.R. Correspondence Analysis: Graphical
representation of categorical data in marketing research. Journal of
Marketing Research, v.23, n.3, p.213-227, agosto, 1986.
123. HOFFMAN, D.L.; DE LEEUW, J.; ARJUNJI, R.V. Multiple
Correspondence Analysis. In: BAGOZZI, R.P. (ed.) Advanced
Methods of Marketing Research. Cambridge: Blackwell, p.160-194,
1995.
124. HOLBROOK, M.B.; HIRSCHMAN, E.C. The Experiential Aspects of
Consumption: Consumer Fantasies, Feelings and Fun. Journal of
Consumer Research, v.9, n.3, p.132-140, setembro, 1982.
125. HOLBROOK, M.B.; CHESNUT, R.; OLIVA, T.; GREENLEAF, E. Play as a
Consumption Experience: The Roles of Emotions, Performance and
Personality in Enjoyment of Games. Journal of Consumer Research,
v.11, n.2, p.728-739, junho, 1984.
126. HOLBROOK, M.B., BATRA, R. Assessing the role of emotions as
mediators of consumer responses to advertising. Journal of
Consumer Research, v.13, n.1, p.404-420, dezembro, 1987.
127. HOLMUND, M.; KOCK, S. Relationship Marketing: The importance of
customer-perceived service quality in retail banking. The Service
Industries Journal, v.16, n.3, p.287-304, julho, 1996.
128. HOUSTON, F.S.; GASSENHEIMER, J.B. Marketing and Exchange.
Journal of Marketing, v.51, n.4, p.3-18, outubro, 1987.
129. HOVLAND, C.E.; JANIS, I.L.; KELLEY, H.H. Communication and
Persuasion. Yale Univ. Press, 1953
130. HOWARD, J. A.; SHETH, J. N. The Theory of Buyer Behavior. Nova
Yorl: Wiley, 1969
131. HU, L.T.; BENTLER, P.M.; KANO, T. Can Tests in Covariance Structure
Analysis be Trusted? Psychological Bulletin. v.112, n.2, p.351-362,
1992.
132. HUNT, H.K. CS/D: Overview and Future Research Direction, In: HUNT,
H.K. ed. Conceptualization and measurement of consumer
satisfaction and dissatisfaction, Cambridge: MSI, 1977.
133. HUNT, S.D. Marketing Theory: The Philosophy of Marketing Science.
Irwin: Nova York, 1983.
134. IACOBUCCI, D. Toward a Definition of Relationship Marketing. In.
SHETH, J.N.; PARVATIYAR, A. Relationship Marketing: Theory,
Methods and Applications. Relationship Marketing Conference
Proceedings, 1994.
135. IACOBUCCI, D.; HIBBARD, J.D. Toward an Encompassing Theory of
Business Marketing. Journal of Services Marketing, 1999.
136. IZARD, C.E. Human Emotions. Nova York: Plenum Press, 1977.

301

137. IZARD, C.E. The Psychology of Emotions. Nova York: Plenum, 1991.
138. IZARD, C.E., LIBERO, D.Z., PUTNAM, P., HAYNES, O.M. Stability of
emotional experiences and their relations to traits of personality.
Journal of Personality and Social Psychology, v.64, n.5, p.847-860,
1993.
139. IZARD, C.E. Innate and universal facial expressions: Evidence from
developmental and cross-cultural research. Psychological Bulletin.
v.115, p.288-299, 1994.
140. JACKSON, B.B. Winning and keeping industrial customers: the
dynamics of customer relationships. Londres: Lexington, 1985.
141. JACKSON, R.; WANG, P. Strategic Database Marketing. Nova York:
NTC, 1994.
142. JACOBY, J. KYNER, D.B. Brand Loyalty and Repeated Purchase
Behavior. Journal of Marketing Research, v.10, n.1, p.1-9, fevereiro,
1973.
143. JACOBY, J.; CHESNAUT, R.W. Brand Loyalty. Nova York: Wiley, 1978.
144. JAMBU, M. Estimation et Prédiction de la Fidelité, de la Durée de Vie et
de la Valeur Économique des Clients par des Techniques de
Datamining. Revue Française du Marketing, n.170, p.67-80, 1998.
145. JONHSTON, D.M. Hospital service quality measurement: An empirical
assessment of the GAP model and the performance model. Anais de
Marketing do 22º Encontro Anual da ANPAD, p.125, 1998.
146. JONHSTON, D.M., LUCE, F.B. As escalas Servqual e Servperf no setor
de serviços bancários. Anais de Marketing do 20º Encontro Anual
da ANPAD, p.91, 1996.
147. JÖRESKOG, K.G. Testing Structural Equation Models. In. BOLLEN, K.A.;
LONG, J.S. (ed) Testing Structural Equation Models. Thousand
Oaks: Sage, p.294-316, 1993.
148. KAHN, B.E.; KALWANI, M.U.; MORRISON, D.G. Measuring Variety
Seeking and Reinforcement Behaviors Using Panel Data. Journal of
Marketing Research, v.23, n.2, p.89-100, maio, 1986.
149. KAMAKURA, W.A.; RAMASWAMI, S.N.; SRIVASTAVA, R.K. Applying
Latent Trait Analysis in the Evaluation of Prospects for Cross-Selling of
Financial Services. International Journal of Research in Marketing.
v.8, p.329-349, 1991.
150. KAUFMAN, L.; ROUSSEEUW, P.J. Finding Groups in Data: An
Introduction to Cluster Analysis. New York: Wiley, 1990.
151. KEMPER, T.D. Sociological Models in the Explanation of Emotions. In
Lewis, M; Haviland, J.M. Handbook of Emotions, Nova York:
Guilford, p.41-52, 1993.
152. KIM, K.; FRAZIER, G.L. On Distributor Commitment in Industrial Channels
of Distribution: A Multicomponent Approach. Psychology and
Marketing, v.14, n.6, p.847-877, dezembro, 1997.

302

153. KNOTT, A.; HAYES, A.; NESLIN, S.A.; Next-Product-to-Buy models for
Cross-Selling Applications, Journal of Interactive Marketing. v.16,
n.3, p. 59-75, summer, 2002.
154. KOCKANNY, M; MARCHETTI, R.; PRADO, P.H.M. Avaliação dos
Programas de Fidelidade: Proposição e Teste de um Modelo de
Lealdade em Companhias Aéreas Nacionais. Anais de Marketing do
27º Encontro Anual da ANAPD, p.356, 2003.
155. KOTLER, P. Administração de Marketing. São Paulo: Prentice Hall,
2002.
156. LABABERA, P.A., MAZURSKY, D. A longitudinal assessment of
consumer satisfaction/dissatisfaction: the dynamic aspect of the
cognitive process. Journal of Marketing Research. v.20, n.4, p. 393404, novembro, 1983.
157. LAZARUS, R.S. Emotions and Adaptation. Nova York: Oxford, 1991.
158. LEBART, L.; MORINEAU, A.; PIRON, M. Statistique Exploratoire
Multidimensionelle. Paris: Dunod, 1995
159. LEVIN, N.; ZAHAVI, J. Predictive Modeling using Segmentation. Journal
of Interactive Marketing. v.15, n.2, p.2-22, spring, 2001.
160. LEVINE, L.J.; PROHASKA, V; BURGESS, S.L.; RICE, J.A.; LAULHERE,
T.M. Remembering past emotions: The role of current appraisals.
Cognition and Emotion, v.15, n.4, 393–417, 2001.
161. LEVITT, T. A Imaginação de Marketing. São Paulo: Atlas, 1985.
162. LONG, J.S. Confirmatory Factor Analysis. Thousand Oaks: Sage, 1983.
163. LOVELOCK, P; WRIGHT, L. Serviços: Gestão e Marketing. São Paulo:
Atlas, 2001.
164. MACALLISTER, R. Affect- and Cognition-based Trust as Foundations for
Interpersonal
Cooperation
in
Organizations.
Academy
of
Management Journal, v.38, n.1, p.24-59, 1995
165. MADDOX, R.N. Two-factor theory and consumer satisfaction: replication
and extension. Journal of Consumer Research. v.8, n.1, junho,
p.92-102, 1981.
166. MAGRATH, A.J.; HARDY, K.G. Building customer partnerships. Business
Horizons, v.37, n.1, p.24-28, 1994.
167. MALHOTRA, N.K. Pesquisa de Marketing: Uma orientação aplicada.
Porto Alegre: Bookman, 2001.
168. MANO, H., OLIVER, R.L. Assessing the dimensionality and structure of
the consumption experience: evaluation, feeling and satisfaction.
Journal of Consumer Research, v.20, n.1, p.451-466, dezembro,
1993.
169. MARCHETTI, R. La Famille Innovatrice: Une Analyse du Comportement
Innovateur de la Famille Brasilienne dans l´Achat des Produit
Electroniques. Tese de Doutorado: HEC, Jouy-en-Josas, 1991
170. MARCHETTI, R.; PRADO, P.H.M. Avaliação da Satisfação do
Consumidor Utilizando o PLS: Um Modelo Aplicado ao Setor Elétrico

303

Brasileiro. Anais de Marketing do 26º Encontro Nacional da
ANPAD, Salvador, 2001a.
171. MARCHETTI, R.; PRADO, P.H.M. Um Tour pelas Medidas de Satisfação
do Consumidor. Revista de Administração de Empresa. v.41, n.4,
p.56-67, novembro-dezembro, 2001b.
172. MARCHETTI, R; PRADO, P.H.M.; PIRES, P.J. Análise de
Correspondências Múltiplas aplicada à Ordenação de Dados
Qualitativos. Anais de Marketing do 22o Encontro Nacional da
ANPAD, Foz do Iguaçu, p. 118, 1998.
173. MARCOULIDES, R. Modern Methods for Business Research. Nova
York: Lawrence Erlbaum, 1999.
174. MAYER, R.C.; DAVIS, J,H,. SCHOORMAN, F.D. An Integrative Model of
Organizational Trust. Academy of Management Review. v.20, n.3,
p.709-734, 1995.
175. MCCARTHY, R. Marketing Essencial, São Paulo: Atlas, 1992.
176. MCKENNA, R. Marketing de Relacionamento. São Paulo: Campus,
1993.
177. MCLACHLAN, G.J.; BASFORD, K.B. Mixture Models: Inference and
Applications to Clustering. Nova York: Marcel Dekker, 1988.
178. MEDEIROS, C.A.F; ENDERS, W.T. Validação do Modelo de
Conceitualização de Três Componentes do Comprometimento
Organizacional. Revista de Administração Contemporânea. v.2, n.3,
p. 67-87, setembro-dezembro, 1998.
179. MEHRABIAN, A.; RUSSEL, J. An Approach to Environmental
Psychology. Boston: MIT Press, 1974.
180. MEYER, J.P.; ALLEN, N.J. A Three-component Conceptualization of
Organizational Commitment. Human Resource Management
Review. v.1, p.61-89, 1991.
181. MIZERSKI, R. W.; GOLDEM, L. L.; KERMAN, J. B. The attribution
process in consumer decision making. Journal of Consumer
Behavior, v.6, n.3, p.123-140, setembro, 1979.
182. MOHR, J.J.; SOSHI, R.S. Communication flows in distribution channels:
Impact on assessments of communication quality and satisfaction.
Journal of Retailing. v.71, n.4, p.393-416, 1995.
183. MOORMAN, C. ZALTMAN, G.; DESPHANDÉ, R. Relationships between
providers and users of marketing research. Journal of Marketing
Research, v.29, n.3, p.314-329, agosto, 1992.
184. MORGAN, R.M.; HUNT, S. The Commitment-Trust Theory of Relationship
Marketing. Journal of Marketing, v.58, n.3, p.20-38, julho, 1994.
185. MOWDAY, R.T.; STEERS, R.M.; PORTER, L.W. The Measurement of
Organizational Commitment. Journal of Vocational Commitment,
v.14, p.224-247, 1979.

304

186. MURPHY, J.A. Retail Banking. In BUTTLE, F. (ed.) Relationship
Marketing. Londres: Paul Chapman, p.74-90, 1996
187. NUNNALLY, J.C.; BERNSTEIN, I.H. Psychometric Theory. Nova York:
McGraw-Hill, 1994.
188. NYER, P.U. A Study of the Relationships between Cognitive Appraisals
and Consumption Emotions. Journal of the Academy of Marketing
Science. v.25, n.4, p.296-304, 1997
189. OATLEY, K.; JENKINS, J.M. Understanding Emotions. Cambridge:
Blackwell, 1996.
190. OLIVER, R.L. Effect of expectations and disconfirmation on postexposure
product evaluations: An alternative interpretation. Journal of Applied
Psychology, v.62, n.4, p.480-486, 1977.
191. OLIVER, R.L. A cognitive model of the antecedents and consequences of
satisfaction decisions, Journal of Marketing Research, p. 460-469,
novembro, 1980.
192. OLIVER, R.L. Measurement and evaluation of satisfaction processes in
retailing settings. Journal of Retailing. v.57, n.3, p. 25-48, 1981.
193. OLIVER, R.L Processing of the satisfaction response in consumption: a
suggested framework and research propositions. Journal of
Consumer Satisfaction/ Dissatisfaction and Complaining
Behavior. v. 2, p.1-15, 1989.
194. OLIVER, R.L. Cognitive, affective, and attribute bases of the satisfaction
response. Journal of Consumer Research, dezembro, p.418, 1993.
195. OLIVER, R.L. Satisfaction: a behavioral perspective on the consumer.
Nova York: McGraw-Hill, 1997
196. OLIVER, R.L. Whence Consumer Loyalty? Journal of Marketing, v.63,
special issue, p.33-44, 1999.
197. OLIVER, R.L., DESARBO, W.S. Response determinants in satisfaction
judgments. Journal of Marketing Research. v.25, n.2, p.495-507,
maio, 1988.
198. OLIVER, R.L. SWAN, J.E., Consumer perceptions of interpersonal equity
and satisfaction in transactions: a field survey approach. Journal of
Marketing. v.53, n.2, p.21-35, abril, 1989.
199. OLIVER, R.L.; WESTBROOK, R.A. Profiles of consumer emotions and
satisfaction in ownership and usage. Journal of Consumer
Satisfaction/ Dissatisfaction and Complaining Behavior v.6, p.1227, 1993.
200. OLSHAVSKY, R.W.; Perceived Quality in Consumer Decision Making. In
JACOBY, J.; OLSON, J. (eds), Perceived Quality, Nova York:
Lexinton, 1985.
201. PARASURAMAN, A.; ZEITHAML, V.; BERRY, L. A Conceptual Model of
Service Quality and its implications for future research. Journal of
Marketing, v.27, n.3, p.41-50, outono, 1985

305

202. PARASURAMAN, A.; ZEITHAML, V.; BERRY, L. SERVQUAL: A MultipleItem Scale for measuring consumer perceptions of service quality.
Journal of Retailing, v.64, n.1, p.12-40, 1988.
203. PARASURAMAN, A.; ZEITHAML, V.; BERRY, L. Reassessment of
expectations as a comparison standard in measuring service quality:
implications for further research. Journal of Marketing, v.58, n.2,
p.111-124, 1994a.
204. PARASURAMAN, A.; ZEITHAML, V.; BERRY, L. Alternative Scales for
measuring service quality: a comparative assessment on psychometric
and diagnostic criteria Journal of Retailing, v.70, n.3, p.201-230,
1994b.
205. PARK, J.W.; CHOI, J. Comparison Standards in consumer satisfaction
formation: Involvement and product experience as potential moderator.
Journal
of
Consumer
Satisfaction/Dissatisfaction
and
Complaining Behavior. p. 28, 1998.
206. PARVATIYAR, A.; SHETH, J. The Domain and Conceptual foundation of
Relationship Marketing. In SHETH, J.; PARVATIAR, A. (ed.)
Handbook of Relationship Marketing. Thousand Oaks: Sage, p.338, 2000a.
207. PARVATIYAR, A.; SHETH, J.N. Paradigm shift in interfirm marketing
relationships: emerging research issues. In. SHETH, J.; PARVATIYAR,
A. (eds). Research in Marketing, Greenwich: JAI Press, v.13, p.233255, 2000b.
208. PATTERSON, P.G.; SMITH, T.. Relationship Benefits in Service
Industries: A Replication in a Southern Asian Context. Journal of
Services Marketing, v.15, n.6, p.425-443, 2001
209. PAYNE, A. Advances in Relationship Marketing. Londres: Kogan-Page,
p.19-27, 1995a.
210. PAYNE, A. Relationship Marketing: A Broadened View of Marketing. In
Payne, A. Advances in Relationship Marketing. Londres: KoganPage, p.29-40, 1995b.
211. PELS, J. Does the Marketing Orientation of a Firm Influence the choice
between a Transactional or Relational Approach? Proceedings of the
International Marketing Educators’ Conference. Buenos Aires.
p.298, 2000.
212. PEPPERS, D.; ROGERS, M. A new marketing paradigm: share of
customer, not share of market, Planning Review, v.23, n.2, p.14-18,
1995.
213. PEPPERS, D.; ROGERS, M. Empresa 1:1 – Instrumentos para Competir
na Era da Interatividade. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
214. PERRON, F. La qualité de service: Une comparaison de l´évaluation des
écarts avec les performances appliquée à la zone d´achat. Recherche
et Applications en Marketing, v.13, n.3, p.3, 1998.

306

215. PERREAULT, W.D.; YOUNG, F.W. Alternating Least Squares Optimal
Scaling: Analysis of nonmetric data in marketing research. Journal of
Marketing Research, v.17, n.1, p1-13, fevereiro, 1980.
216. PETER, J.P.; OLSON, J.C. Consumer behavior and marketing
strategy. Burr Ridge: Irwin, 1993.
217. PFEIFER, P.E.; CARRAWAY, R.L. Modeling Customer Relationships as
Markov Chain. Journal of Interactive Marketing, v.14, n.2, p.43-55,
spring, 2000.
218. PICK, P. Building Customer-Supplier Relationship in Electronics. Long
Range Planning, v.32, n.2, p. 263-272, 1999.
219. PINE, B.J.; GILMORE, J.H. The Experience Economy. Boston: Harvard
Business School Press, 1998.
220. PIRES, P. J. O perfil dos Usuários de Caixas-Automáticos em Agências
Bancárias na cidade de Curitiba. Dissertação de Mestrado –
CEPPAD/UFPR, Curitiba, 1996.
221. PLUTCHICK, R. Emotion: A Psychoevolutionary Synthesis. Nova
York: Harper&Row, 1980.
222. PRADO, P.H.M. Dimensões da resposta afetiva ao processo de compra e
a satisfação do consumidor: o caso dos supermercados. Anais de
Marketing do 21o Encontro Nacional da ANPAD, p.123, 1997.
223. PRADO, P.H.M. Satisfação do Consumidor em Supermercados: Uma
Extensão. In ÂNGELO, C.F.(ed.), Varejo Competitivo, São Paulo:
Atlas, p.149-169, 1998.
224. PRADO, P.H.M. Integração da Qualidade Percebida, Resposta Afetiva e
Satisfação No Processo de Compra-Consumo de Serviços. Anais de
Marketing do 26º Encontro Anual da ANPAD, Salvador, p.376,
2002.
225. PRADO, P.H.M.; FARIAS, S.A. Avaliação da atribuição e da
desconfirmação como antecedentes da resposta de satisfação dos
consumidores com serviços bancários. Anais de Marketing do 22o
Encontro Nacional da ANPAD, p.122, 1998.
226. PRADO, P.H.M. SANTOS, R.C. Uma Proposta de Modelo de Avaliação
do Processo de Relacionamento entre Clientes Pessoa Física e Bancos,
Anais de Marketing do CLADEA, Porto Alegre, Brasil, p.140, 2002.
227. PRADO, P.H.M. SANTOS, R.C. Comprometimento e Lealdade ao
Fornecedor: Dois Conceitos ou duas Dimensões de um Único
Conceito? Anais de Marketing do 29º Encontro Nacional da
ANPAD, p.120, 2003.
228. PRAKASH, V. Validity and reliability of the construction of expectations
paradigm and a determinant of consumer satisfaction. Journal of
Academy of Marketing Science. v.12, n.4, p. 63-75, 1984.
229. PRANGER, G. Affinity retail marketing for the 21st century. Bank
Marketing. Março, p.49, 1995.

307

230. PRICE, L.L.; ARNOULD, E.J.; TIERNEY, P.; Going to Extremes:
Managing Service Encounters and Assessing Provider Performance.
Journal of Marketing, v.59, n.2, p.83-97, abril, 1995.
231. PRITCHARD, M.P.; HAVITZ, M.E.; HOWARD, D.R. Analyzing the
Commitment-Loyalty Link on Service Contexts. Journal of the
Academy of Marketing Science, v.27, n.3, p.333-348, 1999.
232. REDMAN. R. IT remodeling becoming customer-centric. Bank Systems &
Technology, p.46-52, maio, 2000.
233. REICHHELD, F.F. A Estratégia da Lealdade, São Paulo: Campus, 1996.
234. REICHHELD, F.F.; SASSER, W.E. Zero Defections: Quality comes to
services. Harvard Business Review, v.68, n.5, p.105-111, setembrooutubro, 1990.
235. REYNOLDS, K.E.; BEATTY, S.E. Customer benefits and Company
Consequences of Customer-Salesperson Relationships in Retailing.
Journal of Retailing. v.75, n.1, p.11-32. 1999a.
236. REYNOLDS, K.E.; BEATTY, S.E. A Relationship Customer Typology.
Journal of Retailing. v.75, n.4, p.509-523. 1999b.
237. RIBEIRO, A.H.P. Marketing de Relacionamento: Um Processo de
Aprendizagem Organizacional. Tese de Doutorado: EAESP-FGV,
São Paulo, 1999.
238. RIGDON, E. Structural Equation Modeling. In MARCOULIDES G. Modern
Methods for Business Research, New Jersey: LEA, p.251-294,
1999.
239. ROGERS, D. Sociometric Analysis of Interorganizational Relations:
Application of Theory and Measurement. Rural Sociology. v.39, n.4,
p. 485-503, 1974.
240. ROSA, F.; MAZZON, J.A. Análise de eficiência operacional,
mercadológica e de resultados baseada no conceito de cadeia de
serviços-lucro. Anais de Marketing do 29º Encontro Nacional
ANPAD, p.125, 2003.
241. ROTTER, J. A New Scale for the Measurement of Interpersonal Trust.
Journal of Personality, v.34, n.4, p.651-665, 1967.
242. ROUSSEAU, F. M.; SITKIN, S. B.; BURT, R. S.; CAMERER, C. Not so
different after all: a cross-discipline view of trust. The Academy of
Management Review, v. 23, p. 393-404, Julho, 1998.
243. RUSSELL, J.A. Affective Space is Bipolar. Journal of Personality and
Social Psychology. v.37, n.3, p. 345-356, 1979.
244. SAMEJIMA, F. Estimation of latent trait ability using a response pattern of
graded scores. Psychometrika Monograph Supplement, n.17, 1969.
245. SANTOS. R.C. TIC-Técnica do Incidente Crítico: Ferramenta para
Estimular o Aprendizado Organizacional. Marketing Industrial, p.2430, fevereiro-março-abril, 1997.

308

246. SANTOS, C.P. Impacto do Gerenciamento de Reclamações na Confiança
e Lealdade do Consumidor, no Contexto de Trocas Relacionais de
Serviços: Construção e Teste de um Modelo Teórico. Tese de
Doutorado: PPGA-UFRGS, Porto Alegre, 2001.
247. SCANZONI. J. Social Exchange and Behavioral Independence. In.
BURGESS, R.L.; HUSTON, T.L. (ed.) Social Exchange in
Developing Relationships. Nova York: Academic Press, 1979.
248. SCHMITT, B.H. Experiential Marketing. Nova York: Free Press, 1999
249. SCHUMACKER, R. E.; LOMAX, R. G. A Beginner’s guide to structural
equation modeling. New Jersey: Lawrence Erbaum, 1996.
250. SEIDLITZ, L; DIENER, E. Memory for Positive and Negative Life Events:
Theories for the Differences between Happy and Unhappy Persons.
Journal of Personality and Social Psychology, v.64, n.4, p.654-664,
1993.
251. SELLINTZ, C.; WRIGHTSAM, L.S.; COOK, S.W. Métodos de pesquisa
nas relações sociais. São Paulo: EPU, 1987.
252. SHAMI, D.; CHALASANI, S. Exploiting niches using Relationship
Marketing. Journal of Consumer Marketing, v.9, n.3, p.33-42, 1992.
253. SHAVER, P.; SCHWARTZ, J.; KIRSON, D.; O´CONNOR, C. Emotion
Knowledge: Further Exploration of a Prototype Approach. Journal of
Personality and Social Psychology, v.52, n.6, p. 1061-1086, 1987.
254. SHETH, J.N. Relationship Marketing: Paradigm Shift or Shaft? In. SHETH,
J.N. PARVATIYAR, A. Handbook of Relationship Marketing.
Thousand Oaks: Sage, 2000.
255. SHETH, J.; GARDNER, D.M.; GARRET, D.E. Marketing Theory:
Evolution and Evaluation. Nova York: Wiley, 1988.
256. SHETH, J.N. ; PARVATIYAR, A. Relationship Marketing in Consumer
Markets: Antecedents and consequences. Journal of the Academy of
Marketing Science, v.23, n.4, p.255-271, 1995
257. SHULTZ, D.; TANNENBAUM, S.; LAUTERBORN, R. O Novo paradigma
do marketing. Rio de Janeiro: Makron, 1994.
258. SIDERSHMUKH, D.; SINGH, J; SABOL, B. Consumer Trust, Value, and
Loyalty in Relational Exchanges. Journal of Marketing. v.66, n.1,
p.15-37, janeiro, 2002.
259. SILVA, A.R.; MARCHETTI, R.; PRADO, P.H.M. A Metodologia de
Avaliação da Satisfação do Consumidor dos Serviços de Saneamento:
O caso da Sanepar. Anais do VI Encontro Internacional do CLAD,
Buenos Aires, p.74, 2001.
260. SINGH, J. A typology of consumer dissatisfaction response styles. Journal
of Retailing. v.66, n.1, p.57-99, 1990.
261. SINGH, S.; SIRDESHMUKH, D. Agency and trust mechanisms in
consumer satisfaction and loyalty judgments. Journal of the
Academy of Marketing Science, v. 28, n. 1, p. 150-167, 2000.

309

262. SMITH, J.B. Buyer-Seller Relationships: Similarity, Relationship
Management, and Quality. Psychology and Marketing. v.15, n.1,
janeiro, p.3-21, 1998.
263. SOLOMON, R.C. The Philosophy of Emotions. In Lewis, M; Haviland, J.M.
Handbook of Emotions, Nova York: Guilford, p.3-16, 1993.
264. SOLOMON, M.R. Comportamento do Consumidor. Porto Alegre:
Bookman, 2002.
265. SPSS. SPSS for windows - base system user‟s guide & professional
statistics. Release 6.0, Ontario: SPSS, 1993.
266. STEIN, N.; TRABASSO, T; LIWAG, M. The representation and
organizations of emotional experience: Unfolding the emotion episode.
In Lewis, M; Haviland, J.M. (ed), Handbook of Emotions, p.279-300,
Nova York: Guilford, 1993.
267. STRADVICK, T; LILJANDER, V. Relationship Strength in Bank Services.
In. Sheth, J.N.; Parvatiyar, A. Relationship Marketing: Theory,
Methods and Applications. p.IV.4.2, 1994.
268. SWAN, J.E., COMBS, L.J. Product performance and consumer
satisfaction. Journal of Marketing. v.51, n.2, p. 25-33, abril, 1976.
269. SZMIGIN, I.; BOURNE, H. Consumer equity in relationship marketing,
Journal of Consumer Marketing, v.15, n.6, p.544-557, 1998.
270. TANAKA, J.S. Multifaceted Conceptions on Fit in Structural Equations
Modeling. In. BOLLEN, K.A.; LONG, J.S. (ed) Testing Structural
Equation Models. Newbury Park: Sage, p.10-39, 1993.
271. TAX, S.S., BROWN, S.W., CHANDRASHEKARAN, M. Customer
Evaluations of Service Complaint Experiences: Implications for
Relationship Marketing. Journal of Marketing, v. 62, n.2, p60-76,
abril, 1998.
272. TEAS, R.K. Expectations, Performance Evaluation, and Consumers´
Perceptions of Quality. Journal of Marketing, v.57, n.4, p.18-34,
outubro,1993.
273. THIBAUT, J.W.; KELLEY, H.H.The Social Psychology of Groups. New
York: Wiley ,1959.
274. TOLLIVER, J.M.; ARMSTRONG, R.W.; COLEMAN, D.F. Service quality
measures: A test of convergent validity and trait-method effects.
Journal
of
Consumer
Satisfaction/Dissatisfaction
and
Complaining Behavior, v.11, p.15, 1998.
275. TSE, G.K.; WILTON, P.C. Models of consumer satisfaction formation: an
extension. Journal of Marketing Research, v.25, n.2, p.204-212,
maio, 1988.
276. VALLE, R.C. Introdução à Teoria da Resposta ao Item. Estudos em
Avaliação Educacional, v.11, n.2, p.7-92, 2000.
277. VAN BRAKEL, J. Emotions: a cross-cultural perspective on forms of life.
In Wentworth, W; Ryan, J. (ed). Social Perspectives on Emotion,
Greenwich: JAI Press, 1994.

310

278. VAN DE GEER, J.P. Multivariate Analysis of Categorical Data:
Applications. Advanced Quantitative Techniques in the Social
Science Series. Thousand Oaks : Sage, 1993.
279. VAN DER BURG, E.; DE LEEUW, J. Homogeneity Analysis with k Sets of
Variables: An Alternating Least Squares Method with Optimal Scaling
Features. Psychometrika, v.53, n.2, p.177-197, junho de 1988.
280. VAVRA, T. Marketing de Relacionamento. São Paulo: Atlas, 1998.
281. VENETIS, K.A.; GHAURI, P.N. The Importance of Service Quality on
Customer Retention: Na Empirical Study of Business Service
Relationship. AMA 2000 Marketing in a Global Economy
Proceedings, Buenos Aires, 2000.
282. VERMUNT, J.K.; MAGIDSON, J. Latent Gold – User Guide. Belmond:
Statistics Innovations Inc. 2000.
283. VIANA, D.A.; CUNHA JR.; M.V.M.; SLONGO, L.A. Stable business
relationships in unstable environments: Does relationship marketing
exist? Anais de Marketing do 24o Encontro Anual da ANPAD,
Florianópolis, p.149-150, 2000.
284. WALLBOTT, H.G., SCHERER, K.R. Assessing emotion by questionnaire.
In Plutchick, R., Kellerman, H. Emotion: theory, research and
experience, Nova York: Academic Press, p.55-82, 1989.
285. WARR, P.; BARTER, J. BROWNDRIDGE, G. On the Independence of
Positive and Negative Affect. Journal of Personality and Social
Psychology. v.44, n.3, p. 644-651, 1989.
286. WATSON, D., CLARCK, L., TELLEGEN, A. Development and validation of
brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales.
Journal of Personality and Social Psychology, v.54, n.6, p.10631070, 1988.
287. WATSON, D.; TELLEGEN. A. Issues in the Dimensional Structure of
Affect-Effects of Descriptors, Measurement Error, and Response
Formats: Comment on Russel and Carroll (1999). Psychological
Bulletin, v.125, n.5, p.601-610, 1999.
288. WEAVER, D.; BRICKMAN, P. Expectancy, feedback, and disconfirmation
as independent factors in outcome satisfaction. Journal of Personality
and Social Psychology. v.30, n.3, p.420-428, 1974.
289. WEBSTER, F.E. The Changing role of marketing in the corporations.
Journal of Marketing, v.56, n.4, p.1-17, outubro, 1992.
290. WEDEL, M.; KAMAKURA, W. Marketing Segmentation. Boston: Kluwer,
2000.
291. WEINER, B. A cognitive (attribution)-emotion-action model of motivated
behavior: an analysis of judgments of help-giving. Journal of
Personality and Social Psychology. v.39, n.2, p.186-200, 1980.
292. WESTBROOK, R.A. A rating scale for measuring product/service
satisfaction. Journal of Marketing. v.44, n.3, p.68-72, fall, 1980.

311

293. WESTBROOK, P.A. Sources of consumer satisfaction with retail outlets.
Journal of Retailing. v.57, n.3, p. 68-85, 1981.
294. WESTBROOK, R.A. Intrapersonal affective influences on consumer
satisfaction with products, Journal of Consumer Research, v.14, n.2,
p.49-54, junho, 1987.
295. WESTBROOK,
P.A.,
NEWMAN,
J.W.,
TAYLOR,
J.R.
Satisfaction/dissatisfaction in the purchase decision process. Journal
of Marketing. v.42, n.4, p. 54-60, outubro, 1978.
296. WESTBROOK, R.A., OLIVER, R.L. The dimensionality of consumption
emotion patterns and consumer satisfaction. Journal of Consumer
Research, v.18, n.1, p.84-91, junho, 1991.
297. WHITE, G.M. Emotions Inside Out: The Anthropology of Affect. In Lewis,
M; Haviland, J.M. Handbook of Emotions, Guilford: Nova York, p.2940, 1993.
298. WILLIAMS, M. In Whom we Trust: Group Membership as an Affective
Context for Trust Development. Academy of Management Review.
v.26, n.3, p.377-396, 2001.
299. WILSON, D.T. An Integrated Model of Buyer-Seller Relationships. In
Sheth, J.N.; Parvatiyar, A. Handbook of Relationship Marketing.
Thousand Oaks: Sage, 2000.
300. WILSON, E.J.; VLOSKI, R.P. Partnering Relationships Activities. Journal
of Business Research, v.39, p.57-70, 1997.
301. WOODRUFF, R.B., CADOTTE, E.R., JENKINS, R.L. Modeling consumer
satisfaction processes using experience-based norms. Journal of
Marketing Research. v.20, n.3, p. 296-304, agosto, 1983.
302. WULF, K.; SCHRÖDER, G.; IACOBUCCI, D. Investments in Consumer
Relationships: A Cross-Country and Cross-Industry Exploration.
Journal of Marketing. v.65, n.4, p.33-50, Outubro, 2001.
303. YI, Y. A critical review of consumer satisfaction. In: Zeithaml, V.A. Review
in marketing. Ann Harbor: AMA, p.68-113, 1990.
304. ZAJONC, R.B.; MURPHY, S.T.; INGLERHART, M. Feelings and facial
reference: Implications of the vascular theory of emotion.
Psychological Review. v.96, p.395-416, 1989.
305. ZEITHAML, V. A.; BERRY, L. L.; PARASURAMAN A. The behavioral
consequences of service quality. Journal of Marketing, v. 60, n.2, p.
31-46, abril, 1996.
306. ZEITHAML, V. A.; BITNER, M. J. Service marketing: integrating
customer focus across the firm. Boston: Irwin McGraw-Hill, 2000.

312

APÊNDICES

313

APÊNDICE 1 – Exemplo de Desenvolvimento e Validação das
Escalas de Medida - Qualidade Percebida nos Serviços
Bancários – Amostras Preparatórias
Como exemplo de aplicação do método
de desenvolvimento das escalas constantes

Resposta Afetiva
Positiva ao
Relacionamento
Qualidade
Percebida dos
Serviços

Confiança

nesta tese, em sua fase preparatória, neste
Satisfação com
o Relacionamento

Apêndice são apresentados e discutidos os
resultados da escala correspondente o construto

Lealdade

Benefícios
Relacionamento

Comprometimento

Qualidade Percebida. As demais variáveis do
modelo seguiram um procedimento semelhante

Satisfação com
o Relacionamento

Resposta Afetiva
Negativa ao
Relacionamento

Qualidade no
Relacionamento

a este, e seus resultados estão no APÊNDICE 1a.

A1.1. Desenvolvimento dos Indicadores da Qualidade nos Serviços

Seguindo o esquema proposto para o desenvolvimento das escalas dos
construtos do modelo proposto, a primeira etapa qualitativa teve o papel de,
conjuntamente com os indicadores já concebidos na literatura, gerar itens
específicos para os serviços bancários para a Qualidade nos Serviços.

Na consulta qualitativa foram gerados cerca de 90 itens de avaliação de
um banco, que foram reagrupados em categorias iniciais, seguindo a estrutura
proposta pelo SERVQUAL (PARASURAMAN et alii, 1988) conforme a
distribuição exposta a seguir. É importante lembrar que este agrupamento
ainda é provisório neste momento, e depende de validação posterior. A opção
por esta primeira tipificação teve por objetivo somente disciplinar a geração dos
indicadores, sem compromissos com a estrutura final das dimensões para esta
variável. Estas categorias foram também combinadas em outras de ordem
superior, referentes às adaptações feitas para os serviços bancários das
grandes dimensões encontradas naquele modelo. São elas:


Informações ao Cliente: esta primeira categoria congrega todo o
esforço de comunicação do banco para o cliente, que tem o
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objetivo de mantê-lo informado e com o conhecimento necessário
para utilizar bem os serviços da empresa. Está relacionado ao
fluxo de informações sobre as posições do cliente de forma
confiável e consistente, representando uma dimensão da Garantia
constante na avaliação da escala genérica SERVQUAL.


Confiabilidade nos Serviços: Esta segunda categoria refere-se à
perspectiva da confiabilidade e consistência na prestação de
serviços, bem como dos sinais que o banco envia aos seus
clientes para reforçar este aspecto (solidez e segurança).
Representa a Confiabilidade constante na avaliação da escala
genérica SERVQUAL, que diz respeito à consistência no
desempenho e segurança.



Atendimento ao Cliente: esta categoria retrata todo o processo de
atendimento envolvido na prestação dos serviços, desde o
gerente da conta, a sua prontidão para o atendimento, até o
preparo do banco para o atendimento e da capacidade em
resolver os problemas dos clientes. Representa as dimensões da
Empatia e da Prontidão constantes na avaliação da escala
genérica SERVQUAL, que dizem respeito à verificação do quanto
o pessoal da empresa está comprometido com seus clientes e
com o serviço. Estas duas estão bastante associadas, sendo que
a primeira diz respeito à atenção individual despendida ao cliente,
e a segunda à presteza e a disposição com a qual os empregados
os atendem.



Acesso aos Serviços: a última categoria identificada avalia todos
os meios de acesso aos serviços disponibilizados para clientes,
seja pelas agências, pelo tele-atendimento ou pela Internet.
Representa aspectos da Tangibilidade e elementos das outras
dimensões do SERVQUAL centradas nos canais de atendimento
ao cliente, segundo a escala genérica de Parassuraman et alli
(1988).
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Estas categorias são discutidas em mais detalhes a seguir. A numeração
dos indicadores em cada dimensão segue àquela apresentada no questionário
(ANEXO 2), para facilitar a localização do mesmo no instrumento de coleta de
dados.

a. Informações ao Cliente

Esta primeira dimensão contempla a perspectiva das informações que
são repassadas pelos bancos aos seus usuários, integrando a capacidade que
o banco tem em oferecer ao seu cliente informações através de extratos,
correspondências e documentos sobre as posições corretas das contas,
aplicações e movimentações dos mesmos. O textual de uma entrevista
qualitativa a seguir retrata alguns dos componentes explicitados nesta
dimensão:
A questão de informação é um problema. Porque, se não for bem explicado, e
isso é uma coisa que quando eu comprei, eu fiz questão de saber, é que muitas
vezes é informado que você vai aplicar o dinheiro antes da capitalização
durante um bom tempo e no final você vai receber 100% mais os juros que
você aplicou. E isso é mentira. A verdade é que se você tirar antes do prazo e
isso muitos funcionários não falam, é que você recupera 80% do valor
aplicado se retirar antes do prazo. E todos os títulos nos outros Bancos são a
mesma coisa. (ACOJ, solteira, 30 anos, empresária, superior completo)

Os itens componentes desta dimensão são apresentados a seguir. A
numeração destes segue aquela aplicada no questionário das etapas
quantitativas (ANEXO 2), para facilitar sua localização no mesmo:






1. Acesso a informações e movimentações
5. Informações explicações adequadas sobre produtos e serviços
18. Explicações adequadas sobre a gestão dos recursos do cliente
14. Emissão de extratos e correspondências simples, objetivos e sem
erros
8. Capacidade dos funcionários em prestar informações sempre
corretas.
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b. Confiabilidade nos Serviços
Esta dimensão abrange duas outras sub-dimensões, a “Confiabilidade
na Linha de Produtos e Operações” e “Solidez e Segurança do Banco”. São
descritas a seguir.

A primeira sub-dimensão refere-se à Confiabilidade na Linha de
Produtos e Operações do banco, na qual fica clara a preocupação dos usuários
quanto às opções de produtos e operações integradas à utilização da conta do
banco, como a capacidade que o banco tem de oferecer ao seu cliente
informações através de extratos, correspondências e documentos com as
posições corretas das contas, aplicações e movimentações dos mesmos. Um
exemplo de textual em uma entrevista qualitativa que retrata esta dimensão é
dado a seguir:
E o envio de talão de cheque é importante por que hoje faz-se todo o serviço
pela Internet. É só pedir para agência e ela enviaria para sua casa o talão e
depois você libera as folhas sob sua responsabilidade. Ir de casa até a agência
só para pegar o talão. Até para eles torna-se mais barato do que ter um
funcionário só para entregar talão de cheque. (ACF, casada, 2 filhos, 35 anos,
administradora)

Os itens componentes desta dimensão são apresentados a seguir., com
numeração de acordo com o questionário das etapas quantitativas:








31. Diversificação da linha de produtos e serviços,
10. Confiabilidade nas operações.
15. Envio de talões de cheques em casa.
7. Capacidade de prestar os serviços no prazo em que se comprometeu
a fazê-lo
23. Tecnologia dos equipamentos disponíveis ao cliente.
24. Oferecimento de serviços automatizados

A segunda sub-dimensão refere-se à Solidez e Segurança do Banco,
que contempla indicadores como a solidez propriamente dita, a segurança
interna e as garantias que o banco oferece de que o patrimônio de seus
correntistas está protegido. Um exemplo de um textual explicitado por um
cliente, referindo-se a esta dimensão, é mostrado a seguir:
Hoje na atual conjuntura política, financeira, tem instituições sólidas que
quebraram de repente, tem instituições novas que arrecadaram bastante
dinheiro e sumiram também com dinheiro de pessoas que acreditaram
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naquilo. Hoje em dia para fazer alguma coisa tem que estudar para saber qual
é a empresa, como ela veio, há quanto tempo ela está no mercado, se o
produto dela é bom ou se não é. Acho que a confiabilidade se encerra nisso, a
gente só vai acreditar numa empresa se a gente sabe se ela é boa no ramo que
ela está e por isso acho que a instituição financeira que eu estou é boa
(ACOJ, solteira, 30 anos, empresária).

Os itens componentes desta dimensão são apresentados a seguir, com
numeração de acordo com o questionário das etapas quantitativas, para
facilitar sua localização no mesmo:




A4. Segurança interna contra assaltos
28. Solidez e tradição do banco
4. Capacidade de assegurar ao cliente que o seu patrimônio está
protegido.

c. Atendimento ao Cliente

Esta categoria contempla todos os aspectos do atendimento despendido
ao cliente, desde o seu gerente de conta, sua a prontidão, até o preparo dos
funcionários para prestação dos serviços e solução dos problemas dos seus
clientes. Está divididas em 4 sub-dimensões descritas a seguir.

A primeira sub-dimensão refere-se ao Atendimento do Gerente da
Conta, demonstrando a necessidade, para clientes com conta especial, da
presença e interação do seu gerente com os usuários do serviço, e contempla
indicadores de acesso a ele, a sua preparação para o atendimento e a
capacidade de este resolver rapidamente os problemas dos clientes. Esta
representação fica mais clara quanto avaliamos a seguinte observação de um
cliente na consulta qualitativa:
Ter um gerente de contas pois que quero chegar na agência e saber com quem
falar para saber como resolver algum problema, para te indicar uma
aplicação melhor, te passar o que está melhor em aplicação, empréstimo, e já
ter com quem falar diretamente ao invés de chegar lá e pegar o primeiro que
aparece que nem sabe o que está acontecendo na sua conta.(MB, solteiro, 34
anos, psicólogo)

Os itens componentes desta dimensão são apresentados a seguir. A
numeração destes segue aquela aplicada no questionário das etapas
quantitativas, para facilitar sua localização no mesmo:
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19. Facilidade de acesso ao gerente
12. Educação e cortesia do gerente da conta
25. Preparo do gerente para resolver dúvidas e auxiliar decisões
26. Rapidez nas soluções dos problemas por parte do gerente de conta.

A segunda sub-dimensão refere-se à Prontidão para o Atendimento, que
representa, na ótica dos clientes de serviços financeiros, a capacidade do
banco em atendê-los rapidamente e em prestar o serviço no menor tempo
possível. Numa observação feita por um entrevistado na etapa qualitativa esta
perspectiva torna-se mais clara, exposta a seguir:
No atendimento é importante a educação das pessoas em falar com você, a
rapidez deles em te atender e resolver teus problemas. O atendimento tem que
ter rapidez e educação. Tem Banco que te trata muito mal.... (MB, solteiro, 34
anos, psicólogo).

Os componentes desta dimensão são apresentados a seguir. A
numeração destes segue aquela aplicada no questionário das etapas
quantitativas, para facilitar sua localização no mesmo:



27. Rapidez na resposta às solicitações aos clientes
16. Esforço dos funcionários para prestar os serviços no menor tempo
possível.

A terceira sub-dimensão refere-se ao Preparo para o Atendimento que a
equipe do banco possui, que contempla indicadores relativos à capacidade de
oferecer através de seus funcionários o tratamento adequado ao seu cliente,
pela cortesia e educação destes, bem como o preparo sua para o atendimento.
Os textuais das entrevistas qualitativas a seguir retratam o aspecto comentado:
Atendimento é importante... a boa educação... não é a pessoa olhar como se
tivesse fazendo um favor para você... E eles deveriam ter conhecimento de
tudo. As vezes a gente pergunta alguma coisa pra eles, e tem que consultar
alguém pelo telefone... e demora.. e não tem resposta na hora,... resolvem um
dia depois, quando resolvem... (CR, casada, 2 filhos, 48 anos, arquiteta)
O atendimento é o cartão de visita. Você vai procurar um serviço se for bem
atendido. Aí entra também a qualificação, porque além de ser bem atendido
tem que ter um suporte para as informações que você quer (LM, solteira, 39
anos, enfermeira).

Os componentes desta dimensão são apresentados a seguir. A
numeração destes segue aquela aplicada no questionário das etapas
quantitativas, para facilitar sua localização no mesmo:
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11. Conhecimento dos funcionários sobre produtos e serviços e sobre o
banco
13. Educação, cortesia e simpatia do pessoal de atendimento
17. Experiência dos funcionários
25. Preparo das pessoas para o atendimento (tele-atendimento, caixa)
3. Aparência dos funcionários
9. Capacidade de entender as solicitações dos clientes.

A quarta sub-dimensão refere-se à Resolução de Problemas por parte
do banco, que retrata a preocupação dos usuários dos serviços bancários com
a capacidade que os bancos têm em antecipar e resolver os problemas dos
seus clientes, como mostram os textuais de duas entrevistas qualitativas a
seguir:
Atendimento rápido e com conhecimento, não adianta atender rápido e dar
informação errada. Agilidade no entendimento dos produtos e serviços. O que
falta é informação e falta de conhecimento dos funcionários em saber sobre os
produto. Ter maior conhecimento .... Saber informar o cliente aonde se dirigir.
As informações devem ser sempre corretas (EARM, 33 anos, casada,sem
filhos, bióloga).
É importante receber resposta para todas as suas solicitações, porque me dá
segurança. Por exemplo, seu eu tenho problema com depósito, cheque e o
Banco vêm até a mim, eu fico mais segura de que se eu esquecer ou não tiver
tempo eu vou ser informada a respeito (LU, 47 anos, casada, 2 filhos, Serviço
Social).

Os itens desta dimensão são apresentados a seguir, segundo a
numeração do questionário das etapas quantitativas:



2. Antecipação de informações/ soluções sobre os problemas dos
clientes,
6. Capacidade de não deixar as dúvidas sem resposta

d. Acesso aos Serviços

Esta categoria retrata a avaliação que os clientes desenvolvem centrada
nos meios de acesso aos serviços disponibilizados a eles. Esta congrega uma
avaliação global sobre os canais disponíveis, bem com de canais específicos
como a agência, o tele-atendimento e a Internet. Os indicadores foram
agrupados em 4 sub-dimensões discutidos a seguir.
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A primeira delas refere-se ao Acesso aos Serviços de forma ampla, com
indicadores ligados à facilidade de acesso por diferentes canais de distribuição,
a disponibilidade de pessoas para o atendimento e a flexibilidade para a
negociação. O extrato transcrito a seguir, de uma entrevista qualitativa,
representa o aspecto discutido:
Eficiência no atendimento, Internet, home bank, eu gostei e achei interessante.
Isso é importante porque acho que quando a gente vai indicar algum Banco
para alguma pessoa a gente tem que saber quais as vantagens que ele tem
para poder indicá-lo. Então tem que ser eficiente para você para que funcione
para o outro também (EARM, 33 anos, casada,sem filhos, bióloga).

Os itens componentes desta dimensão são apresentados a seguir. A
numeração destes segue aquela aplicada no questionário das etapas
quantitativas, para facilitar sua localização no mesmo:




20. Facilidade de acesso aos serviços (Caixas Eletrônicos, Internet,
telefone, fax)
21. Facilidade de uso dos equipamentos pelos clientes (Caixas
Eletrônicos, Teleatendimento)
22. Flexibilidade para negociação de produtos, serviços, taxas e tarifas.

A segunda sub-dimensão refere-se aos Serviços na Agência, que
contempla indicadores integrados ao número, disponibilidade e facilidade de
acesso às agências, seu estacionamento, a modernidade das instalações e
tempo de espera em filas. Os textuais a seguir, de duas entrevistas, mostram a
dimensão explicitada, bem como alguns dos itens sugeridos para a escala:
A estrutura e ambiente da agência são importantes. Porque isso é o cartão de
visita do Banco. Isso é em qualquer lugar, não só no Banco, comércio,
qualquer coisa de serviço: o ambiente, facilidade de localização, placa
indicativa, tempo de atendimento. Tudo isso influi para você considerar uma
coisa boa ou ruim (LCB, 36 anos, casado, 1 filho, engenheiro).
Ter várias agências, justamente por você não ter que ir à sua agência para
fazer um depósito ou alguma coisa, ter sempre uma perto de você para não se
deslocar muito quando precisar ir a uma agência.(MC, solteiro, 33 anos,
arquiteto)

Os componentes desta dimensão são apresentados a seguir. A
numeração destes segue aquela aplicada no questionário das etapas
quantitativas, para facilitar sua localização no mesmo:





A1. Disponibilidade de caixas para atendimento na agência
A2. Disponibilidade de funcionários para atendimento na agência
A2. Facilidade de acesso a agência
A1. Estacionamento na agência
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A3. Modernidade das Instalações e decoração das agências
29. Tempo de espera em filas (caixas, gerente,etc).

A terceira sub-dimensão refere-se aos Serviços via Internet, com
indicadores que se relacionam ao site (aparência, facilidade de uso e acesso a
informações, e rapidez) e a segurança das operações no mesmo. Estes
aspectos são representados no extrato de uma entrevista qualitativa citado a
seguir:
E o home bank é muito bom. Porque tem todas as informações necessárias na
página da web deles. O que eu quiser tem, sem precisar ir ao Banco. A minha
previdência, meu seguro, minha aplicação, saldo eu tenho tudo em casa. Não
preciso sair de casa (ACOJ, solteira, 30 anos, empresária).

Os itens desta dimensão são apresentados a seguir. A numeração
destes segue aquela aplicada no questionário das etapas quantitativas, para
facilitar sua localização no mesmo:






S1. Aparência das páginas do site
S2. Facilidade de acesso a informações no site
S3. Facilidade de acesso aos Serviços via Internet
S4. Rapidez para realização das operações via Internet
S5. Segurança nas operações via Internet.

A quarta sub-dimensão refere-se aos Serviços via Tele-atendimento,
tendo como indicadores os aspectos relacionados à capacidade que os
atendentes têm em fornecer informações, à qualidade destas, às soluções para
as solicitações efetuadas, e aos tempos de atendimento e horário para acesso
dos serviços via este canal, como mostra o extrato de uma entrevista
qualitativa a seguir:
... Tele-atendimento, quando você conversa com pessoas eu acho complicado
para nos acertarmos... Porque conversar com pessoas é complicado. Você
quer resolver tudo mais rápido por estar no telefone. Em outras formas, você
fica o tempo que você quiser, calmo, tranqüilo, não tem pressa porque não é
uma pessoa que está do outro lado te atendendo. (MB, solteiro, 34 anos,
psicólogo)

Os itens desta dimensão são apresentados a seguir. A numeração
destes segue aquela aplicada no questionário das etapas quantitativas, para
facilitar sua localização no mesmo:
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T1. Clareza das informações e serviços prestados pelos atendentes no
telefone
T2. Cortesia e educação dos atendentes ao telefone
T3. Horário de atendimento telefônico
T4. Qualidade e rapidez no atendimento telefônico (no tempo total de
atendimento)
T5. Soluções dadas às solicitações feitas ao atendimento telefônico
30. Tempo de espera para atendimento no tele-atendimento.

A escala aplicada para mensuração neste construto foi de intensidade,
com 10 pontos, de intensidade, como apresentado a seguir:

1

2
Péssimo

3

4
5
6
Ruim
Regular
11. Não sabe avaliar (NS)

7

8
9
10
Bom
Excelente
12. Não respondeu (NR)

A1.2. Caracterização dos Indicadores deste Construto
Inicialmente foram avaliados indicativos de normalidade, linearidade e
colinearidade dos itens que a compõem, conforme descrição feita no capítulo 4.
Para este fim, foi feita a caracterização geral da amostra, considerando todas
as coletas realizadas. A Tabela A1.1 mostra os resultados de observações
válidas, de cada item individualmente, sua média, desvio padrão, e indicadores
de curtose e assimetria. A numeração dos itens segue a ordem proposta no
questionário de coleta de dados (ANEXO 2).

Nesta lista, dois itens mostraram-se com problemas quanto à quantidade
de não respostas (“Envio de talão pelo correio”; e “Tempo de espera no
Telebanco”). Estes indicadores representam aspectos que não são avaliados
por todos os usuários dos serviços bancários, pois a penetração destes
serviços não é total na amostra, conforme caracterização desta no Capítulo 3.
Estes, portanto, foram excluídos das análises.
Na Tabela A1.1, percebe-se que, em média, os resultados dos
indicadores coletados tiveram valores semelhantes. Apenas para interpretação
inicial, os melhores desempenhos referiram-se a aspectos de atendimento e
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solidez dos bancos onde são clientes, e a infra-estrutura de automação
disponível. Acima da nota 8, que representa a região limítrofe entre serviços
em nível bom e ótimo, apareceram os itens “Solidez e Tradição” (8,28),
“Aparência dos funcionários” (8,21), “Educação dos Funcionários” (8,16),
“Facilidade de uso dos equipamentos” (8,14), “Modernidade dos equipamentos
disponíveis” (8,14), “oferta de automação” (8,12), e “educação do gerente”
(8,12).

TABELA A1.1 - CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DA QUALIDADE
PERCEBIDA - SERVIÇOS BÁSICOS
N
1. acesso a inf o
2. ant ecipaç ão s oluções
3. aparênc ia f uncionãrios
4. pat rimonio protegido
5. inf ormações s obre produt os
6. não deixar dúv idas
7. prazos prometidos
8. inf o c orretas
9. ent ender solic itações
10. conf iabildade operações
11. conheciment o f unc ionários
12. educação gerent e
13. educação f unc ionários
14. emissão ext rat os
15. env io de t alões
16. menor tempo pos sív el
17. ex periência dos f uncionários
18. ex plicações sobre ges tão
19. f acilidade ac esso gerent e
20. f acilidade ac esso serv iç os
21. f acilidade de uso equipamentos
22. f lexibilidade negociação
23. modernidade equipamentos
24. of erta automaç ão
25. preparo para atendimento
26. rapidez do gerent e
27. rapidez em responder
28. solidez e t radiç ão
29. tempo na f ila
30. tempo no telebanco
31. v ariedade de produtos

Válidos
755
743
755
751
753
754
751
756
748
752
742
739
744
749
659
747
746
742
744
742
748
739
752
754
747
746
750
754
747
666
737

Faltantes
1
13
1
5
3
2
5
0
8
4
14
17
12
7
97
9
10
14
12
14
8
17
4
2
9
10
6
2
9
90
19

Média
7, 43
6, 87
8, 21
7, 64
7, 56
7, 30
7, 39
7, 46
7, 35
7, 69
7, 66
8, 12
8, 16
7, 93
7, 32
7, 45
7, 66
7, 43
7, 42
8, 12
8, 14
6, 95
8, 14
8, 12
7, 68
7, 46
7, 18
8, 28
6, 12
7, 16
7, 70

Mediana
8, 00
7, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
7, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
7, 00
8, 00
6, 00
8, 00
8, 00

Des v io
Padrão
1, 526
1, 849
1, 340
1, 501
1, 698
1, 647
1, 502
1, 622
1, 592
1, 659
1, 602
1, 730
1, 511
1, 608
2, 053
1, 776
1, 572
1, 615
2, 004
1, 518
1, 498
1, 950
1, 418
1, 422
1, 578
1, 794
1, 777
1, 582
2, 303
1, 975
1, 742

Assimetria
-, 949
-, 987
-, 924
-, 891
-1,174
-, 873
-, 785
-, 865
-, 987
-1,146
-1,080
-1,325
-, 958
-, 957
-1,025
-, 952
-, 988
-, 944
-, 990
-1,373
-1,316
-, 871
-1,132
-1,056
-1,005
-, 932
-, 782
-1,357
-, 474
-, 953
-1,264

Curtose
1, 908
1, 190
2, 610
1, 956
2, 320
1, 290
1, 383
1, 272
1, 762
2, 398
2, 314
2, 556
1, 714
1, 644
1, 353
1, 662
2, 266
1, 741
1, 044
3, 723
3, 619
,800
3, 229
2, 695
2, 199
1, 488
1, 041
3, 275
-, 319
,935
2, 552

Fonte: coleta de dados do projeto

Já os piores indicadores basicamente se referem a aspectos de espera
na agência, e nas possibilidades de modificações de acordo com as demandas
ou problemas dos clientes. Com notas inferiores a 7 aparecem os itens “Tempo
de espera na fila (6,12), “Antecipação das soluções aos clientes” (6,85), e
“Flexibilidade na negociação” (6,95).
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As mesmas avaliações foram feitas considerando a escala que avalia os
serviços na agência, respondidas somente pelos entrevistados que utilizaram o
mesmo no último ano. Como a grande maioria dos respondentes utilizou a
agência, estes indicadores foram incorporados na análise global de Qualidade
Percebida. A caracterização univariada está na Tabela A1.2.
TABELA A1.2 - CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DA QUALIDADE
PERCEBIDA – SERVIÇOS NA AGÊNCIA

N
A1. disponibilidade de caixas agência
A2. disponibilidade de f uncionários agência
A3. estacionament o agênc ia
A4. f acilidade de aces so agênc ia
A5. modernidade das instalações agência
A6. seguranç a agência
Cas os Válidos Totall na List a

749
749
732
750
751
748
720

Média
6, 35
6, 64
6, 06
7, 49
8, 08
7, 40

Des v io
Padrão
2, 389
2, 146
2, 547
1, 809
1, 387
1, 914

Assimetria
-, 710
-, 825
-, 549
-1,153
-, 969
-1,131

Curtos e
-, 189
,298
-, 660
1, 974
2, 452
1, 488

Fonte: coleta de dados do projeto

Nos serviços da agência, o melhor desempenho, com nota média acima
de 8, ficou o indicador de “Modernidade das Instalações” (8,08). Três
indicadores tiveram notas inferiores a 7, e a menor delas foi o “Estacionamento
na agência” (6,06). Este último, inclusive, foi o que apresentou o nível mais
baixo entre os diversos indicadores deste construto.

O procedimento foi repetido para a escala que avalia os serviços via
Internet

e

via

tele-atendimento,

as

quais

somente

responderam

os

entrevistados que os utilizaram no último ano. Nesta escala, como já foi
verificado na caracterização dos respondentes, a taxa de não respostas foi
elevada, o que indicaria que estes devem ser tratados separadamente na
escala de Qualidade Percebida. A caracterização univariada está na Tabela
A1.3.
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TABELA A1.3 - CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DA QUALIDADE
PERCEBIDA – SERVIÇOS NA INTERNET E NO TELE-ATENDIMENTO
N
S1. Aparênc ia página
S2. Fac ilidade aces so inf o internet
S3. Fac ilidade aces so s erv iços internet
S4. rapidez realizaç ão t ransação
S5. seguranç a nas operaç ões internet
T1. Clareza I nf ormações t elef one
T2. Cortes ia at endentes telef one
T3. Horário atendimento telef one
T4. Qualidade atendimento telef ônico
T5. Soluções dadas telef one

Válidos
210
211
210
211
210
449
448
446
451
451

Faltantes
546
545
546
545
546
307
308
310
305
305

Média
8, 16
8, 09
8, 10
7, 99
7, 89
7, 64
8, 07
7, 77
7, 46
7, 59

Mediana
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00
8, 00

Des v io
Padrão
1, 308
1, 459
1, 556
1, 596
1, 709
1, 674
1, 467
1, 598
1, 910
1, 749

Assimetria
-, 928
-, 928
-1,137
-, 807
-, 844
-1,299
-1,077
-1,166
-1,131
-1,217

Curtose
2, 669
1, 630
2, 732
,982
1, 047
3, 043
2, 989
2, 776
1, 764
2, 463

Fonte: coleta de dados do projeto

Nesta análise, todos os indicadores estiveram, em média, acima de 7
(Mediana = 8). Os melhores desempenhos, acima da nota 8, foram obtidos em
nos atributos do site dos bancos, como “Aparência da página da Internet”
(8,16), “Facilidade de acesso aos serviços via Internet” (8,10), “Facilidade de
acesso a informações via Internet” (8,07). Nos serviços telefônicos, o indicador
que atingiu este nível relaciona-se com o treinamento para o atendimento,
como o indicador “Cortesia dos atendentes” (8,07).
Outro fato importante para as análises seguintes refere-se às
características das distribuições individuais, que foram verificados de acordo
com as especificações no item 4.1 do capítulo 4. Percebe-se que todos os
indicadores propostos são assimétricos à direita, o que indica que as
distribuições não são perfeitamente normais na amostra coletadas. Para
verificar estes resultados, foi realizado um teste de normalidade em todos os
itens. O procedimento foi o de aplicação dos testes de Komogorov e Smirnov
(KS) e Shapiro-Wilks (SW), cujos resultados estão nas tabelas A1.4, A1.5 e
A1.6, e a avaliação através dos gráficos de comparação de valores observados
e esperados em uma distribuição normal com os parâmetros de cada item, e
dos resíduos dos mesmos. Esta análise tem na figura A1.1 um exemplo, para o
item “acesso a informação”. Esta avaliação foi feita para todos os itens da
escala.
As análises dos gráficos “Normal Q-Q” e “Detrended Normal Q-Q”
oferecem uma informação complementar a avaliação anterior, apresentados na
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figura A1.1. Nestes, o primeiro representa o cruzamento dos valores esperados
se a distribuição fosse normal, e daqueles observados. Se a distribuição fosse
normal, os pontos em vermelho (observados) deveriam estar muito próximos
da linha verde (expectativa da curva normal) (SPSS 1993). O segundo gráfico
mostra as diferenças entre os pontos em vermelho (observados) e a linha
verde (esperado). Caso a distribuição não tenha se caracterizado como normal
no gráfico anterior, o erro cometido nesta verificação deve ser aleatório (SPSS,
1993) , ou seja, os pontos devem estar aleatoriamente dispersos em torno do
eixo horizontal. No caso do exemplo em questão, percebe-se uma tendência
aos pontos nos valores mais baixos da escala estarem distorcendo a
distribuição. Portanto, estas análises confirmaram os resultados de não
normalidade citados.

FIGURA A1. 1 – GRÁFICOS DE AVALIAÇÃO DA NORMALIDADE PARA O ITEM
“ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES”
Detrended Normal Q-Q Plot of acesso a info
,5

1

0,0

0

-,5

-1

-1,0

Dev from Normal

Expected Normal

Normal Q-Q Plot of acesso a info
2

-2

-3
0

2

4

6

8

Observed Value

-1,5

-2,0
10

12

0

2

4

6

8

10

12

Observed Value

Fonte: coleta de dados do projeto

Os testes KS e SW verificam a hipótese de normalidade, sendo que sua
rejeição indica a não normalidade dos dados, de forma univariada. Para o
construto em questão, mostraram-se significativos, o que corrobora a não
normalidade de todos os itens.
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TABELA A1.4 – TESTES DE NORMALIDADE DE KOMOGOROV-SMIRNOV E
SHAPIRO-WILKS DO ITENS DA QUALIDADE PERCEBIDA
Testes de Normalidade
a

1. acesso a inf o
2. ant ecipação soluções
3. aparênc ia f unc ionãrios
4. pat rimonio prot egido
5. inf ormações s obre produt os
6. não deix ar dúv idas
7. prazos prometidos
8. inf o c orretas
9. ent ender s olicitaç ões
10. conf iabildade operaç ões
11. conhec iment o f uncionários
12. educaç ão gerente
13. educaç ão f uncionários
14. emissão ex tratos
15. env io de talões
16. menor tempo possív el
17. ex periência dos f uncionários
18. ex plicações s obre ges tão
19. f acilidade acess o gerent e
20. f acilidade acess o serv iç os
21. f acilidade de us o equipament os
22. f lexibilidade negoc iação
23. modernidade equipament os
24. of erta automação
25. preparo para atendimento
26. rapidez do gerente
27. rapidez em responder
28. solidez e tradição
29. tempo na f ila
30. tempo no telebanc o
31. v ariedade de produtos

Kolmogorov -Smirnov
Stat is tic
df
Sig.
,201
755
,000
,189
743
,000
,197
755
,000
,205
751
,000
,206
753
,000
,199
754
,000
,195
751
,000
,202
756
,000
,198
748
,000
,191
752
,000
,193
742
,000
,197
739
,000
,169
744
,000
,189
749
,000
,158
659
,000
,166
747
,000
,195
746
,000
,190
742
,000
,173
744
,000
,202
742
,000
,203
748
,000
,174
739
,000
,191
752
,000
,203
754
,000
,193
747
,000
,173
746
,000
,166
750
,000
,168
754
,000
,140
747
,000
,192
666
,000
,214
737
,000

Stat is tic
,901
,908
,881
,908
,886
,919
,920
,917
,907
,896
,898
,860
,894
,900
,900
,913
,905
,915
,907
,865
,870
,923
,881
,888
,905
,913
,931
,858
,950
,914
,880

Shapiro-Wilk
df
755
743
755
751
753
754
751
756
748
752
742
739
744
749
659
747
746
742
744
742
748
739
752
754
747
746
750
754
747
666
737

Sig.
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

a. Correç ão dde Signif icância de Lillief ors

Fonte: coleta de dados do projeto

TABELA A1.5 – TESTES DE NORMALIDADE DE KOMOGOROV-SMIRNOV E
SHAPIRO-WILKS DO ITENS DA QUALIDADE PERCEBIDA - AGÊNCIA
Testes de Normal idade
a

A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.

disponibilidade de caixas agência
disponibilidade de f uncionários agência
estacionament o agênc ia
f acilidade de aces so agência
modernidade das instalações agência
seguranç a agência

Kolmogorov -Smirnov
Stat is tic
df
Sig.
,162
749
,000
,172
749
,000
,178
732
,000
,206
750
,000
,206
751
,000
,212
748
,000

a. Correç ão de Signif icânc ia de Lillief ors

Fonte: coleta de dados do projeto

Stat is tic
,921
,919
,923
,887
,892
,894

Shapiro-Wilk
df
749
749
732
750
751
748

Sig.
,000
,000
,000
,000
,000
,000
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TABELA A1.6 – TESTES DE NORMALIDADE DE KOMOGOROV-SMIRNOV E
SHAPIRO-WILKS DO ITENS DA QUALIDADE PERCEBIDA – INTERNET E
TELEATENDIMENTO
Testes de Normal idade
a

S1. Aparência página
S2. Facilidade aces so inf o internet
S3. f acilidade aces so serv iços internet
S4. Rapidez realizaç ão t rans ação
S5. Segurança nas operações int ernet
T1. Clareza I nf ormações t elef one
T2. Cortes ia at endentes telef one
T3. Horário atendimento telef one
T4. Qualidade atendimento telef ônico
T5. Soluções dadas telef one

Kolmogorov -Smirnov
Stat is tic
df
Sig.
,238
210
,000
,219
211
,000
,199
210
,000
,195
211
,000
,192
210
,000
,227
449
,000
,205
448
,000
,218
446
,000
,191
451
,000
,207
451
,000

Stat is tic
,863
,877
,872
,908
,905
,869
,882
,883
,895
,883

Shapiro-Wilk
df
210
211
210
211
210
449
448
446
451
451

Sig.
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

a. Correç ão de Signif icânc ia de Lillief ors

Fonte: coleta de dados do projeto

A perspectiva da linearidade foi verificada por inspeção de gráficos de
dispersão, e a busca de relações que possam configurar aspectos não lineares.
Como existem muitos indicadores neste construto, a opção foi por selecionar o
que mais se aproxima de uma distribuição normal e compará-lo com os outros.
A figura A1.2 apresenta, como exemplo, o cruzamento de 5 dos itens da escala
de Qualidade Percebida. A referência adotada foi o primeiro item (“Acesso a
Informações e Movimentações”) para o cruzamento com todos os outros nesta
escala. O que se percebe são relações relativamente dispersas, num sentido
diretamente proporcional, mas sem uma verificação aparente de não
linearidade com traços mais fortes. Estes resultados repetiram-se para o
cruzamento de todos os itens, onde novamente não puderam ser confirmadas
relações não lineares nos gráficos.
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FIGURA A1. 2 – GRÁFICO DE DISPERSÃO PARA AVALIAÇÃO DA NÃOLINEARIDADE

acesso a info

antecipação soluções

aparência funcionãri

patrimonio protegido

informações sobre pr

Fonte: coleta de dados do projeto

A verificação da colinearidade foi feita através da avaliação da
correlação entre os indicadores. Estes não podem ser muito altos (acima de
0,95), pois retratariam que ambos guardam uma associação muito alta, e,
portanto, colineares. A matriz em questão é apresentada na tabela A1.7. Por
inspeção da matriz de correlação entre os itens do questionário para este
construto, não foram encontrados valores desta magnitude.
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Legenda: todos os valores significativos ao nível de 0,01.

Fonte: coleta de dados do projeto

1,00
0,55
0,40
0,54
0,53
0,30
0,22
0,27
0,34

1,00
0,55
0,33
0,38
0,23
0,19
0,32
0,31

variedade de
produtos

tempo no
telebanco

tempo na fila

solidez e tradição
1,00
0,35
0,41
0,48
0,29
0,32
0,13
0,24
0,40
0,32

1,00
0,30
0,34
0,19
0,27
0,38
0,34

1,00
0,79
0,44
0,26
0,31
0,46

1,00
0,47
0,31
0,38
0,48

1,00
0,38
0,28
0,36

1,00
0,42
0,33

segurança agência

1,00
0,40
0,49
0,45
0,43
0,34
0,43
0,26
0,28
0,33
0,30

modernidade das
instalações agência

1,00
0,74
0,47
0,48
0,44
0,49
0,36
0,44
0,26
0,31
0,37
0,32

facilidade de
acesso agência

1,00
0,62
0,55
0,47
0,45
0,49
0,49
0,40
0,46
0,34
0,33
0,46
0,38

estacionamento
agência

1,00
0,58
0,46
0,40
0,53
0,33
0,43
0,49
0,25
0,29
0,20
0,31
0,42
0,32

disponibilidade de
funcionários
agência

1,00
0,74
0,52
0,46
0,41
0,53
0,31
0,43
0,47
0,27
0,35
0,17
0,27
0,44
0,33

disponibilidade de
caixas agência

1,00
0,45
0,41
0,48
0,49
0,52
0,29
0,44
0,42
0,38
0,36
0,42
0,27
0,26
0,31
0,29

rapidez em
responder

1,00
0,36
0,60
0,60
0,45
0,39
0,37
0,48
0,27
0,38
0,41
0,21
0,30
0,14
0,23
0,35
0,26

rapidez do gerente

1,00
0,71
0,30
0,55
0,56
0,38
0,36
0,31
0,49
0,30
0,35
0,37
0,20
0,28
0,15
0,21
0,35
0,25

preparo para
atendimento

1,00
0,37
0,34
0,46
0,35
0,34
0,49
0,67
0,58
0,41
0,37
0,34
0,40
0,28
0,36
0,25
0,21
0,34
0,29

oferta automação

1,00
0,55
0,33
0,38
0,51
0,45
0,44
0,56
0,58
0,58
0,42
0,39
0,36
0,41
0,36
0,45
0,28
0,23
0,38
0,34

modernidade
equipamentos

1,00
0,66
0,49
0,37
0,42
0,47
0,46
0,44
0,57
0,57
0,55
0,48
0,36
0,41
0,45
0,36
0,45
0,22
0,25
0,43
0,35

flexibilidade
negociação

facilidade de uso
equipamentos

1,00
0,63
0,51
0,49
0,32
0,36
0,49
0,40
0,36
0,58
0,58
0,58
0,41
0,42
0,44
0,44
0,33
0,43
0,26
0,30
0,42
0,36

facilidade acesso
serviços

1,00
0,33
0,30
0,34
0,33
0,26
0,25
0,24
0,26
0,30
0,23
0,23
0,25
0,26
0,18
0,17
0,27
0,14
0,18
0,15
0,15
0,26
0,17

facilidade acesso
gerente

1,00
0,44
0,47
0,48
0,50
0,42
0,45
0,43
0,36
0,44
0,43
0,45
0,44
0,41
0,43
0,33
0,34
0,44
0,30
0,32
0,24
0,23
0,44
0,33

explicações sobre
gestão

1,00
0,52
0,28
0,55
0,61
0,53
0,45
0,44
0,47
0,35
0,44
0,45
0,52
0,54
0,49
0,45
0,32
0,37
0,43
0,29
0,39
0,17
0,25
0,39
0,28

experiência dos
funcionários

1,00
0,64
0,42
0,27
0,50
0,49
0,47
0,56
0,36
0,39
0,38
0,44
0,37
0,49
0,62
0,49
0,47
0,36
0,37
0,41
0,25
0,36
0,19
0,24
0,36
0,23

menor tempo
possível

1,00
0,57
0,57
0,48
0,29
0,53
0,60
0,60
0,49
0,42
0,46
0,43
0,52
0,48
0,55
0,54
0,51
0,50
0,36
0,42
0,44
0,31
0,42
0,26
0,26
0,41
0,36

envio de talões

1,00
0,54
0,47
0,47
0,52
0,30
0,46
0,47
0,50
0,42
0,42
0,41
0,43
0,47
0,48
0,48
0,50
0,48
0,51
0,40
0,41
0,47
0,32
0,37
0,22
0,28
0,39
0,42

emissão extratos

1,00
0,55
0,61
0,51
0,50
0,43
0,26
0,56
0,58
0,66
0,52
0,29
0,36
0,48
0,42
0,42
0,55
0,61
0,63
0,43
0,43
0,43
0,40
0,33
0,44
0,28
0,32
0,38
0,35

educação
funcionários

1,00
0,75
0,51
0,61
0,53
0,53
0,44
0,28
0,58
0,55
0,58
0,47
0,35
0,40
0,48
0,43
0,41
0,52
0,58
0,60
0,37
0,43
0,45
0,37
0,34
0,44
0,26
0,30
0,37
0,34

educação gerente

1,00
0,60
0,59
0,52
0,50
0,47
0,43
0,45
0,24
0,51
0,48
0,56
0,47
0,33
0,37
0,44
0,43
0,36
0,51
0,55
0,52
0,42
0,43
0,45
0,41
0,38
0,42
0,27
0,27
0,36
0,32

conhecimento
funcionários

1,00
0,65
0,61
0,59
0,48
0,53
0,48
0,44
0,42
0,18
0,52
0,52
0,55
0,47
0,29
0,32
0,42
0,40
0,34
0,46
0,56
0,57
0,37
0,38
0,38
0,36
0,34
0,41
0,22
0,22
0,32
0,31

confiabildade
operações

1,00
0,65
0,51
0,52
0,54
0,43
0,50
0,42
0,40
0,39
0,23
0,44
0,47
0,51
0,45
0,26
0,31
0,37
0,36
0,32
0,43
0,51
0,49
0,36
0,34
0,34
0,35
0,32
0,35
0,19
0,19
0,30
0,27

entender
solicitações

1,00
0,49
0,47
0,50
0,43
0,47
0,50
0,41
0,34
0,38
0,35
0,21
0,38
0,38
0,43
0,35
0,29
0,38
0,32
0,36
0,38
0,35
0,42
0,42
0,37
0,34
0,37
0,34
0,34
0,40
0,21
0,22
0,25
0,34

info corretas

1,00
0,36
0,33
0,33
0,32
0,39
0,35
0,34
0,33
0,38
0,45
0,34
0,22
0,39
0,37
0,35
0,29
0,36
0,31
0,22
0,36
0,35
0,36
0,36
0,36
0,33
0,22
0,28
0,33
0,21
0,24
0,14
0,22
0,36
0,20

prazos prometidos

patrimonio
protegido

1,00
0,34
0,50
0,53
0,56
0,54
0,51
0,52
0,45
0,40
0,37
0,37
0,34
0,19
0,44
0,42
0,50
0,42
0,29
0,28
0,46
0,29
0,27
0,38
0,50
0,55
0,32
0,45
0,39
0,29
0,40
0,42
0,28
0,26
0,25
0,32

não deixar dúvidas

aparência
funcionãrios

1,00
0,59
0,30
0,50
0,49
0,48
0,50
0,48
0,48
0,43
0,42
0,35
0,40
0,38
0,27
0,39
0,41
0,50
0,40
0,29
0,34
0,37
0,36
0,37
0,35
0,46
0,49
0,39
0,38
0,36
0,38
0,31
0,35
0,23
0,24
0,23
0,27

informações sobre
produtos

antecipação
soluções

1. acesso a info
2. antecipação soluções
3. aparência funcionãrios
4. patrimonio protegido
5. informações sobre produtos
6. não deixar dúvidas
7. prazos prometidos
8. info corretas
9. entender solicitações
10. confiabildade operações
11. conhecimento funcionários
12. educação gerente
13. educação funcionários
14. emissão extratos
15. envio de talões
16. menor tempo possível
17. experiência dos funcionários
18. explicações sobre gestão
19. facilidade acesso gerente
20. facilidade acesso serviços
21. facilidade de uso equipamentos
22. flexibilidade negociação
23. modernidade equipamentos
24. oferta automação
25. preparo para atendimento
26. rapidez do gerente
27. rapidez em responder
28. solidez e tradição
29. tempo na fila
30. tempo no telebanco
31. variedade de produtos
A1. disponibilidade de caixas agência
A2. disponibilidade de funcionários agência
A3. estacionamento agência
A4. facilidade de acesso agência
A5. modernidade das instalações agência
A6. segurança agência

acesso a info

TABELA A1.7 – TABELA DE CORRELAÇÃO DOS ITENS DA QUALIDADE PERCEBIDA – ESCALA PRINCIPAL E DE AVALIAÇÃO DAS
AGÊNCIAS

1,00
0,46

1,00
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Uma última avaliação efetuada foi a busca de outra variável que
pudesse estar influenciando as respostas dos itens, criando tendências que
poderiam distorcer os resultados. Assim, tomaram-se como referência algumas
características sócio-demográficas presentes no instrumento de coleta, quer
sejam, sexo, faixa etária, grau de instrução, tempo de conta e classe sócioeconômica. As médias entre os indicadores de cada categoria foram
comparadas através de testes T (para o caso de duas categorias) e de testes F
(para o caso de mais de 2 categorias) em cada variável.

Com exemplos desta aplicação, a tabela A1.8 apresenta os resultados
da aplicação destes testes para o 1º item da escala de avaliação da Qualidade
Percebida (“Acesso a Informações e Movimentações”), com o cruzamento
efetuado com as características sócio-demográficas citadas.

TABELA A1.8 – TESTES DE COMPARAÇÃO DO INDICADOR “ACESSO A
INFORMAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES”, CONSIDERANDO CARACTERÍSTICAS
SÓCIO-DEMOGRÁFICAS
F

p

Grau de Instrução (5 categorias)

1,5355

0,2039

Tempo de Conta (3 categorias)

2,4061

0,0909

Classe Sócio-Econômica (5 categorias)

1,3127

0,2636

Bancos (5 categorias)

0,2018

0,9374

T
Sexo (2 categorias)

-0,6933

p
0,4883

Fonte: coleta de dados do projeto

Estes resultados foram semelhantes para os outros itens da Qualidade
Percebida, o que indica a estabilidade nos indicadores independentemente das
categorias indicadas.

A1.3. Purificação da Escala de Qualidade Percebida dos Serviços –
Amostras Preparatórias
A escala de Qualidade Percebida dos Serviços bancários foi tratada
através de uma Análise Fatorial Exploratória com extração de componentes
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principais e rotação varimax para a amostra preparatória total (271 entrevistas).
Os resultados são demonstrados a seguir. Também, para cada amostra
coletada, foi aplicada a Análise Fatorial Exploratória e verificada a consistência
nos resultados da análise considerando a coleta total e a convergência dos
resultados entre elas.

O construto Qualidade nos Serviços foi identificado com 4 dimensões,
como mostra a Tabela A1.9. O KMO para esta análise foi de 0,938, o que
indica excelente adequação da amostra a esta análise.

Nesta abordagem foram incluídos, além dos indicadores do serviço
genérico, também aqueles que avaliam a agência, já que a quase totalidade
dos respondentes utilizou este canal no último ano; portanto tem condições de
avaliá-lo. Dois itens foram excluídos devido à alta taxa de não respostas: (a)
“tempo de espera no telebanco” e (b) “entrega de talões pelo correio”. Outros
itens são passíveis de eliminação, pois apresentaram carregamentos dúbios,
não fizeram sentido teórico na dimensão correspondente, ou ficaram
carregados em uma dimensão de um único item. São eles “Solidez e tradição”,
“Facilidade de acesso à agência”, e “Aparência dos funcionários”.

A Tabela A1.9 mostra os resultados das Análises Fatoriais Exploratórias
(EFA) aplicada sobre a amostra. Esta opção foi feita para avaliar o grau de
convergência dos resultados nas 3 coletas realizadas na etapa preparatória,
bem como na avaliação destas conjuntamente. Como critério de verificação da
mesma, foram mantidos os itens que permaneceram agrupados em pelo
menos 2 destas avaliações, mesmo que parcialmente (por exemplo, o grupo
ficou dividido em 2 fatores em uma das análises, mas os itens permaneceram
agrupados e não dispersos em diferentes fatores).
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TABELA A1.9 - RESULTADOS DAS ANÁLISES FATORIAIS EXPLORATÓRIAS E DAS ANÁLISES DAS CONFIABILIDADES DA ESCALA DA
QUALIDADE PERCEBIDA
Amostra Total
(N=271)

Coleta Piloto (N=150)

Coleta 2ª Amostra
(N=61)

KMO = 0,898

KMO=0,938
% Variância Explicada (Autovalores ACP)
% Variância Explicada (Após rotação)
18. explicações sobre gestão
25. preparo para atendimento
13. educação funcionários
31. variedade de produtos
17. experiência dos funcionários
16. menor tempo possível
12. educação gerente
19. facilidade acesso gerente
26. rapidez do gerente
11. conhecimento funcionários
09. entender solicitações
27. rapidez em responder
22. flexibilidade negociação
21. facilidade de uso equipamentos
23. modernidade equipamentos
20. facilidade acesso serviços
24. oferta automação
14. emissão extratos
A3. modernidade das instalações agência
06. informações sobre produtos
08. não deixar dúvidas
05. prazos prometidos
07. informações corretas
02. antecipação soluções
04. patrimônio protegido
01. Acesso a informação
A1. disponibilidade de caixas agência
A2. disponibilidade de funcionários agência
29. tempo na fila
A1. estacionamento agência
A4. segurança agência

Coleta 3ª Amostra (N=60)
KMO=0,754

KMO = 0,828

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

45,5

5,9

5,0

3,8

43,4

6,7

5,4

4,2

3,6

3,3

3,1

2,8

47,1

6,2

5,7

4,3

4,3

43,4

6,9

5,7

4,6

4,1

3,6

3,3

2,9

20,4

14,9

12,7

9,7

16,2

11,5

9,5

9,1

7,7

7,3

6,6

5,1

17,1

13,9

12,7

9,9

9,8

14,4

12,3

10,5

10,3

7,4

7,1

6,0

,584
,640
,676
,514
,613
,605
,732
,753
,609
,430
,409
,440

,508

,633
,754
,663
,577
,511

,473

,689
,639
,572
,531
,704
,643
,688
,734
,721
,576
,556
,578
,453

,477
,942

,459
,513

Fonte: coleta de dados do projeto

Alfa

,486
,467

,946

,596
,483
,805
,671
,797
,667

,881

,515
,684
,396

,870

,460
,632
,532

,574
,554
,509
,484
,743
,704
,584

,878

,841
,792
,564
,595
,542

,825

,680
,734
,597
,559
,478

,443
,765
,758
,787
,886
,683
,719

,302
,488
,614
,630
,500
,850
,802
,553
,674
,422

,866

,577
,555
,540

,411
,612
,397
,479

,626

,435
,767
,635
,749
,500
,540
,641

,733
,644
,630

,364
,344

,462

,443
,760
,788

,422
,416
,560

,608
,304
,555
,838

,405
,521
,512
,698

,541
,419

,465

,481
,753
,604

,460

,604
,501
,410
,563

,910

,764
,817
,653
,564

,624
,352
,603

,437
,434

,921

,533

,331

,433

,591

,789
,414

,420
,402

,772
,576

,410
,406

,714

,785
,538
,478
,658
,900
,871

7,6

Alfa

,347

,949

,915

,553
,819

1

,389
,475
,559

,413

,426
,534
,532

Alfa

,451

,505

,346
,730
,723
,704
,693
,645
,612

,424

Alfa

,865

,496
,625
,815
,714
,730

,867

,761
,828
,578

,461
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Além dos carregamentos, esta tabela apresenta o indicador de consistência
interna (Índice Alfa de Cronbach) para cada dimensão, em cada uma das
amostras.

Outro item pode ser excluído desta análise por apresentar comunalidade
baixa (variâncias extraídas abaixo de 0,50) é “Confiabilidade nas operações”
(0,481).

As dimensões identificadas estão descritas a seguir:

(a) Dimensão Presteza no Atendimento. Esta dimensão corresponde ao
preparo que o banco possui para atender bem seus clientes, seja
através através de gerente, seja através de seus funcionários.
Corresponde a 20,4% da variância explicada após a rotação varimax, e
apresentou consistência interna de 0,942. Na amostra piloto, este
indicador foi de 0,946. Para as amostras 2 e 3, estes assumiram 0,949 e
0,921, respectivamente, e, portanto, mostrou-se com forte consistência
interna para todas as amostras.

(b) Dimensão Intra-estrutura. Esta dimensão refere-se à infra-estrutura de
equipamentos e de acesso aos serviços disponibilizado ao cliente.
Corresponde a 14,9% da variância explicada após a rotação varimax, e
apresentou consistência interna de 0,881. Na amostra piloto, este
indicador foi de 0,870. Para as amostras 2 e 3, estes assumiram 0,915 e
0,838, respectivamente, o que, novamente se mostrou com forte
consistência interna para todas as amostras.

(c) Dimensão Confiabilidade nos Serviços. Esta dimensão retrata a
avaliação do consumidor no que tange ao fornecimento de serviços sem
problemas, sem necessidades de retrabalho, respeitando os prazos
definidos. Corresponde a 12,7% da variância explicada após a rotação
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varimax, e apresentou consistência interna de 0,878. Na amostra piloto,
este indicador foi de 0,866. Para as amostras 2 e 3, estes assumiram
0,910 e 0,867, respectivamente. Novamente este fator mostrou-se com
forte consistência interna para todas as amostras.

(d) Dimensão Acesso aos Serviços na Agência. Esta dimensão retrata a
facilidade que os consumidores têm no acesso aos serviços oferecidos
na agência, à disponibilidade e à facilidade de encontrar as agências na
cidade e seus funcionários dentro dela. Corresponde a 9,7% da
variância explicada após a rotação varimax, e apresentou consistência
interna de 0,825. Sem o item “Estacionamento na Agência”, este
indicador sobe para 0,843. Na amostra piloto, este indicador foi de 0,819
e, sem o “estacionamento”, 0,821. Para as amostras 2 e 3, estes
assumiram 0,865 e 0,761, respectivamente. Sem o indicador de
“Estacionamento”, a consistência interna foi de 0,893 e 0,795,
respectivamente. Este fator mostrou-se com consistência interna
aceitável, em todas as amostras, principalmente sem o item citado.

A1.4. Avaliação da estabilidade temporal da escala
Como forma complementar de avaliar as diferenças para as suas amostras,
foram comparadas as médias das mesmas através de um teste ANOVA. O
pressuposto é que, se forem apresentadas diferenças significativas entre estas
médias, poderá haver indícios de não homogeneidade dos resultados, dado que
ambas tiveram a mesma composição amostral (características homogêneas) e
mesma distribuição proporcional entre categorias de tempo de conta e bancos.

Os resultados estão na tabela A1.10. Nesta são apresentados os valores F
e p da ANOVA para as 3 categorias em questão (Amostra Piloto, n=150; Amostra
2, n=61; Amostra 3, n=60). Para as comparações não significativas, o símbolo ns
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é mostrado. Para aquelas com diferenças significativas, esta é indicada na última
coluna da tabela.

TABELA A1. 10 – COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AMOSTRAS
PREPARATÓRIOAS PARA OS ITENS DA QUALIDADE PERCEBIDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Itens
acesso a info
entecipação soluções
aparência funcionários
patrimonio protegido
informações sobre produtos
não deixar dúvidas
prazos prometidos
info corretas
entender solicitações
confiabildade operações
conhecimento funcionários
educação gerente
educação funcionários
emissão extratos
envio de talões
menor tempo possível
experiência dos funcionários
explicações sobre gestão
facilidade acesso gerente
facilidade acesso serviços
facilidade de uso equipamentos
flexibilidade negociação
modernidade equipamentos
oferta automação
preparo para atendimento
rapidez do gerente
rapidez em responder
solidez e tradição
tempo na fila
tempo no telebanco
variedade de produtos

F
0,2952
0,4883
0,3540
1,5482
0,6336
0,2188
0,2174
0,0607
0,1442
0,6134
0,2650
0,9828
1,2539
0,4146
0,8445
0,3612
0,9989
1,5189
0,6070
1,8887
3,6736
5,3441
3,9430
2,5833
1,7076
0,1063
1,0855
2,5471
5,5358
2,2089
2,4109

p
0,745
0,614
0,702
0,215
0,531
0,804
0,805
0,941
0,866
0,542
0,767
0,376
0,287
0,661
0,431
0,697
0,370
0,221
0,546
0,153
0,027
0,005
0,021
0,077
0,183
0,899
0,339
0,080
0,004
0,112
0,092

Diferenças - Teste de Tuckey
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
Amostra 1 e Piloto
Piloto e Amostra 3
Piloto e Amostra 2/Amostra 3
ns
ns
ns
ns
ns
Piloto e Amostra 2/Amostra 3
ns
ns

A1
A2
A3
A4
A5
A6

disponibilidade de caixas agência
disponibilidade de funcionários agência
estacionamento agência
facilidade de acesso agência
modernidade das instalações agência
segurança agência

4,3006
2,9126
0,4603
2,7329
1,3244
3,5854

0,015
0,056
0,632
0,067
0,268
0,029

Amosta 2+E4 e Piloto
ns
ns
ns
ns
ns

Fonte: coleta de dados do projeto

Percebeu-se que apenas 5 itens desta escala apresentaram diferenças
significativas nos procedimentos de múltiplas comparações (teste de Tukey) entre
as amostras coletadas, apesar de terem sido verificadas em 3 momentos
diferentes. Mesmo nesta avaliação, não foram detectadas diferenças sistemáticas,
isto é, uma das amostras apresenta médias significativamente maiores que as
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outras na maioria dos itens, o que configuraria problemas de não homogeneidade
nas mesmas.

A1.5. Análise Fatorial Confirmatória da Escala de Qualidade Percebida nos
Serviços – Etapa Preparatória
Com a escala especificada, foi aplicada uma Análise Fatorial Confirmatória
(CFA), conforme foi sugerido nas etapas de desenvolvimento no Capítulo 4. A
Tabela A1.12 mostra os resultados das cargas fatoriais dos itens sobre cada
Variável Latente (dimensão). Nesta tabela, todos os loadings foram significativos.
Estes valores indicam que a estrutura inicialmente proposta pelas Análises
Fatoriais Exploratórias nas amostras preparatórias é adequada.
TABELA A1.11 - RESULTADOS DA ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA DA
ESCALA DA QUALIDADE PERCEBIDA PARA AS AMOSTRAS PREPARATÓRIAS
Presteza no
Atendimento
.758*
.850*
.796*
.790*
.672*
.746*
.801*
.748*
.737*
.729*
.767**
.704*
.623*

Infra- estrutura

19. facilidade acesso gerente
26. rapidez do gerente
17. experiência dos funcionários
18. explicações sobre gestão
12. educação gerente
16. menor tempo possível
25. preparo para atendimento
27. rapidez em responder
11. conhecimento funcionários
13. educação funcionários
09. entender solicitações
31. variedade de produtos
22. flexibilidade negociação
21. facilidade de uso equipamentos
.808*
23. modernidade equipamentos
.841*
20. facilidade acesso serviços
.769*
24. oferta automação
.805*
14. emissão extratos
.671**
A3. modernidade das instalações agência
.629*
02. antecipação soluções
04. patrimônio protegido
01. acesso a informação
06. informações sobre produtos
08. não deixar dúvidas
05. prazos prometidos
07. informações corretas
A1. disponibilidade de caixas agência
A2. disponibilidade de funcionários agência
A1. estacionamento agência
29. tempo na fila
A4. segurança agência
Variância Média Extraída (AVE)
0,943
0,888
Confiabilidade Composta (CONF)
0,526
0,574
* Loadings significativos a 0,05
** Loadings com significância não calculada por estar fixado em 1 na avaliação inicial

Fonte: coleta de dados do projeto

Confiabilidade
nos Serviços

Acesso aos
Serviços

.716*
.605*
.598**
.773*
.801*
.735*
.728*

0,876
0,506

.897**
.926*
.464*
.718*
.530*
0,843
0,534
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Ainda nesta tabela, foi calculado um indicador alternativo de confiabilidade
composta (CONF), proposta por Fornell et alii (1982). Neste caso, valores
superiores a 0,70 são considerados satisfatórios. Da mesma forma, estes autores
sugerem que a Variância Média Extraída (AVE) em cada Variável Latente seja
maior que 50%, ou 0,5, conforme os limites discutidos no Capítulo 4 deste
trabalho. Neste caso, todos os coeficientes podem ser considerados significativos.

As correlações entre as Variáveis Latentes (dimensões) da Qualidade
Percebida estão na Tabela A1.12. Neste caso, como estas são provenientes do
mesmo construto, as correlações devem ser relativamente altas e significativas,
para indicar convergência entre elas, mas não extremamente altas, pois indicariam
que as dimensões são as mesmas. Portanto, estas dimensões convergem para o
mesmo construto, mas são diferentes entre si.
TABELA A1.12 - RESULTADOS DAS CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS
LATENTES NA CFA DA ESCALA DA QUALIDADE PERCEBIDA, AMOSTRAS
PREPARATÓRIAS
Presteza no
Atendimento
Presteza no Atendimento
Infra-estrutura
Confiabilidade nos Serviços
Acesso aos Serviços

,752*
.890*
.646*

Infra-estrutura

,686*
,523*

Confiabilidade
nos Serviços

Acesso aos
Serviços

626*

* correlações significativas a 0,01

Fonte: coleta de dados do projeto

Os resultados do modelo da CFA foram satisfatórios segundo os critérios
apresentados na metodologia, como mostram os indicadores gerais do modelo
(2= 834,12; 428 gl; p<0,001; 2/gl = 1,95; resíduos normalizados < 0,247; NFI
=.948; NNFI =.971; CFI =.974; IFI = .974; SRMR =.071; RMSEA =.066).

Para complementar a avaliação da validade da escala, o problema ainda foi
tratado com a mesma estrutura de dimensões propostas, mas agora com uma
CFA de 2ª ordem (SOCFA), na qual as dimensões da Qualidade Percebida são as
variáveis latentes (VL) de 1ª ordem, e o construto como um todo tem como
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indicadores estas VLs. Os resultados significativos mostram a convergência e o
peso relativo de cada VL de 1ª ordem sobre a VL de 2ª ordem. Os loadings estão
apresentados na Tabela A1.13.
TABELA A1.13 - RESULTADOS DA ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA DE 2ª
ORDEM DA ESCALA DA QUALIDADE PERCEBIDA, AMOSTRAS PREPARATÓRIAS
VLs de 1ª ordem
Presteza no Atendimento
Infra-estrutura
Confiabilidade nos Serviços
Acesso aos Serviços

VL 2ª ordem
Desempenho
.964*
.449*
.417*
.657*

* Loadings significativos a 0,01

Fonte: coleta de dados do projeto

O desempenho deste modelo de CFA de 2ª ordem foi satisfatório (2 = 573,8;
429 gl; p<0,001;

2/gl = 1,34; resíduos normalizados < 1,005; NFI=.964;

NNFI=.990; CFI =.991; IFI = .991, SRMR =.340; RMSEA = .039)

Pelos resultados obtidos, considerou-se que a escala final é consistente, e
pode ser aplicada na etapa final. Os serviços na agência devem permanecer na
análise, pois a utilização dos mesmos é feita pela quase totalidade dos elementos
da consulta. Existe ainda a opção de retirada dos itens citados anteriormente, bem
como suprimir os aspectos associados à avaliação dos serviços utilizados pela
Internet e por telefone, dada a baixa penetração dos mesmos entre o público alvo
destas consultas. A escala aplicada na amostra final é composta pelos itens
citados na Tabela A1.11.
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APÊNDICE 1a. Desenvolvimento e Validação das Escalas de
Medida das Variáveis do Modelo Proposto – Amostras
Preparatórias
Nos tópicos a seguir, são apresentados os resultados encontrados no
processo de desenvolvimento das escalas de medida das variáveis propostas no
modelo, conforme exemplo proposto da a Qualidade Percebida no APÊNDICE 1.
São expostos segundo o método descrito no Capítulo 4.

Assim, para cada construto, são discutidos inicialmente os indicadores
gerados pela etapa qualitativa e pela pesquisa bibliográfica. Neste processo são
apresentados alguns extratos expostos pelos entrevistados na etapa qualitativa
para exemplificar os indicadores gerados. Para as amostras preparatórias
conjuntamente (150+61+60), são discutidos os resultados de forma univariada,
com os testes que permitiram a avaliação das condições dos dados para
processamento segundo os modelos de equações estruturais.

Como o desenvolvimento das escalas foi feito utilizando 3 amostras
preparatórias independentes (n=150; n=61; n=60), após são expostos os
resultados das Análises Fatoriais Exploratórias (EFA) e Análises de Consistência
Interna para cada construto, bem como uma pré-avaliação da validade
convergente e discriminante dos mesmos, através de Análises Fatoriais
Confirmatórias.
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A1A.1. BENEFÍCIOS DO RELACIONAMENTO

A1A.1.1. Desenvolvimento dos
Indicadores dos Benefícios do
Relacionamento

Resposta Afetiva
Positiva ao
Relacionamento
Qualidade
Percebida dos
Serviços

Confiança

Seguindo o esquema proposto
para o desenvolvimento das escalas
para

avaliação,

qualitativa

teve

a

primeira
o

papel

Satisfação com
o Relacionamento

etapa
de,

Lealdade

Benefícios
Relacionamento

Comprometimento

Satisfação com
o Relacionamento

Resposta Afetiva
Negativa ao
Relacionamento

Qualidade no
Relacionamento

conjuntamente com os indicadores já
concebidos na literatura, gerar alguns específicos para os serviços bancários.

A base para o desenvolvimento desta escala foram as dimensões sugeridas
por Gwinner, Gremler e Bitner (1998), conforme discussão na revisão teóricoempírica desta tese. Estes autores trabalharam com 4 aspectos principais gerados
a partir de uma avaliação qualitativa. Na etapa exploratória desta pesquisa, foram
gerados cerca de 30 itens de avaliação relacionados às vantagens em se manter
um relacionamento com um banco, e posteriormente agrupados em categorias
iniciais. É importante lembrar que este agrupamento ainda é provisório e depende
de validação posterior. Estes Benefícios são:

(a) Sociais, associados à integração entre empregados e clientes,
considerando as vantagens que podem ser obtidas pela relação
estabelecida entre ambos, à sua troca de informações, e a atenção
especial despendida pelos pessoal da linha de frente do banco.
Estão retratados no extrato de entrevista apresentado a seguir:
Elas atendiam muito bem. Elas eram simpáticas, eram educadas, procuravam
oferecer as coisas, mas não de maneira imposta. Se quisesse tudo bem, se não
também tudo bem. Era bom, porque dávamos as coisas na mão delas, e elas
faziam tudo. A gente ficava sentada só esperando, tomando café. Acho que tinham
mais facilidade, autonomia para resolver as coisas. Era um atendimento mais
pessoal (CR, casada, 2 filhos, 48 anos, arquiteta).
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Seus indicadores são os seguintes:








O atendimento do ______ comigo é personalizado
Eu já conheço as pessoas no ________
O pessoal do _______ já me conhecer pelo nome
O relacionamento é frio por ser todo o procedimento
informatizado (invertido)
Sempre troco idéias com meu gerente sobre soluções dos
meus problemas no _______
Eu gosto de estar conversando com o pessoal do _______
Normalmente o pessoal do _______ me dá atenção
especial quando vou ao banco.

(b) Psicológicos - Segurança, referentes ao sentimento de conforto e/ ou
de segurança desenvolvido pelo usuário em relação ao banco, tanto
pela estrutura interna (agências, cofres, etc.), por sempre existirem
produtos adequados às necessidades e serviços de controle de
contas, quanto pela perspectiva de sempre ser aceito em qualquer
local. Os extratos de entrevistas qualitativas a seguir retratam estes
aspectos citados:
Mais segurança, mais confortável... Acho. Acho. Além de ter contato com os
funcionários, como cliente do Banco, eu sei o investimento e o quanto de tempo
que o Banco está na praça. E eu acho que é uma instituição sólida e brasileira que
nunca deu risco nenhum para nenhum cliente (ACOJ, solteira, 30 anos,
empresária).
...se você trabalha há mais tempo com o Banco você se sente mais seguro, você já
conhece as pessoas com quem você está se relacionando. E, de repente você pode
chegar a um Banco novo onde tudo é desconhecido, diferente e sempre aparece
alguma taxa nova e você não sabe, e no meu banco eu tenho conta a bastante
tempo lá sei de tudo que vai acontecendo (MF, solteiro, 33 anos, arquiteto).

Seus indicadores são compostos pelos seguintes itens:






Eu me sinto seguro(a) e tranqüilo(a) pelo _______
guardar o meu dinheiro
Eu me sinto seguro(a) por ser aceito em qualquer lugar
Sinto-me mais seguro(a) por conhecer o pessoal do banco
Eu acho que é mais cômodo para controlar a minha conta
Eu me sinto seguro(a) com as opções de investimento/
produtos e serviços que o _____ me oferece.
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(c) Econômicos, que retratam as vantagens financeiras obtidas em um
relacionamento de mais longo prazo com o banco. Este fato foi
bastante citado pelos entrevistados, que indicaram ser esta uma
vantagem importante da concentração de recursos em um banco,
principalmente se o volume destes for alto. A dispensa do
pagamento de algumas taxas como DOCs ou taxas de administração
da conta são exemplos lembrados pelos entrevistados. Os textuais a
seguir representam os aspectos citados:
Existe também vantagem em facilidade de conseguir melhores taxas. Porque se
você tem um movimento maior num Banco só, você vai ter as taxas melhores do
que um pouco em cada Banco e não vai fazer um movimento bom num Banco só.
Facilita barganhar. Você tendo maior movimento num Banco só você pode
conseguir um empréstimo maior, se precisa de alguma taxa, liberar algum DOC,
com certeza se você tiver um movimento bom eles vão te liberar (MC, Solteiro, 34
anos, psicólogo).
... A partir do momento que você faz movimento na conta, isso faz com que você
sempre melhora o teu relacionamento em Banco. Se pegar uma pessoa com
movimento fraco e outra com movimento melhor, sempre a pessoa que tem o
movimento melhor vai ter comunicação melhor com o Banco, ele vai te ofertar
limite maior, empréstimo mais alto se você precisar. Quanto mais movimento tiver,
melhor o seu envolvimento. Uma relação que está mais pautada sobre a questão
financeira... (MC, Solteiro, 34 anos, psicólogo).

Esta dimensão será captada através dos seguintes itens:





Não tenho vantagem de taxas, mesmo com alto tempo de
conta (inverso)
Normalmente consigo ter soluções mais rápidas que a
maioria dos clientes
Consigo melhores condições de negociação no ________
por ter maior poder de barganha
As taxas ficam diluídas pela concentração das
movimentações em um único banco.

(d) de Customização: associados a modificações no pacote de serviços
para

atender

solicitações

específicas,

como

o

sistema

de

informações (pessoais) que permitam aos atendentes guardar as
solicitações

já

efetuadas e adaptá-las rapidamente a

cada

solicitação, ou pequenas modificações nos procedimentos para
atender momentaneamente, como está retratado no extrato a seguir:
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Elas entendiam mais o que eu precisava. Eu ia bastante ao banco, e elas já sabiam
o que era para fazer só com que eu tinha nas mãos. Já sabiam o que eu
normalmente pedia, e fazia isso comigo, com minha mãe, com meus filhos.
Conheciam a gente pelo nome, e eu elas também. As vezes até ficava jogando
conversa fora. Elas facilitavam no estacionamento também. As vezes eu ia ao
banco e precisava fazer alguma coisa perto, elas liberavam o estacionamento.

(CR, casada, 2 filhos, 48 anos, arquiteta).

Os indicadores desta dimensão são os seguintes:





Pode-se conseguir modificações de acordo com a
necessidade por concentrar mais no_____
Pode-se conseguir serviços adicionais pela concentração
maior dos recursos no _____
As regras são rígidas e não permitem vantagens de
customização (inverso)
O _____ já sabe o que eu preciso quanto a serviços
bancários.

A aplicação destes itens foi feita através de uma escala de Likert de 10
pontos, conforme está apresentada abaixo.
1

2

Discordo
totalmente

3

4

Discordo

5

6

Não concordo
nem discordo

7

8

Concordo

9

10

Concordo
totalmente

A1A.1.2. Caracterização dos Indicadores deste Construto

Inicialmente foram avaliados os indicativos de normalidade, linearidade e
colinearidade dos itens que a compõem. Para este fim, foi feita a caracterização
geral da amostra, considerando todas as coletas realizadas. A Tabela A1A.1
mostra os resultados de observações válidas, na média de cada variável
individualmente, sua média, desvio padrão, e indicadores de curtose e assimetria.

Nesta lista, não houve problemas de indicadores com grande quantidade de
não respostas, o que indica que todos podem participar da análise final. Também,
os itens 1 e 11 são apresentados já com as escalas invertidas, pois na coleta
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original estes estavam negados, como pode ser notado no questionário (ANEXO
2).

TABELA A1A. 43 - CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DOS BENEFÍCIOS
PERCEBIDOS NO RELACIONAMENTO
N
1. Regras não s ão rígidas
2. tax as menores por concent rar
3. melhores condições negociação
4. mais seguro com as opções
5. mais seguro por guardar dinheiro
6. mais seguro pois é aceito
7. tenho v antagens de t axas
8. soluç ões mais rápidas
9. atenção especial
10. já sabe o que prec is o
11. relacionamento não é f rio pela aut omação
12. consigo serv iços adicionais
13. at endiment o mais rápido por conhec er as pessoas
14. troco idéias
14. mais s eguro por c onhecer o pessoal

Válidos
748
753
749
751
753
748
751
746
749
752
755
750
755
754
755

Faltantes
8
3
7
5
3
8
5
10
7
4
1
6
1
2
1

Média
4, 74
5, 07
5, 47
6, 77
7, 39
7, 79
4, 74
5, 18
6, 08
6, 24
5, 30
6, 14
5, 66
5, 76
6, 06

Mediana
4, 00
5, 00
6, 00
7, 00
8, 00
8, 00
4, 00
5, 00
6, 00
7, 00
5, 00
6, 00
6, 00
6, 00
6, 00

Des v io
Padrão
1, 865
2, 090
2, 070
1, 664
1, 621
1, 588
2, 105
2, 004
2, 171
2, 103
2, 020
1, 891
2, 144
2, 170
2, 164

Assimetria
,504
,103
-, 150
-, 592
-, 796
-, 883
,485
,152
-, 297
-, 481
,182
-, 518
-, 104
-, 290
-, 419

Curtose
-, 051
-, 648
-, 551
,711
1, 552
1, 612
-, 384
-, 464
-, 559
-, 361
-, 401
,021
-, 598
-, 585
-, 427

Fonte: Coleta de dados do projeto

Nestes

indicadores

percebe-se

uma

tendência

a

valores

médios

permanecendo nos pontos de indiferença da escala de resposta (entre 4,5 e 6,5).
Destacam-se os indicadores relacionados ao benefício da Segurança, como
“Sinto-me mais seguro porque é aceito em todos os lugares” (7,79), “Sinto-me
mais seguro por que ele guarda o meu dinheiro” (7,39), e “Sinto-me mais seguro
com as opções que são oferecidas” (6,77).

Conforme a descrição que feita no Capítulo 4, outros fatores importantes
para as análises seguintes refere-se às características das distribuições
individuais. Percebe-se que a maioria dos indicadores propostos é assimétrica à
direita (maior concentração das respostas na parte alta da escala). No caso da
linearidade, assim como da colinearidade, não puderam ser confirmadas relações
não lineares nos gráficos. Por fim, não foram identificadas outras variáveis que
influenciassem os resultados, o que sugere a estabilidade nos indicadores
independentemente das categorias aplicadas.
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A1A.1.3. Purificação da Escala de Benefícios Percebidos no
Relacionamento – Amostras Preparatórias

No construto Benefícios em se manter o Relacionamento, das 4 dimensões
iniciais, seguindo as etapas sugeridas na metodologia de tratamento dos dados,
podem ser identificadas 3 finais através de uma Análise Fatorial Exploratória
(EFA) com extração de componentes principais e rotação varimax com os dados
das amostras preparatórias conjuntamente, cujos resultados estão na Tabela
A1A.2. São elas:

1. Benefícios Sociais, que representam 25,4% da variância explicada após

a rotação varimax, e coeficiente Alfa de Cronbach de 0,876. Para a
amostra piloto, este coeficiente foi de 0,879. Nesta dimensão, com os
resultados da 2ª amostra, apesar de os itens terem ficado dispersos em
diversos fatores, a consistência interna manteve-se no mesmo nível
(0,865). Na 3ª amostra, o resultado indicou consistência interna de
0,856, seguindo o padrão das coletas anteriores.

2. Benefícios de Segurança, que representam 18,3% da variância

explicada após a rotação varimax, e coeficiente Alfa de Cronbach de
0,834. Na etapa piloto, este indicador foi de 0,843. Esta dimensão pôde
ser recuperada na 2ª amostra, mas a consistência interna teve um
pequeno decréscimo (0,797). Para a 3ª amostra, o coeficiente alfa de
Cronbach foi de 0,842, como o das coletas anteriores.
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TABELA A1A. 44 - RESULTADOS DAS ANÁLISES FATORIAIS EXPLORATÓRIAS E DAS ANÁLISES DAS CONFIABILIDADES DA
ESCALA DE AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PERCEBIDOS EM MANTER O RELACIONAMENTO

Amostra Total (N=271) Coleta Piloto (N=150) Coleta 2a Amostra (N=61) Coleta 3a Amostra (N=60)
KMO=0,888
KMO = 0,848
KMO = 0,780
KMO=0,814
1

2

3

% Variância Explicada (Autovalores ACP) 39,4 9,0 7,4
% Variância Explicada (Após rotação) 25,4 18,3 10,9
13. Atendimento mais rápido por conhecer as pessoas (Soc)
15. Mais seguro por conhecer o pessoal (Segur)
14. Troco idéias (Soc)
08. Soluções mais rápidas (Econ)
09. Atenção especial (Soc)
10. Já sabe o que preciso (Cust)
12. Consigo serviços adicionais (Cust)
06. Mais seguro pois é aceito (Segur)
05. Mais seguro por guardar dinheiro (Segur)
04. Mais seguro com as opções (Segur)
02. Taxas menores por concentrar (Econ)
03. Melhores condições negociação (Econ)
07. Tenho vantagens de taxas (Econ)
11. Relacionamento não é frio pela automação (Soc)
01. Regras não são rígidas (Cust -)

Dimensões Originais:

- (Segur)
- (Cust)
- (Econ)
- (Soc)

Fonte: Coleta de dados do projeto

4

Alfa

1

2

3

4

9,7

7,5

7,0

31,2

25,7 22,3

8,6

7,8

7,0

40,1

8,3

,829
,817
,790
,693
,305
,648 ,361
,560 ,431
,471 ,328

Alfa

1

2

3

4

5

7,5

6,6

6,4

4,7

41,3 10,2

19,3 12,7 11,6

7,4

5,3

,429 ,672
,369
,763
,313
0,876
,725
0,879 ,840
,596
,438
,338 ,829
,789 ,492 -,331
,422
,441 ,602
,392
,520
,457 ,383
,670 ,327
,384
,708

,811
,797
,758

0,834 ,719
,794
,692

,324 ,703
0,687
,379
,689
,565 ,429
,712
,697

= Segurança
= Customização
= Econômicas
= Sociais

0,865

,527
,796

0,667
,324

1

2

3

4

5

9,2

7,7

6,9

22,4 19,4 14,5

9,8

9,2

,677
,695
,857
,552
,412

,485
,367

Alfa

0,856

,418
,698
,813
,358 ,342 ,507

0,843 ,354 ,684
,781
,396 ,672

,362

Alfa

0,797 ,896
,817
,744 ,364
,422 ,387
,761
,498

0,661 ,640
,529 ,425
,429

0,842

0,791
,484
,495
,874

,425

,805
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3. Benefícios Econômicos, que representam 10,9% da variância explicada

após a rotação varimax, e coeficiente Alfa de Cronbach de 0,687 (sem o
item “tenho vantagens de taxas”). Para a etapa piloto, este resultado foi
de 0,667, sem o item citado. Os itens desta dimensão permaneceram
agrupados, e a consistência interna teve resultados semelhantes ao
anterior (0,616). A consistência desta dimensão melhorou na 3ª coleta
de dados, com coeficiente alfa de Cronbach de 0,791, com os dois itens
restantes.

4. A última dimensão apresentou consistência interna muito baixa para

amostra total (0,288), e este resultado repetiu-se para as amostras, o
que indicou que esta pode ser descartada da análise.

A1A.1.4. Avaliação da estabilidade temporal da escala

Como forma complementar de avaliar as diferenças para as duas amostras,
foram comparadas as médias das mesmas através de uma ANOVA, como citado
no exemplo da escala de Qualidade Percebida no APÊNDICE 1. Seguindo os
resultados das escalas anteriores, verificou-se que apenas 1 item desta escala
apresentou diferenças significativas entre a amostra piloto e a 2ª amostra, e 2
itens na comparação entre as 3 amostras, apesar de terem sido coletadas em 3
momentos diferentes.

A1A.1.5 Análise Fatorial Confirmatória da Escala de Benefícios do
Relacionamento – Etapa Preparatória

Para verificar previamente a validade desta variável do modelo, foi aplicada
uma Análise Fatorial Confirmatória (CFA), conforme foi sugerido nas etapas de
desenvolvimento da escala. Considerando as cargas fatoriais dos itens sobre cada
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Variável Latente (dimensão), a Tabela A1A.3 mostra os resultados. Nesta Tabela,
todos os loadings foram significativos.

Ainda nela, foi calculado um indicador alternativo de confiabilidade (CONF)
e Variância Média Extraída (AVE), com os limites definidos no item 4.1. do
Capítulo 4. Neste caso, todos os resultados podem ser considerados significativos,
exceto pelo último item na dimensão econômica (“Tenho vantagens de taxas por
concentrar no banco”). Este item foi então excluído da análise, e o resultado
mostrou-se mais adequado.

TABELA A1A. 45 - RESULTADOS DA CFA DA ESCALA DE BENEFÍCIOS PERCEBIDOS
- AMOSTRA PREPARATÓRIA
13. Atendimento mais rápido por conhecer as pessoas
15. Mais seguro por conhecer o pessoal
14. Troco idéias
08. Soluções mais rápidas
09. Atenção especial
10. Já sabe o que preciso
12. Consigo serviços adicionais
06. Mais seguro pois é aceito
05. Mais seguro por guardar dinheiro
04. Mais seguro com as opções
02. Taxas menores por concentrar
03. Melhores condições negociação
Confiabilidade Composta (CONF)
Variância Média Extraída (AVE)

Sociais
.856*
.840*
.674*
.659**
.727*
.669*
.579*

Segurança

Econômicos

.752*
.813*
.814**

0,881
0,519

0,832
0,629

.702**
.769*
0,702
0,542

* Loadings significativos a 0,05
** Loadings com significância não calculada por estar fixado em 1 na avaliação inicial

Fonte: Coleta de dados do projeto

As correlações entre as Variáveis Latentes (dimensões) dos Benefícios em
se manter o Relacionamento estão na Tabela A1A.4. Portanto, estas dimensões
convergem para o mesmo construto, e são diferentes entre si.
TABELA A1A. 46 - RESULTADOS DAS CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS
LATENTES NA CFA` DA ESCALA DE BENEFÍCIOS PERCEBIDOS, AMOSTRAS
PREPARATÓRIAS
Sociais
Sociais
Segurança
Econômicos
* correlações significativas a 0,01

Fonte: Coleta de dados do projeto

.673*
.631*

Segurança

.649*

Econômicos
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Os resultados do modelo da CFA foram satisfatórios, como mostram os
indicadores gerais do modelo (2 = 150,7; 62 gl; p<0,001; 2/gl = 2,43; resíduos
padronizados < 0,174; NFI=.941; NNFI=.955; CFI=.964; IFI=.964; SRMR=.057;
RMSEA=.076).

Complementando ainda as análises, o problema foi tratado com a mesma
estrutura de dimensões propostas, mas agora com uma CFA de 2ª ordem
(SOCFA). Os loadings estão apresentados na Tabela A1A.5.

TABELA A1A. 47 - RESULTADOS DA CFA DE 2ª ORDEM DA ESCALA DE BENEFÍCIOS
PERCEBIDOS NO RELACIONAMENTO, AMOSTRAS PREPARATÓRIAS
VLs de 1ª ordem
Benefícios Sociais
Benefícios Segurança
Benefícios Econômicos

VL 2ª ordem Benefícios
do Relacionamento
.835*
.824*
.754*

* Loadings significativos a 0,01

Fonte: Coleta de dados do projeto

Os resultados do modelo da SOCFA mostraram-se adequados, como
mostram os indicadores de ajustamento do modelo (2 = 120,8; 61 gl; p<0,001;
2/gl = 1,98; resíduos padronizados < 0,302; NFI=.953; NNFI=.969; CFI=
.976;IFI=.976; SRMR=.130; RMSEA=.063).

Para o caso dos Benefícios Percebidos no Relacionamento, verifica-se que
existem três dimensões finais, ao invés das 4 inicialmente propostas, para o caso
dos serviços bancários nas amostras preparatórias. É importante frisar que a
terceira não foi claramente definida a partir de sua consistência interna, o que
poderia indicar uma simplificação possível através da manutenção dos itens
correspondentes ás duas primeiras dimensões. Os indicadores adicionais que não
se mostraram consistentes em nenhuma das amostras foram, portanto, eliminados
desta análise.

351

A1A.2. RESPOSTAS AFETIVAS EM RELAÇÃO AO BANCO

A1A.2.1. Desenvolvimento dos
Indicadores das Respostas Afetivas

Para captar a dimensão afetiva

Resposta Afetiva
Positiva ao
Relacionamento
Qualidade
Percebida dos
Serviços

Confiança

da relação com o banco na consulta
qualitativa, inicialmente propôs-se aos

Satisfação com
o Relacionamento

Lealdade

Benefícios
Relacionamento

entrevistados que eles verbalizassem
Comprometimento

um

fato

ou

situação

que

considerassem importante na relação

Satisfação com
o Relacionamento

Resposta Afetiva
Negativa ao
Relacionamento

Qualidade no
Relacionamento

com o banco. Neste caso, além do fato em si, foi solicitado que estes
explicitassem como se sentiram naqueles momentos, para vislumbrar a relação
das respostas afetivas com o serviço desenvolvido, e na relação entre ele e o
banco como um todo. Esta técnica foi selecionada com base na Técnica do
Incidente Crítico (CHURCHILL, 1996; MALHOTRA, 2000; SANTOS, 1997), para
explorar a relação entre a situação, os fatos marcantes nesta situação, e as
respostas internas (afetivas) que permaneceram na memória dos respondentes.

Analisando as observações feitas pelos respondentes nesta abordagem, a
primeira dimensão retratada por eles refere-se ao sentimento negativo de irritação,
impotência e frustração que estes vivenciaram. Este normalmente está associado
ao surgimento de um problema sobre o qual os clientes não possuem nenhum
controle, e não existem ações corretivas que possam ser tomadas por eles na
maioria das situações (questão da impotência). Todo o processo de recuperação
deve ser executado pela estrutura do banco ou pelos seus funcionários durante o
processo de atendimento.

Nas transcrições a seguir, verifica-se que este tipo de emoção foi disparada
pela falta de conhecimento sobre procedimentos e pelas regras de transação não
estarem claras nem ao atendente nem ao cliente, do motivo destes serem
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definidos desta forma, ou de seus possíveis resultados. A influência pessoal é um
elemento relevante, mas em um caso gerou irritação numa cliente pela falta de
autonomia do funcionário de atendimento.
Quando eu fui recadastrar a minha conta.. cheguei lá e eu disse que não tinha
CPF... daí a moça disse “vou tentar ver se eles engolem”... daí me telefonaram
que não podia... que todo mundo tinha que ter, que agora é cidadania... daí eu
falei com meu marido.... ele disse que ia fazer da maneira dele... eu sei que ele foi
ao gerente lá da agência do meu marido... não sei o que ele falou lá... e o gerente
me ligou depois.. disse que estava OK.... e resolveu o problema... (CR, casada, 2

filhos, 48 anos, arquiteta).
Na hora que cheguei lá... e falou que não podia... me senti um zero à esquerda...
porque não dá, não dá, não dá... eu disse que não fico mais aqui.. fiquei com raiva
do banco, da moça... coitada, estava só cumprindo ordens.... mas eu queria pular
no pescoço dela... sempre movimentei a conta... sempre depositei o dinheiro lá...
nunca precisei dar satisfação pra ninguém... e era dinheiro do meu trabalho... eu
nunca precisei de CPF pra nada... Eu não gosto de arranjar caso... mas naquela
hora eu fiquei brava... parece que nunca tinha estado no banco... que o saldo não
era bom.. que eu tava devendo algo... (CR, casada, 2 filhos, 48 anos,

arquiteta).

Numa perspectiva de resposta afetiva mais intensa, ainda em contexto
negativo, apareceram situações nas quais um usuário relatou casos em que o
banco ou seus funcionários geraram uma série de transtornos para o cliente a
partir de um problema detectado. Novamente a falta de autonomia ou os
procedimentos automatizados não permitiram uma análise mais apurada da
ocorrência, o que resultou em bloqueios, e posteriormente numa expressão
extrema de raiva do usuário para com o banco, como mostram as transcrições a
seguir:
Uma coisa que eu acho errado, mas deve ser em qualquer Banco, eu não tenho
conta conjunta, mas como meu marido tinha problema de SERASA. É um
problema para a minha conta cada vez que tenho que renovar meu cadastro ...
isso eu não acho uma coisa justa, porque assim hoje em dia não vale a pena ser
casado. Porque sou casada e ele tem problema de SERASA a minha conta é
bloqueada, sendo que não é uma conta conjunta. E cada vez de renovação de
cadastro eu tenho que ligar para ela lembrando quem sou eu e qual o meu
problema para ela poder olhar a minha conta e saber que sou uma pessoa que não
devo no Banco e que pago em dia. Isso é um grande descaso com o cliente, isso
tem que ser revisto. Sou eu que movimento, o dinheiro que entra é meu, é salário
meu, por que toda isso na renovação do supercheque.
A justificativa é que é feito por computador automático e que bloqueia
automaticamente. Eu sou uma máquina então? Aí me perguntam o que poderiam
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oferecer para eu ser um cliente especial? Não ser tratado como uma máquina.
Toda vez acontece isso 2 vezes no ano que é também um modo para tirar dinheiro
de cadastro. Você paga por um serviço que eles não fazem.
Senti-me lesada e roubada na cara. Porque pago a taxa de renovação de cadastro,
bloqueiam a sua conta. Tudo bem que sou casada em comunhão de bens, mas a
conta não é conjunta. Não pode bloquear a minha conta por um problema que
outro tem (SMMO, solteira, 37 anos, psicóloga).

Outra questão citada como geradora de respostas afetivas mais intensas
e negativas refere-se à segregação de alguns clientes de acordo com o seu status
em relação ao banco. Este processo gerou a um usuário uma resposta associada
à indignação, ao descontentamento, e propriamente a percepção de injustiça.
Neste caso inclusive, o respondente relatou o fato mesmo tendo a vantagem de
conta especial, e num contexto de que o banco não poderia segregar aqueles que
têm conta simples:
Eu me senti indignada por ser tratada diferente, isso que eu não quero, que haja
desigualdade no atendimento, acho que todos nós temos direito a ser tratados
iguais. Não interessa se tem dinheiro ou não. Não interessa. Isso não pode existir.
E é isso que eu senti com o Banco até hoje dessa forma. No sentido dessa
desigualdade. (RF, 45 anos, divorciada, 2 filhos, enfermeira).

As respostas afetivas positivas relatadas nas situações examinadas
normalmente referiam-se a uma intensidade fraca ou moderada. A idéia de
satisfação neste caso mostra-se mais próxima a um nível de contentamento, como
sugere Oliver (1997). As medidas tomadas pelo banco desencadearam um
processo de avaliação positivo, mas sem grande impacto como resultado, como
poderia ser sugerido pelas dimensões negativas avaliadas anteriormente. Vemos
este aspecto no textual a seguir:
Pela aplicação que eu fiz eu tive uma redução de algumas das taxas. No período
que eu mantivesse aquela aplicação eles diminuiriam algumas tarifas e na verdade
eu não sabia que o Banco oferecia isso. Isso foi uma coisa positiva do Banco
quando eu recebi a carta nas mãos. Senti-me satisfeita, foi legal o que fizeram...

(ACF, 35 anos, casada, 2 filhos administradora).

A construção da relação promove aspectos semelhantes ao anterior. A
relação de longo prazo com a promoção de vantagens ao cliente, desencadeou
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em um caso uma resposta positiva, mas sem muita intensidade. O extrato de
entrevista a seguir retrata o aspecto citado:
A questão do relacionamento com o gerente, na época em que eu ainda estava
saindo da faculdade e eu não tinha tantos recursos, tantas aplicações e até
precisei de um suporte por parte do Banco e eu consegui isso através do gerente.
Talvez eles tenham me visto como um cliente em potencial que estava entrando no
mercado de trabalho e eu tive essa ajuda por parte do Banco. Eu tive uma
conversa com o gerente e o Banco me atendeu prontamente por questões de prazo
para pagamento de empréstimo, taxas, juros. Talvez seja o que me mantenha fiel
ao Banco (MF, 33 anos, solteiro, arquiteto).

Assim, com base nos relatos indicados anteriormente, verifica-se que é
vasta a amplitude da relação entre as respostas afetivas do consumidor e as
diferentes situações de consumo dos serviços bancários, e não específica a uma
dada categoria. Isso remete à necessidade de uma escala que consiga captar este
espectro possível, como aquelas utilizadas em comportamento do consumidor (ver
OLIVER, 1997) e em pesquisa na área de psicologia social (PLUTCHICK, 1980;
IZARD, 1977, MEHRABIAN e RUSSEL, 1977; WATSON, CLARK e TELEGEN,
1988)

Portanto, a escala utilizada para avaliação das Respostas Afetivas
relacionada ao banco foi obtida através de revisão bibliográfica junto a autores que
trataram deste problema. Algumas taxonomias de emoções foram desenvolvidas
em estudos sobre a sua influência na Satisfação. Evrard e Aurier (1994) aplicaram
opções de escalas para avaliação das emoções na situação em questão, com
referência àquelas desenvolvidas por Plutchik, por Mehrabian e Russel (PAD), e
por Izard (DES I), como apresentado na revisão teórico-empírica desta tese.

Estas três escalas são compostas por itens não excludentes entre si e que
podem ser utilizados na concepção de uma escala específica para avaliação dos
aspectos emocionais associados a um banco.

Outras escalas de mensuração destes construto foram utilizadas por
autores em Marketing, como em Mano e Oliver (1993), que fizeram uma
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composição da PAD com a PANAS (Waltson, Clark e Tellegen, 1988). Holbrook e
Batra (1987) mensuraram a resposta emocional ao estímulo de propaganda
aplicando uma composição de emoções identificadas numa pesquisa qualitativa
anterior. Outras opções foram propostas por Izard (1993) com a DES IV, e
composições de Havlena e Holbrook (1986), Westbrook e Oliver (1991) e
Westbrook (1987), com combinações da escala PAD com a PANAS, a de Plutchik,
e a DES I, e II33.

A geração dos itens da escala aplicada nesta tese foi feita com base numa
combinação das opções citadas anteriormente. Como as escalas estão em língua
inglesa, o procedimento adotado aqui foi o de back-translation, em que dois
especialistas em língua inglesa fizeram a tradução destas para o português e
outros dois retornaram ao inglês. Este permitiu verificar as convergências nas
traduções e coincidências nas diversas escalas, bem como oportunidades de
redução no número de itens componentes das mesmas. Também se utilizou como
referência para esta tradução o trabalho de Engelman (1979), que mapeou o que
chamou de estados subjetivos de avaliação em experiências pessoais.

A combinação de indicadores utilizados em língua inglesa nos trabalhos
citados gerou em torno de 160 locuções que representam afetos. Estes,
submetidos ao back-translation, e a um procedimento de convergência das
respostas dos especialistas estão na Tabela A1A.6. As referências de índices na
Tabela estão feitas segundo os seguintes autores:

1. Russel (1979)
2. Plutchik (1980)
3. Watson e Tellegen (1999)
4. Holbrook e Batra (1987)
5. PAD - Mehrabian e Russel (1977)

33

6. DES – Izard (1977)
7. Mano e Oliver (1993)
8. PANAS - Watson, Clark e Tellegen (1987)
9. Roberto e Wendell (1994)
10. DES IV - Izard (1993)

Estas escalas são discutidas em mais detalhes na revisão teórico-empírica desta tese.
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TABELA A1A. 48 - RESULTADOS DO PROCESSO DE BACK TRANSLATION DA
ESCALA DE RESPOSTA AFETIVA
Tr

Qt

Itens

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

20
1
25
83
2
70
71
86
14
67
15
58
38
90
72
39
89
3
16
59
40
88
60
4
41
5
61
51
73
62
81
42
52
28
91
29
84
50
32

Disgusted 2 4i5 6i6 10i6
Amazed 4i2 6i3 93 10i3
Worshipful4i23
Affeccionate 2 4i10
Agreeable 2

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

76
53
43
17
82
6
74
46
19
92
44
30
18
54
21
7
85
31
55
79
26
63
87
77
45
56
80
47
64

Dejected4i3
Distracted4i29
Dominated4i15
Dominant5
Embarrased4i8 10i10
Delighted 1 4i1 6i2
Enthusiastic 2 3 6i2 7i1 8
Ashamed4i8 6i7 7i8 8 10i10
Astonished 1 3 4i2 6i3 7i7 91 92 93
Hopeful4i21 5
Aroused 1 3 4i11 5 7i4 91 92 93
Excited 1 3 4i11 5 6i2 7i1 8 91 92 93 10i1
Happy 1 3 4i1 5 6i2 7i1 91 92 93 10i2
Energetic6i2
Frustrated 1 4i20
Furious 2 92
Joyful 2 4i1 6i2 10i2
Pleased 1 2 3 4i1 5 7i10
5
Impotent
1 2 5 4i5 6i6 92 10i5
Annoyed
4i17
Skeptical
3 4i13 5 6i11 7i5
Sluggish
5
Influenced
4i26
Informed
4i25
Innocent
3 5 6i9 7i2 8 10i8
Jittery
25
Dissatisfied
7i7 8
Inspired
6i1 7i10 8 10i1
Interested

5

Stimulated
4i7 6i9 7i8
Anxious
6i9
Frightened
4i9 10i9
Regretful
6i9 7i2 8 92 10i8
Scared
4i28 6i1 7i4 8
Attentive
3 4i11 7i4 8
Active
4i26
Benefited
1 3 5 7i6
Calm
1 91
Tired
2
Cautious
1 4i13 5 91
Bored
Afraid 1 2 4i7 6i9 7i2 8 91 92 92 10i8
In Control4i14 5
Sleepy 1 3 5 7i5 92 93 91 10i11
Competent4i14 10i7
Concentrating6i1
Confident4i14
Confused 2 4i12
Distressed 1 3 4i3 6i4 7i3 8 91 92 93 10i10
Contented5
Guilty4i9 6i7 7i8 8
Curious 2 4i28 10i1
Accepting 2
In Good Mood7i1
In Bad Mood7i3
Defiant 2 6i6
Droopy 1
Restful4i19
Distrustful 2 4i17
Desirous4i21 93
Unaroused5
Unexcited4i27
Dewildered 2

Tradução

Feeling of Distaste6i6

Sickned6i5 10i6

Feeling of Aversion6i6 Grouchy3 92

Loving4i10
Friendly4i10

Comfortable4i19

Kindly 3

2

Cheerful
2
Eager
4i12
Panicked
6i7
Repentant
1
Alarmed
6i1 7i4 8 10i1
Alert
6i11
Awake

6i11

4i23

Spiritous
4i21
Wishful
92
Panicky
3 10i9
Sorry

Warmhearted 3 6i2

Overstimulated
Startled

4i12

Peppy

3

6i3

5

Widewake
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Fatigued

Dull

Fearful 3 4i7 6i9 7i2 10i8
Controling5

Autonomous5

Superior4i18
Determined8

Glad 1 10i2
Remorseful4i9
Inquisitive 2

Content 3 1

Mocking6i10
Bitter6i6 10i6

Playful 2 4i16

Downhearted6i4 10i4

Hopeless 2

Suspicious4i17
Full of Craving4i21
Discouraged6i4 10i4

Uncertain 2

Uniformed4i27
Desparing5
Sorrowful 4i3
Innatentive4i29
Guided5
Influential5
Sheepish6i8

Depressed 1 2 91 92 93

Drowsy 3 4i13 7i5

Helpless 2 4i15

Forlorn93

Lonely 3 6i4

Contemptous6i5

Humiliated4i8

Controled5
Bashful6i8 10i11

Shy 2 6i8 10i11
Awed5
Exhiterated91

Strong 3 8
Disapointed 2
Mad 4i4 6i6 10i5 10i12
Blissful6i2
Grateful4i24
4i15
Powerless
Unimpressed
5

Submissive
4i26
Involved
4i25
Pure

Receptive

2

Worthy4i18

Emotional6i4
3
Still

6i9

Inadequate

4i27

5

Cared for
4i26
Enlightned

Entertained

4i16

Fonte: tabela gerada a partir do processo de back-translation

Aborrecido
Admirado
Admirador
Afetuoso
Agradável
Animado
Ansioso
Apavorado
Arrependido
Assustado
Atento
Ativo
Beneficiado
Calmo
Cansado
Cauteloso
Chateado
Com medo
Com o controle
Com sono
Competente
Concentrado
Confiante
Confuso
Constrangido
Contente
Culpado
Curioso
De acordo
De Bom Humor
De mau humor
Desafiado
Desanimado
Descansado
Desconfiado
Desejoso
Desestimulado
Desmotivado
Desorientado
Desprezado
Distraído
Dominado
Dominante
Embaraçado
Encantado
Entusiasmado
Envergonhado
Espantado
Esperançoso
Estimulado
Excitado
Feliz
Forte
Frustrado
Furioso
Alegre
Gratificado
Impotente
Incomodado
Indiferente
Indolente
Influenciado
Informado
Inocente
Inquieto
Insatisfeito
Inspirado
Interessado

Enojado

Deprimido
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As marcações sobre as locuções em inglês referem-se às dimensões de
cada item nas escalas correspondentes. O trabalho de conversão da tradução foi
feito priorizando a correspondência de conteúdo entre a língua inglesa e a
portuguesa, evitando a tradução pura e simples. Os agrupamentos de itens da
língua inglesa foram feitos considerando a equivalência e similaridade destes.

Numa versão já aplicada ao contexto de serviços-varejo no Brasil, Prado
(1997) buscou medir a resposta afetiva para a experiência de compra em
supermercados, que resultou em 38 itens distribuídos em 6 dimensões principais:
1) Contentamento + Surpresa + Interesse34; 2) Desmotivação + Raiva35; 3) Medo
+ Angústia36; 4) Prazer37; 5) Culpa38; e 6) Cansaço39. Esta escala permite também
o reagrupamento dos itens para aplicar uma escala alternativa como a DES de
Izard (1977). Assim, com a exclusão de alguns deles com cargas fatoriais menos
relevantes na escala de Prado (1997), em combinação com a de Farias (1997) e
resultados do procedimento de back-translation, chegou-se à escala final aplicada
no modelo de análise deste trabalho. Esta está detalhada na Tabela A1A.7.
A escala adotada foi a de 10 pontos, desde “Nada” até “Extremamente”, em
que os entrevistados foram convidados a indicar a intensidade de cada sentimento
em relação ao banco (Izard, 1977; Oliver e Westbrook, 1993; Evrard e Aurier,
1994), conforme a escala apresentada abaixo:

1

2
Nada

34

3

4

Um Pouco

5

6

Moderadamente

7

8

Bastante

9

10

Extremamente

Os itens avaliados nesta dimensão são os seguintes: Alegre, Confiante, Animado(a), Entusiasmado(a),
Reconhecido(a), Interessado(a), De Acordo, Contente, Agradável, De bom humor, Concentrado(a),
Curioso(a), Feliz, Orgulhoso(a), Ativo(a), Motivado(a), Admirado(a), Estimulado(a), Inspirado(a).
35 Os itens avaliados nesta dimensão são os seguintes: Zangado(a), Furioso(a), Aborrecido(a), De mau
humor, Irritado(a), Insatisfeito(a), Desmotivado(a).
36 Os itens avaliados nesta dimensão são os seguintes: Apavorado(a), Perturbado(a), Embaraçado(a),
Desprezado(a), Com medo.
37 Os itens avaliados nesta dimensão são os seguintes: Gratificado(a), Beneficiado(a), Satisfeito(a).
38 Os itens avaliados nesta dimensão são os seguintes: Inocente, Envergonhado(a).
39 Os itens avaliados nesta dimensão são os seguintes: Sentindo Preguiça, Cansado(a).
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TABELA A1A. 49 - ITENS FINAIS APLICADOS PARA AVALIAÇÃO PROCESSO DE BACK
TRANSLATION DA ESCALA DE RESPOSTA AFETIVA

Aborrecido(a)
Arrependido(a)
Assustado(a)
Atento(a)
Com medo
Com raiva
Concentrado(a)
Constrangido(a)
Contente
Desanimado(a)

Embaraçado(a)
Encantado(a)
Entusiasmado(a)
Envergonhado(a)
Furioso(a)
Gratificado(a)
Interessado(a)
Irritado(a)
Motivado(a)
Nervoso(a)

Desprezado
Culpado(a)
Triste
Desmotivado(a)
Alegre
Admirado(a)
Apavorado(a)
Zangado(a)
Frustrado(a)
Surpreso(a)

Uma preocupação de Izard (1977) e Wallbott e Scherer (1989) diz respeito
à forma de aplicação do instrumento de coleta. Eles sugeriram a utilização de
questionários auto-aplicados, por se tratar de informações de cunho emocional
que podem ter sua resposta distorcida pela influência de um entrevistador. Esta
instrução foi seguida na aplicação da mesma. Para a coleta de dados neste
construto, o entrevistador explicou o procedimento e deixou que o respondente
avaliasse suas respostas individualmente, interferindo somente se houvesse
alguma dúvida.

A1A.2.2. Caracterização dos Indicadores deste Construto
Inicialmente foram verificados os indicativos de normalidade, linearidade e
colinearidade dos itens que a compõem. Para este fim, foi feita a caracterização
geral da amostra, considerando todas as coletas realizadas. As Tabelas A1A.8a e
A1A.8b mostram os resultados de observações válidas para as Respostas
Afetivas Positivas e Negativas respectivamente, sua média, desvio padrão, e
indicadores de curtose e assimetria.
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TABELA A1A. 50a - CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DAS RESPOSTAS
AFETIVAS POSITIVAS
N
4. atento
7. concent rado
9. content e
12. encant ado
13. entusiasmado
16. gratif icado
17. int eres sado
19. motiv ado
25. alegre
26. admirado

Validos
756
748
747
753
753
748
749
751
751
749

Faltantes
0
8
9
3
3
8
7
5
5
7

Média
5, 22
4, 75
4, 84
2, 90
3, 11
3, 48
4, 31
3, 58
3, 96
3, 25

Mediana
5, 00
5, 00
5, 00
2, 00
2, 00
3, 00
4, 00
3, 00
3, 00
2, 00

Des v io
Padrão
2, 857
2, 894
2, 681
2, 293
2, 333
2, 539
2, 651
2, 493
2, 592
2, 545

Assimetria
-, 027
,104
,029
1, 104
,887
,726
,231
,640
,478
,933

Curtose
-1,183
-1,294
-1,103
,182
-, 297
-, 603
-1,156
-, 691
-, 863
-, 220

Fonte: coleta de dados do projeto

TABELA A1A. 51b - CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DAS RESPOSTAS
AFETIVAS NEGATIVAS
N
1. aborrecido
2. arrependido
3. ass ustado
5. com medo
6. com raiv a
8. constrangido
10. desanimado
11. embaraçado
14. env ergonhado
15. f urioso
18. irritado
20. nerv oso
21. desprezado
22. culpado
23. triste
24. desmotiv ado
27. apav orado
28. zangado
29. f rus trado

Válidos
756
756
756
755
751
752
754
753
746
747
750
752
752
748
751
753
751
754
754

Faltantes
0
0
0
1
5
4
2
3
10
9
6
4
4
8
5
3
5
2
2

Média
2, 54
2, 02
2, 08
2, 27
2, 35
2, 33
2, 46
2, 14
1, 73
2, 17
2, 40
2, 29
2, 01
1, 54
2, 00
2, 35
1, 98
2, 11
2, 23

Mediana
2, 00
1, 00
1, 00
1, 00
1, 00
1, 00
1, 00
1, 00
1, 00
1, 00
1, 00
1, 00
1, 00
1, 00
1, 00
1, 00
1, 00
1, 00
1, 00

Des v io
Padrâo
2, 218
1, 791
1, 981
2, 057
2, 306
2, 172
2, 153
1, 823
1, 552
2, 141
2, 303
2, 105
2, 004
1, 314
1, 930
2, 214
2, 015
2, 059
2, 197

Assimetria
1, 724
2, 302
2, 319
2, 013
1, 944
1, 875
1, 740
1, 858
2, 900
2, 203
1, 855
1, 975
2, 464
3, 678
2, 435
1, 952
2, 467
2, 277
2, 068

Curtose
2, 472
5, 306
5, 046
3, 686
2, 882
2, 702
2, 434
2, 926
8, 791
4, 181
2, 547
3, 339
5, 655
15, 653
5, 608
3, 193
5, 434
4, 716
3, 523

Fonte: coleta de dados do projeto

Nesta lista, não houve problemas de indicadores com grande quantidade de
não respostas, o que sugere que todos podem participar da análise final.
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Alguns dos itens da dimensão positiva mostraram médias próximas ao
ponto médio da escala (entre 4,5 e 6,5), como os itens “Atento” (5,22),
“Concentrado” (4,75), e Contente (4,85). Destes itens, os dois primeiros fazem
parte da dimensão “Interesse” da escala DES de Izard (1977). Os indicadores
positivos tenderam a apresentar assimetria à direita (concentração das respostas
na parte mais alta da escala).

Já a maioria daqueles da dimensão negativa tiveram seus valores médios
concentrados na parte baixa da escala (abaixo de 2,5), com assimetria à
esquerda. Esta perspectiva leva à avaliação de que as distribuições não são
perfeitamente normais na amostra coletada. Também, para interpretação destes
indicadores, percebe-se que valores baixos refletem uma avaliação não negativa
destas dimensões das Respostas Afetivas, o que significa que os entrevistados
não estão avaliando mal seus parceiros de negócio, sob este ponto de vista.
Valores altos destes itens poderiam indicar uma carga Afetiva Negativa com um
impacto que seria desastroso para as instituições financeiras.

Os desvios padrão apresentaram valores bastante altos em relação às
médias correspondentes, o que indica uma homogeneidade relativamente baixa
nas respostas nesta escala. Este resultado se deve ao fato de as médias estarem
em valores muito baixos, sendo mais críticos nos indicadores da dimensão
negativa.

Conforme a descrição que feita no item 4.1 do Capítulo 4 deste trabalho,
outros fatores importantes para as análises seguintes refere-se às características
das distribuições individuais. No caso da linearidade, assim como da
colinearidade, não puderam ser confirmadas relações não lineares nos gráficos.
Por fim, não foi possível identificar outras variáveis que influenciassem os
resultados, o que sugere a estabilidade nos indicadores independentemente das
categorias aplicadas.
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A1A.2.3. Purificação da Escala de Resposta Afetiva – Amostras
Preparatórias

A escala de avaliação da Resposta Afetiva também permitiu identificar 5
dimensões com a amostra total, como mostra a Tabela A1A.9. As dimensões
encontradas estão descritas a seguir. Os resultados das amostras individuais
estão comentados juntamente com a estas:

1. Raiva/ Desmotivação, que representa 28,5% da variância explicada

após a rotação varimax, e coeficiente Alfa de Cronbach de 0,947, (sem o
item “surpreso”). Na coleta piloto, o coeficiente Alfa de Cronbach foi de
0,942. Para esta estrutura, o resultado do Alfa nesta dimensão na 2ª
amostra foi de 0,954. Para a 3ª amostra, o resultado da avaliação da
consistência interna, sem o item citado anteriormente, foi de 0,945.
Estes ficaram carregados nas dimensões 1 e 3, exceto pelos itens
“Triste” e “Surpreso”, que não permaneceram agrupados aos demais.
Estes resultados mostram a consistência entre a estrutura deste
primeiro fator entre as três coletas.

2. Contentamento/ Entusiasmo, que representa 18,1% da variância

explicada após a rotação varimax, e coeficiente Alfa de Cronbach de
0,917. Para a amostra piloto, este foi de 0,907. Para esta mesma
estrutura, o resultado para esta dimensão na 2ª amostra foi de 0,869.
Estes ficaram carregados integralmente na dimensão 2 na 2ª amostra.
Para a 3ª amostra, os itens desta dimensão foram integralmente
carregados na dimensão 2, e apresentaram uma Alfa de Cronbach de
0,958. Novamente mostra a consistência entre a estrutura do segundo
fator entre as três coletas.
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TABELA A1A. 52 - RESULTADOS DAS ANÁLISES FATORIAIS EXPLORATÓRIAS E DAS ANÁLISES DAS CONFIABILIDADES DA
ESCALA DE AVALIAÇÃO DA RESPOSTA AFETIVA
Amostra Total (n=271)

Coleta Piloto (n=150)

Coleta 2a amostra (n=61)

Coleta 3a amostra (n=60)

KMO =0,908

KMO =0,850

KMO =0,786

KMO =0,784

1

2

1

2

3

% Variância Explicada
(Autovalores ACP)
% Variância Explicada
(Após rotação)

35,7

17,8

3
5,5

4
4,1

3,9

25,1

15,1

11,4

3,8

3,8

2,2

40,0

16,5

6,0

5,1

3,5

31,6

7,0

8,4

16,2

5,5

28,5

18,1

7,7

6,3

5,7

25,8

14,5

7,8

5,9

3,8

2,5

32,9

16,9

10,2

5,7

5,0

23,9

21,9

16,3

5,4

5,3

18. irritado
28. zangado
20. nervoso
29. frustrado
01. aborrecido
06. com raiva
15. furioso
10. desanimado
21. desprezado
23. triste
24. desmotivado
02. arrependido
08. constrangido
30. surpreso
11. embaraçado
25. alegre
13. entusiasmado
26. admirado
16. gratificado
12. encantado
19. motivado
09. contente
17. interessado
27. apavorado
05. com medo
03. assustado
22. culpado
14. envergonhado
04. atento
07. concentrado

,852
,845
,830
0,947 ,841
,810
,794
,806
,339
,782
,780
,785
,769
,767
,768
,752
,711
,661
,702
,692
,700
,341
,655
,680
,596
,665
,567
,555
,311 ,344
,526
,527 ,373 ,381
,470
,503
,327 ,471
,354
,843
,839
0,917
,834
,828
,821
,784
,753
,655
,305
,743
0,735
,686
,430
,659
,435
,778
0,660
,470
,659
,306
,840 0,735
,820

Fonte: Coleta de dados do projeto

5

Alfa

4

5

6

,353

Alfa

0,941

,353

,324

,420 ,398
,498 ,349
,871
,599
,752
,792
,554
,873
,626
,584

1

,427
,621
,395
,659
,575
,515
,653
,378
,798
,891
,821
,804
,414
,620
,707

0,891
,751

,221

,648

,565
,752
,588

0,753

,568
,929

0,736
,833
,705

0,806

,707
,625
,618
,375
,824
,132
,292

2

3

4

,813
,448
,871
,355

5

Alfa

,401
,748

,573
,659

,358
,787
,789
,647
,712
,849
,576
,697
,589
,591

,159

1

2

3

4

,834
0,942 ,950
,360
,863
,495
,696
,469
,630
,726
,442
,864
,682
,619
,515
,494
,517
,314
,561
,638
,380
,507
,542
,347 ,455
,653
,314
,897
0,809
,900
,926
,890
,845
,823
,839
,736
0,786 ,724
,575
,566
,435
0,596 ,500
,858

,569 0,523
,221

5

Alfa

0,948

,639
-,357

0,943

0,749

0,464
,733
,834

0,718
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3. Medo, que representa 7,7% da variância explicada após a rotação

varimax, e coeficiente Alfa de Cronbach de 0,735 para amostra total. Na
etapa piloto, este indicador foi de 0,744. Para esta mesma estrutura, o
resultado desta dimensão na 2ª amostra foi de 0,728. Estes ficaram
carregados integralmente na dimensão 1 na 2ª amostra. Na 3ª amostra,
esta dimensão ficou carregada no fator 1, exceto o item “com medo”,
que não permaneceu no mesmo agrupamento. Nesta amostra, o
indicador de consistência interna foi de 0,727. Novamente mostra a
consistência entre a estrutura do segundo fator entre as três coletas.

4. Culpa, que representa 6,3% da variância explicada após a rotação

varimax, e coeficiente Alfa de Cronbach de 0,660 para a amostra total.
Na etapa piloto, este indicador foi de 0,736. Para esta mesma estrutura,
seu resultado para esta dimensão na 2ª amostra foi de 0,596. Estes
ficaram carregados integralmente na dimensão 1 na 2ª amostra. Para a
3ª amostra, ela foi pouco consistente com a estrutura inicial, e com Alfa
de Cronbach de 0,464. O indicador de consistência interna foi baixo
nesta situação.

5. Interesse, que representa 5,7% da variância explicada após a rotação

varimax, e coeficiente Alfa de Cronbach de 0,735 para a amostra total.
Na etapa piloto, este indicador ou de 0,806. Na 2ª amostra, os itens
tiveram carregamentos em dimensões diferentes. O item “Concentrado”,
teve um loading muito baixo, relacionado a duas dimensões. Este fator
foi inconsistente, com alfa igual a 0,523. Para a 3ª amostra, esta
dimensão ficou agrupada conforme a coleta piloto, e seu indicador de
consistência interna foi de 0,718.
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A1A.2.4. Avaliação da estabilidade temporal da escala

Também neste caso, para avaliar as diferenças para as suas amostras,
foram comparadas as médias das mesmas através de um teste ANOVA, como
citada no exemplo da escala de Qualidade Percebida no APÊNDICE 1. Percebeuse que apenas 2 itens desta escala (Contente e Encantado) apresentaram
diferenças significativas entre a amostra piloto, a 2ª amostra e a 3ª amostra,
apesar de terem sido coletadas em 3 momentos diferentes.

A1A.2.5. Análise Fatorial Confirmatória da Escala de Respostas Afetivas
– Etapa Preparatória
Complementando a avaliação realizada, foi aplicada uma Análise Fatorial
Confirmatória (CFA), conforme sugerido nas etapas de desenvolvimento da
escala. A Tabela A1A.10 apresenta as cargas fatoriais dos itens sobre cada
Variável Latente (dimensão), onde todos os loadings foram significativos.
Ainda nesta tabela, foi calculado um indicador alternativo de confiabilidade
(CONF) e Variância Média Extraída (AVE) em cada Variável Latente. Neste caso,
todos os resultados podem ser considerados significativos.
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TABELA A1A. 53 - RESULTADOS DA CFA DA ESCALA DE RESPOSTAS AFETIVAS
PARA AS AMOSTRAS PREPARATÓRIAS

18. irritado
28. zangado
20. nervoso
29. frustrado
01. aborrecido
06. com raiva
15. furioso
10. desanimado
21. desprezado
23. triste
24. desmotivado
02. arrependido
08. constrangido
30. surpreso
11. embaraçado
25. alegre
13. entusiasmado
26. admirado
16. gratificado
12. encantado
19. motivado
09. contente
17. interessado
27. apavorado
05. com medo
03. assustado
22. culpado
14. envergonhado
04. atento
07. concentrado
Confiabilidade Composta (CONF)
Variância Média Extraída (AVE)

Raiva /
Contentamento /
Desmotivação
Entusiasmo
.805*
.881*
.776*
.844*
.767**
.804*
.831*
.696*
.763*
.731*
.666*
.669*
.665*
.485*
.646*
.846*
.800*
.772*
.827*
.778*
.766*
.757**
.636*

Medo

Culpa

Interesse

.690*
.750*
.733**
.607*
.892**

0,947
0,55

0,922
0,60

0,768
0,52

0,728
0,58

.740**
.797*
0,742
0,59

* Loadings significativos a 0,05
** Loadings com significância não calculada por estar fixado em 1 na avaliação inicial

Fonte: Coleta de dados do projeto

As correlações entre as Variáveis Latentes (dimensões) das Respostas
Afetivas estão na Tabela A1A.11. Neste caso, as dimensões negativas da
Resposta Afetiva convergem entre si, o mesmo acontecendo com os componentes
das Respostas Afetivas Positivas. As correlações entre as dimensões destes
componentes mostraram-se independentes ou com valores baixos, exceto pela
dimensão “Interesse”, que apresentou correlações inconsistentes com aspectos
positivos e negativos.
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TABELA A1A. 54 - RESULTADOS DAS CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS
LATENTES NA CFA DA ESCALA DE RESPOSTAS AFETIVAS, AMOSTRAS
PREPARATÓRIAS
Raiva /
Desmotivação
Raiva / Desmotivação
Contentamento / Entusiasmo
Medo
Culpa
Interesse

Contentamento
/ Entusiasmo

-,192*
,742*
,633*
,177

-,095
,022
,306*

Medo

,503*
,408

Culpa

Interesse

,166

* correlações significativas a 0,05

Fonte: Coleta de dados do projeto

Apesar da inconsistência, os resultados do modelo da CFA podem ser
considerados adequados, como mostram os indicadores de ajustamento do
modelo (2 = 834,4; 395 gl; p<0,001; 2/gl = 2,14; resíduos normalizados < 0,451,
NFI =.920; NNFI =.951; CFI = .956; IFI =.956; SRMR =.076; RMSEA =.066)

Com a independência entre as Respostas Afetivas Positivas e Negativas, o
problema foi tratado com a mesma estrutura de dimensões propostas, mas agora
com uma CFA de 2ª ordem. Percebe-se que, pelas correlações entre as VLs
representativas das Respostas Afetivas Negativas (Raiva/Desmotivação, Medo, e
Culpa) foram relativamente altas e significativas, assim como as das Respostas
Afetivas Positivas (Contentamento/Entusiasmo e Interesse). Entre as positivas e
as negativas, as correlações foram não significativas ou baixas. Portanto, pode-se
verificar que existem duas VLs de 2ª ordem. Esta separação foi aplicada na
continuidade da análise sobre esta escala.

Os resultados significativos mostram a convergência e o peso relativo de
cada VL de 1ª ordem sobre o VL de 2ª ordem. Os loadings estão apresentados na
Tabela A1A.12:
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TABELA A1A. 55 - RESULTADOS DA CFA DE 2ª ORDEM DA ESCALA DE RESPOSTAS
AFETIVAS, AMOSTRAS PREPARATÓRIAS
VLs de 1ª ordem

Contentamento / Entusiasmo
Interesse

VLs de 1ª ordem

Raiva / Desmotivação
Medo
Culpa

VL 2ª ordem
Resposta Afetiva
Positiva
.240*
.619*

VL 2ª ordem
Resposta Afetiva
Negativa
.977*
.757*
.644*

* Loadings significativos a 0,05

Fonte: Coleta de dados do projeto

O desempenho do modelo da CFA foi satisfatório, como mostram seus
indicadores de ajustamento (2 = 355,1; 166 gl; p<0,001; 2/gl = 2,13; resíduos
normalizados < 0,171; NFI =.939; NNFI =.936; CFI =.955; IFI =.955; SRMR =.230;
RMSEA= .102), para a avaliação das Respostas Afetivas Positivas. Percebe-se
que os indicadores de RMSEA e SRMR são um pouco altos para os padrões
determinados na literatura, provavelmente devido à quantidade de itens que
compõe as dimensões, a inconsistência apresentada pelos indicadores de
“Interesse”, e pela característica de distribuição dos mesmos.
Os resultados do modelo da CFA para as Respostas Afetivas Negativas
repetem a perspectiva da dimensão anterior, como mostram os indicadores de
ajustamento do mesmo (2 = 119,4; 32 gl; p<0,001; 2/gl = 3,73; resíduos
normalizados < 0,381; NFI =.940; NNFI =.962; CFI =.967; IFI =.967; SRMR=.056;
RMSEA =.066).

Percebe-se também que a escala de Respostas Afetivas Negativas
apresentou boa consistência interna e convergência na estrutura de itens em
todas as coletas executadas. Para utilização no modelo estrutural proposto, podese aplicar as mesmas pelas dimensões (1) Raiva/ Desmotivação, (3) Medo e (4)
Culpa.
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Já a de Respostas Afetivas Positivas mostrou-se com problemas de
convergência. Para utilização no modelo estrutural proposto deve-se buscar outra
configuração além daquela mostrada, pois somente uma das dimensões mostrouse consistente (Contentamento – Entusiasmo). Este fato pode exigir uma
reconfiguração da estrutura de mensuração das Resposta Afetiva. Como
alternativa, pode-se buscar a aplicação da estrutura original de uma das escalas já
testadas no contexto do comportamento do consumidor. Esta opção foi discutida
em mais detalhes na validação das escalas na amostra final de pesquisa, no
capítulo 4.

A1A.3. SATISFAÇÃO GLOBAL
A1A.3.1. Desenvolvimento dos
Indicadores da Satisfação
com o Relacionamento

Resposta Afetiva
Positiva ao
Relacionamento
Qualidade
Percebida dos
Serviços

As

diversas

definições

Confiança

da

Satisfação do Consumidor centram-se

Satisfação com
o Relacionamento

Lealdade

Benefícios
Relacionamento

em uma transação ou processo de
Comprometimento

consumo de produtos/ serviços. Como
discutido no capítulo 2 desta tese, a

Satisfação com
o Relacionamento

Resposta Afetiva
Negativa ao
Relacionamento

Qualidade no
Relacionamento

opção foi por se adaptar a estrutura de indicadores sugerida por Anderson, Fornell
e Lehmann (1994), Reynolds e Beatty (1999a), Bettencourt (1997) e Bitner e
Hubbert (1994). Assim, os indicadores foram coletados segundo as questões:
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Satisfação Global
Vou apresentar agora a você uma escala que utilizaremos na
próxima pergunta. Como você avalia sua Satisfação com o
relacionamento com o _______?
1

2

3

Muito
Insatisfeito



4

5

Insatisfeito

6

7

Nem
Satisfeito
Nem
Insatisfeito

8

9

Satisfeito

10

Muito
Satisfeito

Desconformidade Global
Vou apresentar agora a você uma escala que utilizaremos na
próxima pergunta. Como você avalia o seu relacionamento com o
_______?
1

2

3

Muito Abaixo
das minhas
Expectativas



4

5

Abaixo das
minhas
Expectativas

6

7

Como
Esperado

8

9

Acima das
minhas
Expectativas

10

Muito Acima
das
Expectativas

Distância do Ideal
Vou apresentar agora a você uma escala que utilizaremos na
próxima pergunta. Como você avalia o seu relacionamento com o
_______?
1

2

3

Muito Longe
do Ideal

4

5

Longe do Ideal

6

Nem Longe
Nem Próximo
do Ideal

7

8

Próximo ao
Ideal

9

10

Muito Próximo
ao Ideal

Reynolds e Beatty (1999a), Bettencourt (1997) Bitner e Hubbert (1994)
ainda utilizam uma avaliação da Resposta Afetiva Global sobre o Relacionamento,
representada na questão a seguir.


Resposta Afetiva Global
Vou apresentar agora a você uma escala que utilizaremos na
próxima pergunta. Eu estou gostando muito de trabalhar com o
________.
1

2

Discordo
totalmente

3

4

Discordo

5

6

Não concordo
nem discordo

7

8

Concordo

9

10

Concordo
totalmente
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A1A.3.2 Caracterização dos Indicadores deste Construto

Foram avaliados os indicativos de normalidade, linearidade e colinearidade
dos itens que a compõem, através da caracterização geral da amostra,
considerando todas as coletas realizadas. A Tabela A1A.13 mostra os resultados
de observações válidas de cada variável individualmente, sua média, desvio
padrão, e indicadores de curtose e assimetria.

Nesta lista, a taxa de não respostas foi nula, o que indica que todos os
indicadores podem participar da análise final.

TABELA A1A. 56 - CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DA SATISFAÇÃO
N
Satisf aç ão Geral
Des conf ormidade Global
Dist ância Ideal
Res post a Af etiv a Global

Válidos
756
756
756
756

Faltantes
0
0
0
0

Média
7, 30
6, 32
6, 84
7, 20

Mediana
8, 00
6, 00
7, 00
7, 00

Des v io
Padrão
1, 669
1, 633
1, 659
1, 750

Assimetria
-1,082
-, 143
-, 740
-, 851

Curtose
2, 148
,900
1, 122
1, 210

Fonte: Coleta de dados do projeto

Avaliando a tabela anterior através dos critérios propostos no Capítulo 3,
verifica-se que, em média, os resultados dos itens de Satisfação Geral, Distância
do Ideal e Resposta Afetiva Global estiveram em nível acima de 6,5. Próximo a
este limite, mas um pouco inferior a ele, posicionou-se a média do indicador de
Desconformidade Global. Assim, numa perspectiva global, os resultados indicam
nível bom para a Satisfação na amostra em questão.

Outro

fato

importante

para

as

análises

seguintes

refere-se

às

características das distribuições individuais. Percebe-se que a maioria dos
indicadores propostos é assimétrica à direita. No caso da linearidade, assim como
da colinearidade, não puderam ser confirmadas relações não lineares nos
gráficos. Por fim, não foi possível identificar outras variáveis que influenciassem os

371

resultados, o que sugere a estabilidade nos indicadores independentemente das
categorias aplicadas.

A1A.3.3. Avaliação da Consistência da Escala de Satisfação com o
Relacionamento – Amostras Preparatórias

Esta variável foi mensurada através de quatro indicadores, como mostra a
Tabela A1A.14. Estes itens reuniram-se em uma dimensão única na Análise
Fatorial Exploratória nas 3 amostras preparatórias, com alta consistência interna
(0,915 a 0,943), o que mostra a adequação dos itens da escala.

TABELA A1A. 57 - RESULTADOS DAS ANÁLISES FATORIAIS EXPLORATÓRIAS E
DAS ANÁLISES DAS CONFIABILIDADES DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DA
SATISFAÇÃO NO RELACIONAMENTO

% Variância Explicada (Autovalores ACP)

Resposta Afetiva Global
Satisfação Geral
Distância do Ideal
Desconformidade Global

Amostra Total
(N=271)
KMO=0,838
1
Alfa
82,4
,931
,926
0,928
,902
,872

Amostra Piloto
(N=150)

2ª Amostra
(N=61)

3ª Amostra
(N=60)

KMO=0,841

KMO=0,820

KMO=0,840

1
85,0
,929
,926
,891
,887

1
85,0
,950
,935
,952
,848

1
80,0
,919
,921
,882
,855

Alfa

0,929

Alfa

0,943

Fonte: coleta de dados do projeto

A comparação entre as médias das três etapas, através de uma ANOVA,
mostrou que os resultados foram semelhantes nas três amostras, o que resulta da
estabilidade temporal da escala. Esta mostrou-se bastante consistente nas três
coletas de dados, e com resultados que indicaram ser estes componentes de um
único construto. Assim, a escala final para avaliação da Satisfação Global com o
Relacionamento é composta pelos quatro itens citados.

Não foi avaliada a estrutura fatorial através da CFA, pois o resultado foi
indicado como unidimensional para as amostras preparatórias.

Alfa

0,915
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A1A.4. CONFIANÇA
Resposta Afetiva
Positiva ao
Relacionamento

A1A.4.1. Desenvolvimento dos
Indicadores da Confiança

Qualidade
Percebida dos
Serviços

Confiança

Como foi discutido na revisão

Satisfação com
o Relacionamento

da literatura (Capítulo 2), a Confiança

Lealdade

Benefícios
Relacionamento

é uma expectativa de que um parceiro

Comprometimento

deverá comportar-se como prometido,
Satisfação com
o Relacionamento

e que os comportamentos futuros irão

Resposta Afetiva
Negativa ao
Relacionamento

Qualidade no
Relacionamento

provar serem benéficos para as partes (IACCOBUCCI e HIBBARD, 1999). A
Confiança é particularmente importante em contextos nos quais indivíduos
procuram comportamentos previsíveis e com obrigações definidas da parte de
seus parceiros, de forma que o relativo alto grau de certeza é conectado a
recompensas futuras (CROSBY, EVANS e COWLES, 1990; IACCOBUCCI e
HIBBARD, 1999).

Este

construto foi

tratado

numa

perspectiva

multidimensional.

As

dimensões estão associadas a:

(a) Altruísmo, que indica a motivação para colocar os interesses do
cliente à frente dos próprios interesses e se retrata na percepção de
que o parceiro pode sacrificar alguns dos seus resultados para que o
relacionamento se mantenha (GANESAN, 1994; SANTOS, 2001). Este
fato foi citado pelos entrevistados na etapa qualitativa como um
aspecto associado à geração de desconfiança, quando o banco se
posta sempre em causa própria e não considera os negócios já
realizados

pelo

usuário

anteriormente,

nem

o

tempo

de

relacionamento que este tem com a instituição. O extrato da frase a
seguir representa bem esta perspectiva:
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Se eles são competentes eu não sei... mas interesseiros eles são... eles te oferecem
as coisas que eles tem vantagem... seguros, e não sei das quantas.. mais isso, e
mais aquilo... o que eles tem vantagem... agora se você está com o dinheiro em
uma aplicação... eles podiam também dizer “não, tem uma aplicação que está
dando mais”... e isso eles não fazem.. espontaneamente... ajudam a gente a
escolher.. eles estão do lado deles... (CR, casada, 2 filhos, 48 anos, arquiteta).

Para a composição desta dimensão foram então selecionados
indicadores presentes na literatura em escalas desenvolvidas
anteriormente, complementados por um indicador específico dos
serviços em questão. Os itens do Altruísmo são apresentados a
seguir:
Sinto que o ____ se preocupa com meus
Morgan e Hunt (1994)
interesses
Quando toma decisões importantes, o _____
Doney e Cannon
considera o nosso bem estar assim como o
(1997)
dele.
Confio no ________ porque entre nós existe apoio Gerado na Qualitativa
mútuo

(b) Integridade, que pode ser definida como a percepção de que o
banco não deverá modificar seus padrões éticos para atingir metas
individuais

ou

organizacionais

(MOORMAN,

ZALTMAN

e

DESPHANDÉ, 1992). Considerando a perspectiva dos entrevistados, a
relação é a de que o banco que está há tanto tempo no mercado, com
base sólida, não deve mudar seus padrões de atendimento para
ganhar dinheiro de forma oportunista dos seus clientes. O extrato da
frase a seguir mostra esta perspectiva:
... é um Banco que merece crédito acho que é imprescindível isso hoje para um
Banco se manter no mercado e o meu banco está há muito tempo no mercado. É
um Banco que tem uma base muito sólida e quem não tem competência não se
estabelece. Um Banco que está há muito tempo é sinal que você pode confiar no
Banco e nos funcionários. Eles não vão sujar o nome deles só para passar a gente
para trás. Pode confiar na instituição como um todo, tem uma base sólida. (MF,

33 anos, solteiro, arquiteto).
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Para a composição desta dimensão também foram selecionados
indicadores presentes na literatura em escalas desenvolvidas
anteriormente, complementados por dois indicadores específicos dos
serviços em questão. Os itens da Integridade são apresentados a
seguir:
Eu estou certo de que o ______ respeita a
confidencialidade das informações
sobre mim
O ______ mantém suas promessas.

Morgan e Hunt (1994)

Moorman, Zaltman e Deshpandé
(1992)
Doney e Cannon (1997)
Santos (2001)

O ________ é bastante íntegro no
tratamento de seus clientes
Confio no ______ porque ele é um banco Gerado na Qualitativa
correto, sério.

(c)

Competência

/

Credibilidade

percebida

do

parceiro

de

relacionamento, que reflete a avaliação de que ele possui as
habilidades necessárias para a consecução dos objetivos na relação,
como é indicado nas escalas de Moorman, Zaltman e Deshpandé,
(1992), na de Morgan e Hunt, (1994), e na maior parte dos itens da
escala de Garbarino e Johnson (1999) e Andaleeb (1996). Pela
avaliação

dos

entrevistados

na

etapa

qualitativa,

apesar

do

reconhecimento da incapacidade em avaliar corretamente este
aspecto, estes procuram alguma referência que indique a presença
desta característica, como mostra o extrato da frase a seguir:
Eu acho que é... parece ser.. passa pra gente a imagem que é competente.. pelo
menos ganham bastante dinheiro... não sei se com o deles ou com o nosso... mas
sabem como ganhar dinheiro.. e bastante (LM, 39 anos, casado, 2 filhos,

advogado).

A composição desta dimensão novamente foi feita pela seleção de
indicadores presentes na literatura em escalas desenvolvidas
anteriormente. O mapa final dos itens da Integridade é apresentado a
seguir:
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As solicitações que faço ao _____ não precisam
ser acompanhadas detalhadamente
Eu não hesito em tomar decisões importantes
baseadas nas sugestões do _________
O _______ é bastante competente no
fornecimento de serviços financeiros
Tenho confiança que as informações que recebo
do ______ estão sempre corretas
Confio no _________ pela sua solidez

Morgan e Hunt (1994)
Doney e Cannon (1997)
Moorman, Zaltman e
Deshpandé (1992)
Santos (2001)
Morgan e Hunt (1994)
Gerado na Qualitativa

Para mensurar a perspectiva da Confiança, utilizou-se uma escala de Likert
de 10 pontos como a expressa a seguir.

1

2

Discordo
totalmente

3

4

Discordo

5

6

Não concordo
nem discordo

7

8

Concordo

9

10

Concordo
totalmente

A1A.4.2. Caracterização dos Indicadores deste Construto

Foram avaliados os indicativos de normalidade, linearidade e colinearidade
dos itens que a compõem. A Tabela A1A.15 mostra os resultados de observações
válidas de cada variável individualmente, sua média, desvio padrão, e indicadores
de curtose e assimetria. Nesta lista, a taxa de não respostas foi baixa, o que
sugere que todos os indicadores podem participar da análise final.
TABELA A1A. 58 - CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DA CONFIANÇA
N
Solicitaç ões não prec isam acompanhament o
Conf io por ser corret o
Conf io por exis tir apoio mút uo
Conf io pela solidez
Trata inf ormações como conf idenciais
Não hes ito em tomar decisões c om bas e no banco
Mantém promessas
É competent e
É íntegro
Ele considera o bem estar dos clientes
Sinto que se preocupa comigo
As inf ormações são sempre corret as

Fonte: coleta de dados do projeto

Válidos
755
756
756
754
753
748
746
747
752
750
755
755

Faltantes
1
0
0
2
3
8
10
9
4
6
1
1

Média
5, 96
7, 36
6, 48
7, 57
7, 63
6, 42
6, 86
7, 31
7, 24
6, 33
6, 15
7, 03

Mediana
6, 00
8, 00
7, 00
8, 00
8, 00
6, 00
7, 00
8, 00
7, 00
7, 00
6, 00
7, 00

Des v io
Padrão
1, 944
1, 555
1, 839
1, 565
1, 455
1, 757
1, 683
1, 577
1, 584
2, 020
2, 091
1, 684

Assimetria
-, 275
-, 793
-, 569
-, 692
-, 591
-, 369
-, 709
-, 745
-, 851
-, 600
-, 576
-, 617

Kurt osis
-, 599
1, 613
,142
1, 179
,652
-, 133
1, 097
1, 176
1, 571
,058
-, 041
,547
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Percebe-se que todos os indicadores propostos são assimétricos à direita.
Quanto à curtose, alguns destes são mais dispersos em torno da média (acima de
1), enquanto aqueles relacionados ao Altruísmo estão mais concentrados em
torno da média. Esta perspectiva leva à avaliação de que as distribuições não são
perfeitamente normais na amostra coletadas, e provavelmente tenham diferenças
de convergência entre estas dimensões.

Conforme a descrição que feita no Capítulo 4, outros fatores relevantes
para as análises seguintes referem-se à linearidade, que não foi rejeitada, e à
colinearidade, que não foi confirmadas nas análises. Por fim, não foi possível
identificar outras variáveis que influenciassem os resultados, o que sugere a
estabilidade nos indicadores independentemente das categorias aplicadas.
A1A.4.3. Purificação da Escala de Confiança no Relacionamento –
Amostras Preparatórias
A Confiança foi mensurada inicialmente em 3 dimensões. Para a amostra
total, se consideradas estas dimensões, os resultados da consistência interna
foram os seguintes:
1. Competência: alfa = 0,611,
2. Integridade: alfa = 0,885,
3. Altruísmo: alfa = 0,865.
A baixa consistência da dimensão Competência e o agrupamento destes
itens com os de outras dimensões na Análise Fatorial Exploratória indicaram que
esta configuração não foi perfeitamente adequada (Tabela A1A.14) nas amostras
preparatórias. Nas amostras individuais, houve diferenças entre os resultados nas
Análises Fatoriais, no que tange aos carregamentos dos itens nas dimensões,
mas os agrupamentos permaneceram de forma relativamente homogênea.
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TABELA A1A. 59 - RESULTADOS DAS ANÁLISES FATORIAIS EXPLORATÓRIAS E DAS ANÁLISES DAS CONFIABILIDADES DA
ESCALA DE AVALIAÇÃO DA CONFIANÇA NO RELACIONAMENTO

% Variância Explicada (Autovalores ACP)
% Variância Explicada (Após rotação)

05. trata informações como confidenciais (Integr)
07. mantém promessas (Integr)
08. competente (Compet)
02. confio por ser correto (Integr)
09. íntegro (Integr)
04. confio pela solidez (Integr)
12. informações sempre corretas (Integr)
06. não hesito em tomar decisões com base no banco (Compet)
10. considera o bem estar dos clientes (Altr)
11. sinto que se preocupa comigo (Altr)
03. confio por existir apoio mútuo (Altr)
01. solicitações não precisam acompanhamento (Compet)
Dimensões Originais:

- (Altr)
- (Integr)
- (Compet)

Fonte: Coleta de dados do projeto

= Altruísmo
= Integridade
= Competência

Amostra Total
(N=271)
KMO=0,897

Coleta Piloto
(N=150)
KMO=0,876

1

2

1

2

50,6
30,0
,764
,697
,666
,613
,602
,594
,550
,550

6,8
27,0

54,0
34,3

11,5
24,2
,769
,685
,502
,527
,415
,443
,478
,624

,422

,404
,440
,416
,501
,458
,522
,390
,876
,797
,630

Alfa

0,904

0,865

,503
,591
,498
,654
,592
,584
,334
,888
,881
,666

Coleta 2a amostra
(N=61)
KMO=0,885

Alfa

0,902

0,875
,384
,399

1

2

55,5
49,8
,625
,559
,779
,723
,655
,701
,577
,500
,320

10,3
15,9
,463
,432
,491
,299
,491
,431
,600
,436
,720
,999
,557

,289
,340

Alfa

0,918

Coleta 3a amostra
(N=60)
KMO=0,839

1
56,8
38,0
,551
,637
,456

0,839

,642
,833
,868
,686
,833
,697

2
Alfa
12,2
31,0
,901
,574 0,890
,790
,541
,718
,823
,407
0,845
,347
,307

378

Percebe-se que os indicadores de consistência interna foram satisfatórios,
como indica a Tabela A1A.14. Um item é passível de retirada, pois apresentou
comunalidade baixa. É ele “as solicitações não precisam ser de acompanhamento”
(comunalidade = 0,107).

Nas amostras, considerando as duas dimensões, os resultados da
consistência interna foram os seguintes:

1. Dimensão Integridade / Competência: com 30,0% da variância
explicada na amostra preparatória total após a rotação varimax,
apresentou o coeficiente alfa de Cronbach de 0,904. Para a amostra
piloto, 2ª amostra e 3ª amostra, estes resultados foram de 0,902,
0,918 e 0,890, respectivamente.

2. Dimensão Altruísmo: com 27,0% da variância explicada na amostra
preparatória total após a rotação varimax, o coeficiente alfa de
Cronbach foi de
amostra,

estes

0,865. Para a amostra piloto, 2ª amostra e 3ª
resultados

foram

de

0,875,

0,839

e

0,845,

respectivamente.

Comparando os resultados das três coletas na etapa preparatória (n=150,
n=61 e n=60), através da ANOVA, percebe-se que estes permaneceram
constantes, a não ser em 1 item, o que indica certa estabilidade temporal.

A1A.4.4. Análise Fatorial Confirmatória da Escala de Confiança – Etapa
Preparatória

Como forma de complementar a avaliação realizada, foi aplicada uma
Análise Fatorial Confirmatória (CFA), conforme foi sugerido nas etapas de
desenvolvimento da escala. A Tabela A1A.17 apresenta os resultados das cargas
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fatoriais dos itens sobre cada Variável Latente (dimensão), onde todos os loadings
foram significativos.
Ainda nela, foi calculado os indicadores alternativos de confiabilidade
(CONF) e da Variância Média Extraída (AVE) em cada Variável Latente. Neste
caso, todos os resultados podem ser considerados significativos.

TABELA A1A. 60 - RESULTADOS DA CFA DA ESCALA DE CONFIANÇA NO
RELACIONAMENTO - AMOSTRAS PREPARATÓRIAS

05. trata informações como confidenciais
07. mantém promessas
08. competente
02. confio por ser correto
09. íntegro
04. confio pela solidez
12. informações sempre corretas
06. não hesito em tomar decisões com base no banco
10. considera o bem estar dos clientes
11. sinto que se preocupa comigo
03. confio por existir apoio mútuo
Confiabilidade Composta (CONF)
Variância Média Extraída (AVE)

Integridade /
Competência
.672*
.793*
.822*
.733**
.804*
.741*
.750*
.665*

Altruísmo

0,910
0,561

.876*
.836*
.767**
0,866
0,684

* Loadings significativos a 0,05
** Loadings com significância não calculada por estar fixado em 1 na avaliação inicial

Fonte: Coleta de dados do projeto

As correlações entre as Variáveis Latentes (dimensões) Confiança estão na
Tabela A1A.18. A comparação dos valores de AVE para s duas dimensões com a
correlação ao quadrado, percebe-se que a variância extraída pelos indicadores
dos mesmos é menor que aquela compartilhada entre os construtos, o que reflete
problemas de convergência para o mesmo construto e discriminação entre si.

TABELA A1A. 61 - RESULTADOS DAS CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS
LATENTES NA CFA DA ESCALA DE CONFIANÇA NO RELACIONAMENTO AMOSTRAS PREPARATÓRIAS
Integridade /
Competência
Integridade / Competência
Altruísmo
* correlações significativas a 0,01

Fonte: Coleta de dados do projeto

.808*

Altruísmo
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Apesar deste fato, os resultados do modelo da CFA também neste caso
foram adequados, como mostram os indicadores e ajustamento do modelo (2 =
181,2; 43 gl; p<0,001; 2/gl = 4,21; resíduos padronizados < 0,190; NFI=.937;
NNFI=.938; CFI=.951; IFI=.951; SRMR=.062; RMSEA=.113), exceto pelo RMSEA
que ficou um pouco acima dos limites definidos na literatura.

Complementando ainda as análises, o problema foi tratado com a mesma
estrutura de dimensões propostas, mas agora com uma CFA de 2ª ordem
(SOCFA), na qual as dimensões encontradas são as variáveis latentes de 1ª
ordem, e o construto “Confiança” tem como indicadores estas VLs de 1ª ordem Os
loadings estão apresentados na Tabela A1A.19.

TABELA A1A. 62 - RESULTADOS DA CFA CONFIRMATÓRIA DE 2ª ORDEM DA
ESCALA DE CONFIANÇA NO RELACIONAMENTO- AMOSTRAS PREPARATÓRIAS
VLs de 1ª ordem
Integridade / Competência
Altruísmo

VL 2ª ordem
Confiança
.854*
.919*

* loadings significativos a 0,05

Fonte: Coleta de dados do projeto

Os indicadores de ajustamento do modelo foram : 2 = 120,5; 32 gl;
p<0,001; 2/gl = 3,76; resíduos padronizados < 0,323; NFI= .950; NNFI=.947;
CFI=.962; IFI=.962; SRMR=.312; RMSEA=.105. O SRMR e o RMSEA obtiveram
valores acima dos limites sugeridos pela literatura. Este fato deve-se, em grande
parte, por estarem disponíveis apenas dois indicadores de 1ª ordem para a
avaliação do construto em 2ª ordem, o que exige grande sobreposição do modelo
estrutural à base de dados.

Portanto, apesar da concepção inicial 3 dimensões, os resultados das
amostras preparatórias indicaram o agrupamento em dois grandes fatores, que
representam a junção da Integridade e da Competência, e o segundo que
representa o Altruísmo. Os itens finais estão apresentados na Tabela A1A.17.
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A1A.5. COMPROMETIMENTO
A1A.5.1. Desenvolvimento dos
Indicadores do Comprometimento

Resposta Afetiva
Positiva ao
Relacionamento
Qualidade
Percebida dos
Serviços

Confiança

Conforme a revisão efetuada
sobre o tema, Moornam, Zaltman e

Satisfação com
o Relacionamento

Deshpandé (1992) e Dwyer, Schurr
e

Oh

(1987)

definiram

o

Lealdade

Benefícios
Relacionamento

Comprometimento

Satisfação com
o Relacionamento

Resposta Afetiva
Negativa ao
Relacionamento

Qualidade no
Relacionamento

Comprometimento como a crença
em parceiros de troca na qual o relacionamento é tão importante que se deve
garantir o máximo esforço em mantê-lo. Hennig-Thurau e Klee (1997) definiram-no
como “a orientação do consumidor para o longo prazo em um relacionamento
baseado em aspectos emocionais (afetivos) e na convicção a permanência no
relacionamento trará mais benefícios que o término dele (aspectos cognitivos)”
(p.753). Estes autores excluem aspectos comportamentais como investimentos no
relacionamento e adaptação mútua, encontrados em definições de outros
estudiosos do assunto (BROWN, LUSCH e NICHOLSON, 1995), pois consideram
estes como resultados de altos níveis de comprometimento.

Assim, a natureza multidimensional deste construto deve ser incluída no
modelo em teste, representada por fatores como:

(a) a dimensão Normativa, referente a internalização induzida por
uma parte sobre a outra (BROWN, LUSCH e NICHOLSON, 1995;
GRUEN, SUMMERS e ACITO, 2000), retratando a idéia de
obrigação em participar da relação. Nesta dimensão serão
aplicados os indicadores listados a seguir:
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As pessoas deveriam ter uma conta no ________
Eu acho que devo manter minha conta no ______, mesmo
sem muitas movimentações nela, apenas para continuar a
relação
Eu sinto obrigação em permanecer com a conta no _______
O ______ me vê como um cliente especial, e não somente
como mais um cliente (-)

Gruen, Summers e Acito
(2000)
Gruen, Summers e Acito
(2000)
Medeiros e Enders
(1998)
Brown, Lusch, Nicholson
(1995)

(b) a dimensão Instrumental/ de Continuidade, que é definida como o
desejo de continuar o relacionamento com o parceiro de negócios
(KIM e FRAZIER, 1997; GRUEN, SUMMERS e ACITO, 2000).
Neste caso, serão aplicados os indicadores listados a seguir:
Se eu decidisse fechar minha conta no ______, eu
me
sentiria
prejudicado
pessoalmente
e
financeiramente
Eu sinto que teria poucas opções se saísse do
_______
Uma das principais razões para continuar com a
conta no ______ é que outro banco não ofereceria os
benefícios que eu tenho aqui.
Estou disposto a deslocar mais dos meus recursos
para o ______ como forma de fortalecer a relação
com ele.

Gruen, Summers e Acito (2000)
Medeiros e Enders (1998)
Gruen, Summers e Acito (2000)
Gruen, Summers e Acito (2000)

Viana, Cunha e Slongo (2000)
Wilson e Vloski (1997)

(c) a dimensão Afetiva, que se refere ao senso de individualidade no
tratamento do parceiro (KIM e FRAIZER, 1997; VENETIS e
GHAURI, 2000; GRUEN, SUMMERS e ACITO, 2000). Nesta
dimensão serão aplicados os indicadores listados a seguir:
Eu me sinto como “parte da família” quando estou
numa agência do _________;
Manter a conta no ______ é um desejo meu.
Eu me sentiria feliz se pudesse continuar com o
________ por bastante tempo.
Eu poderia descrever minha relação com o _______
como uma parceria
O ________ significa muito para mim;
Eu me sinto orgulhoso em dizer aos meus amigos
que tenho conta no ________

Gruen, Summers e Acito (2000)
Gruen, Summers e Acito (2000)
Medeiros e Enders (1998)
Medeiros e Enders (1998)
Pesquisa Qualitativa
Gruen, Summers e Acito (2000)
Brown, Lusch, Nicholson (1995)
Garbarino e Johnson (1999)
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(d) a dimensão Calculativa, que contém os aspectos associados a
estímulos extrínsecos, como prêmios e punições (BROWN,
LUSCH e NICHOLSON, 1995; VENETIS e GHAURI, 2000).
Nesta dimensão, serão aplicados os indicadores listados a seguir:
Eu somente transfiro uma quantidade maior dos Brown, Lusch e Nicholson (1995)
meus recursos para o _____, se ele me oferecer
algo mais.
É necessário barganhar para obter condições Brown, Lusch e Nicholson (1995)
mais favoráveis com o _____.

As entrevistas qualitativas não geraram nenhuma perspectiva diferente
destas citadas, servindo essencialmente como uma forma de validação das
dimensões e seus indicadores. A escala de mensuração aplicada será uma escala
de Likert de 10 pontos, como apresentada a seguir:
1

2

Discordo
totalmente

3

4

Discordo

5

6

Não concordo
nem discordo

7

8

Concordo

9

10

Concordo
totalmente

A1A.5.2. Caracterização dos Indicadores deste Construto

Foi feita inicialmente a caracterização geral da amostra, considerando todas
as coletas realizadas. A Tabela A1A.20 mostra os resultados de observações
válidas de cada variável individualmente, sua média, desvio padrão, e indicadores
de curtose e assimetria.
Nesta lista, a taxa de não resposta foi baixa, o que sugere que todos os
indicadores podem participar da análise final.
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TABELA A1A. 63 - CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DO COMPROMETIMENTO
N
Válidos
1. As pessoas dev eriam ter conta lá
751
2. Não é neces sário barganhar
749
3. Estou disposto a t ransf erir para o banc o
752
4. Acho que dev o mant er a conta, ganho
753
5. Eu me s entiria f eliz se pudesse cont inuar
752
6. Faço part e da f amília
748
7. Não sou obrigado a permanec er
749
8. Sinto orgulho de ter c onta
746
9. Relaç ão c omo parceria
752
10. Terei poucas opções se saís se
752
11. Transf iro mais de qualquer f orma
754
12. Manter a cont a é um desejo meu
753
13. Ele me t rat a como client e es pecial
755
14. O banc o signif ica para mim
756
15. Se f ec hass e a cont a eu me sentiria prejudicado
754
16. Out ro banc o não me of ereceria os benef ícios daqui
752

Faltantes
5
7
4
3
4
8
7
10
4
4
2
3
1
0
2
4

Média
6, 81
4, 32
6, 27
5, 48
7, 21
5, 55
6, 58
6, 21
6, 14
4, 78
4, 58
7, 33
6, 37
6, 28
5, 27
5, 32

Mediana
7, 00
4, 00
6, 00
5, 00
7, 00
6, 00
7, 00
6, 00
6, 00
4, 00
4, 00
8, 00
7, 00
6, 00
5, 00
6, 00

Des v io
Padrão
1, 724
1, 811
1, 941
1, 877
1, 780
2, 052
2, 239
2, 018
1, 937
2, 201
1, 970
1, 855
2, 063
1, 972
2, 207
2, 371

Assimetria
-, 554
,662
-, 395
,078
-, 699
-, 110
-, 436
-, 324
-, 571
,126
,498
-1,099
-, 522
-, 508
-, 113
-, 145

Curtose
,742
,332
-, 046
-, 441
,961
-, 478
-, 312
-, 129
,037
-, 685
-, 098
1, 950
-, 080
,323
-, 671
-, 921

Fonte: Coleta de dados do projeto

Apenas 3 itens estiveram, em média, acima de 6,5, que indicaria avaliação
boa. São eles “Eu me sentiria feliz se pudesse continuar com o banco” (7,21), “As
pessoas deveriam ter conta no banco” (6,81), e “Não sou obrigado a permanecer
no banco” (6,58). Cada um destes itens é proveniente de dimensões diferentes, na
estrutura

inicialmente

proposta.

A

primeira

refere-se

à

dimensão

do

Comprometimento Afetivo, e as duas outras à dimensão Normativa.
No outro extremo, apenas um item indica uma avaliação de pouca
concordância, e refere-se à dimensão Calculativa inicialmente proposta. Este item
procura captar a percepção dos usuários de serviços bancários no que tange à
necessidade de barganhar para obter melhores opções. A princípio, numa
perspectiva de relacionamento, a barganha não seria necessária, mas, nesta
amostra, em média, os respondentes não concordam com esta perspectiva (média
= 4,28).

Outras questões importantes para as análises seguintes referem-se às
características das distribuições individuais. Percebe-se que a maioria dos
indicadores propostos é assimétrica à direita.

Não puderam ser confirmadas

relações não lineares nas análises, bem como da colinearidade. Por fim, não foi
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possível identificar outras variáveis que influenciassem os resultados, o que
sugere a estabilidade nos indicadores independentemente das categorias
aplicadas.

A1A.5.3. Purificação da Escala de Comprometimento no
Relacionamento – Amostras Preparatórias

Tendo em vista as 4 dimensões iniciais, os resultados da Consistência
Interna (Alfa de Cronbach) na amostra total foram os seguintes:
1.
2.
3.
4.

Normativo: alfa = 0,436;
Afetivo: alfa = 0,894;
Instrumental/ Continuidade: alfa = 0,780;
Calculativo: alfa = 0,429.

Estes resultados mostram que a estrutura inicial não apresenta boa
consistência em todas as dimensões. Neste caso, pode-se esperar que, através
do procedimento de purificação, aplicando a Análise Fatorial Exploratória (EFA),
possam ser identificados outros agrupamentos que ofereçam resultados mais
consistentes. Com este, foram identificadas 3 dimensões, apresentados na Tabela
A1A.21.

Numa avaliação da Análise Fatorial da amostra piloto, percebe-se que
as duas dimensões menos consistentes na estrutura original ficaram agrupadas. A
comparação dos resultados entre as amostras indicou que os itens inicialmente
agrupados dispersaram-se em diversas dimensões, o que mostra certa
inconsistência nos mesmos. Para a 3ª amostra, os itens foram agrupados de
forma semelhante ao da etapa piloto, mas na 2ª amostra, estes não
permaneceram juntos. Apesar das diferenças na amostra 2, a consistência interna
pode ser considerada satisfatória, exceto na dimensão de Comprometimento
Calculativo. Os resultados são apresentados a seguir.
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TABELA A1A. 64 - RESULTADOS DAS ANÁLISES FATORIAIS EXPLORATÓRIAS E DAS ANÁLISES DAS CONFIABILIDADES DA
ESCALA DE AVALIAÇÃO DO COMPROMETIMENTO NO RELACIONAMENTO

Amostra Total (N=270)
KMO=0,913
1

2

1

2

1

2

1

2

10,3

9,5

36,4

13,1

7,0

39,0

14,0

9,7

8,9

41,2

10,5

9,9

% Variância Explicada (Após rotação)

35,4

15,9

10,4

38,8

15,7

10,7

25,5

23,7

11,8

10,7

31,5

18,3

11,9

,786

,726
,788
,723
,695
,678
,436
,808
,733
,847

10. Teria poucas opções se saísse (Contin)
15. Se fechasse a conta eu me sentiria prejudicado (Contin)
16. Outro banco não me ofereceria os benefícios daqui (Contin)

,324
,312

11. Transfiro mais de qualquer forma (Calcul) (inv)
07. Não obrigado a permanecer (Norm) (inv)
02. Não é necessário barganhar (Calcul) (inv)
04. Acho que devo manter a conta (Norm )

Legenda: Dimensões Originais:

- (Norm)
- (Afet)
- (Contin)
- (Calcul)

Fonte: Coleta de dados do projeto

0,927
,301
,306
,354
,398
,769
,755
,718

,316
,360

= Normativo
= Afetivo
= Continuidade
= Calculativo

0,800

,702
,639
,613 0,508
,573

,827
,772
,729
,708
,820
,752
,775
,751
,821

3

Alfa

0,939

,408

0,805

4

,691
,723
,726
,747

Alfa

0,893
,663
,911
,498

,639
,692
,717

3

Coleta 3a Amostra (N=60)
KMO=0,827

41,9
,837
,833
,819
,792
,779
,750
,708
,687
,636

Alfa

Coleta 2a Amostra (N=61)
KMO=0,746

% Variância Explicada (Autovalores ACP)

01. As pessoas deveriam ter conta lá (Norm)
13. Eles me tratam como cliente especial (Afet)
14. Significa para mim (Afet)
09. Relação como parceria (Afet)
08. Sinto orgulho de ter conta (Norm)
03. Disposto a transferir para o banco (Contin)
12. Manter a conta é um desejo meu (Afet)
06. Sinto-me como parte da família (Afet)
05. Eu me sentiria feliz se pudesse continuar (Afet)

3

Coleta Piloto (N=150)
KMO=0,891

,564
,569

,750
,615

0,755
,583

,715
,426
,469 0,550
,385

,591

,534
,752
0,493
,348

Alfa

0,914

,408
,793
,841
,714
,530

,871

3

0,813
,428
,823
,547 0,445
,535
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1. Afetivo: Representa 35.4% da variância explicada na amostra preparatória
total após a rotação varimax, e alfa igual a 0,927. Na amostra piloto, este
indicador foi de 0,939. No caso da 2ª amostra, a consistência interna
diminuiu (0,893), mas ainda dentro de limites aceitáveis. Para a 3ª amostra,
a consistência interna foi semelhante ao da 1ª amostra (0,914).

2. Instrumental/ Continuidade: Representa 15,9% da variância explicada para
a amostra preparatória total após a rotação varimax, e alfa igual a 0,800. Na
amostra piloto, este indicador foi de 0,805. Para a 2ª amostra, a
consistência interna também teve em pequeno decréscimo (0,755), mas
dentro de limites aceitáveis. Para a 3ª amostra, a consistência interna foi
semelhante ao da 1ª amostra (0,813).

3. Calculativo: Representa 10,4% da variância explicada para a na amostra
preparatória total após a rotação varimax, e alfa igual 0,508. Na amostra
piloto, este indicador é de 0,550. Na 2ª etapa, esta dimensão permaneceu
com baixa consistência interna (0,493). Para a 3ª amostra, a consistência
interna foi semelhante aos anteriores (0,445). Mesmo separando os itens
da dimensão original Calculativa, os coeficientes Alfa ficam entre 0,400 e
0,500. Esta dimensão, portanto, não apresentou boa consistência interna.

Assim, novamente neste construto, a estrutura inicial não foi encontrada
nas coletas preparatórias de dados. Houve a mescla de algumas dimensões
iniciais, que resultaram em 3 fatores, como foi citado anteriormente.

A comparação entre os resultados das 3 etapas foi feita com uma ANOVA.
Nesta escala, estes indicaram que as médias variaram somente para 3 itens de
forma significativa entre as amostras, mas sem um padrão definido entre elas que
demonstrasse inconsistência temporal nos mesmos.
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A1A.5.4. Análise Fatorial Confirmatória da Escala de Comprometimento
– Etapa Preparatória

Como forma de complementar a avaliação realizada, foi aplicada uma
Análise Fatorial Confirmatória, conforme sugerido nas etapas de desenvolvimento
da escala. Considerando as cargas fatoriais dos itens sobre cada Variável Latente
(dimensão), a Tabela A1A.22 mostra os resultados. Nesta Tabela, todos os
loadings foram indicados como significativos.
Ainda nela, foram calculados indicadores alternativos de confiabilidade
(CONF) e de Variância Média Extraída (AVE). Neste caso, todos os resultados
podem ser considerados significativos, exceto a dimensão Calculativa, que
apresentou resultados inconsistentes.
TABELA A1A. 65 - RESULTADOS DA CFA DA ESCALA DE COMPROMETIMENTO NO
RELACIONAMENTO - AMOSTRAS PREPARATÓRIAS

05. Eu me sentiria feliz se pudesse continuar
01. As pessoas deveriam ter conta lá
12. Manter a conta é um desejo meu
13. Eles me tratam como cliente especial
08. Sinto orgulho de ter conta
14. Significa para mim
06. Sinto-me como parte da família
03. Disposto a transferir para o banco
09. Relação como parceria
10. Teria poucas opções se saísse
15. Se fechasse a conta eu me sentiria prejudicado
16. Outro banco não me ofereceria os benefícios daqui
07. Não obrigado a permanecer (inv)
11. Transfiro mais de qualquer forma (inv)
02. Não é necessário barganhar (inv)
04. Acho que devo manter a conta
Confiabilidade Composta (CONF)
Variância Média Extraída (AVE)

Afetivo
.823*
.787**
.773*
.824*
.822*
.797*
.762*
.691*
.703*

Normativo/
Continuidade

Calculativo

.732**
.801*
.748*
-1.000
.199*
.208**
.317*
0,928
0,604

0,804
0,578

* Loadings significativos a 0,05
** Loadings com significância não calculada por estar fixado em 1 na avaliação inicial

Fonte: Coleta de dados do projeto

As

correlações

entre

as

Variáveis

Latentes

(dimensões)

do

Comprometimento estão na Tabela A1A.23. As 2 primeiras dimensões convergem
para o mesmo construto, mas a terceira não apresenta correlação satisfatória com
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as outras duas. Neste caso, pode-se verificar a possibilidade de eliminar esta
dimensão por inconsistência com o construto avaliado.

TABELA A1A. 66 - RESULTADOS DAS CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS
LATENTES NA CFA DA ESCALA DE COMPROMETIMENTO NO RELACIONAMENTO PREPARATÓRIAS

Afetivo
Afetivo
Normativo/ Continuidade
Calculativo

Normativo/
Continuidade

,659*
,159

Calculativo

-,065

* correlações significativas a 0,05

Fonte: Coleta de dados do projeto

Mesmo com a divergência acima, os resultados do modelo da CFA foram
satisfatórios, como mostram os indicadores gerais do modelo (2 = 206,8; 101 gl;
p<0,001; 2/gl = 2,04; resíduos padronizados < 0,229; NFI=.941; NNFI=.963;
CFI=.969; IFI=.969; SRMR=.071;RMSEA=.065).

Complementando ainda as análises, o problema foi tratado com a mesma
estrutura de dimensões propostas, mas agora com uma CFA de 2ª ordem
(SOCFA). Os resultados significativos mostram a convergência, e estes
indicadores serão sumarizados em um indicador único que substituiria cada VL de
1ª ordem. Os loadings estão apresentados na Tabela A1A.24, considerando a
eliminação da dimensão Calculativa.
TABELA A1A. 67 - RESULTADOS DA CFA DE 2ª ORDEM DA ESCALA DE
COMPROMETIMENTO NO RELACIONAMENTO - AMOSTRAS PREPARATÓRIAS
VLs de 1ª ordem

Afetivo
Continuidade

VL 2ª ordem
Benefícios do
Relacionamento
.797*
.823*

* loadings significativos a 0,05

Fonte: Coleta de dados do projeto

Os resultados do modelo da CFA também neste caso foram adequados,
como mostram os indicadores gerais do modelo (2 = 100,6; 51 gl; p<0,001; 2/gl =
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1,97; resíduos padronizados < 0,119; NFI=.969; NNFI=.980; CFI=.984; IFI=.985;
SRMR=.043; RMSEA=.062).

Como modelo de comparação, foi também analisado o resultado da escala
originalmente proposta, com as 4 dimensões de Comprometimento (Afetivo, de
Continuidade, Normativo e Calculativo). Neste caso, os modelo teve resultado
aquém do indicado pela literatura, apresentando inconsistências nas dimensões
Calculativa e Normativa.

A1A.6. LEALDADE
Resposta Afetiva
Positiva ao
Relacionamento

A1A.6.1. Desenvolvimento dos
Indicadores da Lealdade

Qualidade
Percebida dos
Serviços

Confiança

Satisfação com
o Relacionamento

A pesquisa sobre a Lealdade
tradicionalmente

baseia-a

Lealdade

Benefícios
Relacionamento

em
Comprometimento

indicadores comportamentais como a
proporção de compras realizadas de

Satisfação com
o Relacionamento

Resposta Afetiva
Negativa ao
Relacionamento

Qualidade no
Relacionamento

um mesmo fornecedor, seqüência de compra realizada, e a probabilidade de
compra de um dado fornecedor (DICK e BASU, 1994).

Avaliando as definições propostas na revisão da literatura desta tese, e o
modelo de forma global, percebe-se que algumas das dimensões atitudinais
(afetivas e cognitivas) estão contempladas nos outros construtos do mesmo. Para
este construto, portanto, a forma de mensuração deve retratar as perspectivas
comportamentais, indicadas por Dick e Basu (1994), como a não motivação para
busca de outros concorrentes, a resistência à troca pela oferta de outras opções
de bancos, e o comportamento de comunicação boca-a-boca.

Estes elementos foram inseridos como forma de substituir a recompra como
indicador, pois grande parte dos serviços bancários são de prestação contínua, e
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não fechados a cada operação. Assim, os indicadores foram coletados em uma
escala de probabilidade de realizar cada um dos comportamentos citados.

1

2

3

Certamente
Não

4

5

Não

6

Talvez

7

8
Sim

9

10

Certamente
Sim

Qual a probabilidade de você:









Manter a conta no _______
Recomendar o _____ para seus amigos e familiares
Aumentar a concentração dos seus recursos no ________
Falar bem do ______ para outras pessoas
Continuar fazendo seus negócios através do ________
Considerar o _______ quando tiver que adquirir um produto ou serviço
financeiro novo
Procurar outros bancos para fazer negócios
Fornecer informações pessoais para o banco.

A1A.6.2. Caracterização dos Indicadores deste Construto

Foi feita inicialmente a caracterização geral da amostra, considerando todas
as coletas realizadas. A Tabela A1A.25 mostra os resultados de observações
válidas, na média de cada variável individualmente, sua média, desvio padrão, e
indicadores de curtose e assimetria. Nesta lista, a taxa de não resposta foi baixa, o
que sugere que todos os indicadores podem participar da análise final.

TABELA A1A. 68 - CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES DA LEALDADE
N
1. Aumentar movimentação
2. Considerar quando tiver que adquirir produto
3. Continuar fazendo negócios
4. Falar bem para outras pessoas
5. Fornecer informações
6. Manter a conta
7. Procurar outros bancos
8. Recomendar para amigos e familiares

Válidos
755
756
755
753
756
754
755
756

Fonte: Coleta de dados do projeto

Faltantes
1
0
1
3
0
2
1
0

Média
6,48
6,83
7,20
7,14
7,08
7,57
4,89
6,97

Mediana
6,00
7,00
7,00
7,00
7,00
8,00
5,00
7,00

Desvio
Padrão
1,806
1,783
1,614
1,827
1,792
1,629
2,048
1,990

Assimetria
-,107
-,591
-,677
-,646
-,712
-,602
,274
-,634

Curtose
,088
,680
1,339
,891
,932
,695
-,235
,418
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Neste construto a maior parte dos indicadores estiveram em média acima
de 6,5 (limite da avaliação de intenção de manutenção do comportamento). A
intenção de “Manter a conta no banco” obteve a maior média (7,57), seguido do
item relacionado à intenção de “Continuar fazendo negócios com o banco” (7,20),
e “Falar bem para as outras pessoas” (7,14). O indicador de intenção de “Procurar
outro banco” apresentou o menor nível (4,89), num nível de incerteza quanto à
mesma. Este item poderia ser invertido, mas, mesmo assim, a interpretação
permanece a mesma.

Percebe-se também que a maioria dos indicadores propostos é assimétrica
à direita. Casos de não-linearidade, assim como de colinearidade, não puderam
ser confirmadas. Por fim, não foi possível identificar outras variáveis que
influenciassem os resultados, o que sugeriu a estabilidade nos indicadores
independentemente das categorias aplicadas.
A1A.6.3. Avaliação da Consistência da Escala de Lealdade – Amostras
Preparatórias

Os resultados da aplicação de uma Análise Fatorial Exploratória (EFA) para
a amostra total, que constam na Tabela A1A.26, indicaram que apenas 1 item não
foi consistente com os outros (“procurar outros bancos”), como comunalidade de
0,312. Sem este item, a consistência interna foi de 0,925, como mostra a Tabela.
Uma possibilidade de melhorar a consistência interna sugerida na análise foi de se
retirar também o item “recomendar a amigos e parentes”. Neste caso, o
coeficiente alfa sobe para 0,927.
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TABELA A1A. 69 - RESULTADOS DAS ANÁLISES FATORIAIS EXPLORATÓRIAS E
DAS ANÁLISES DAS CONFIABILIDADES DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DA LEALDADE
Amostra Total
(N=271)

Amostra
Piloto (N=150)

KMO=0,922

KMO=0,908

1

1

% Variância Explicada (Autovalores ACP)
% Variância Explicada (Após rotação)
1. Aumentar movimentação
2. Considerar quando tiver que adquirir produto
3. Continuar fazendo negócios
4. Falar bem para outras pessoas
5. Fornecer informações
6. Manter a conta
7. Procurar outros bancos
8. Recomendar para amigos e familiares

64,0
64,0
,758
,871
,882
,895
,686
,847
-,562
,839

Alfa

0,927

66,3
66,3
,723
,888
,900
,909
,645
,872
-,655
,869

Alfa

0,927

2ª Amostra (N=61)
KMO=0,881

3ª Amostra
(N=60)
KMO=0,854

1

2

64,9
58,3
,876
,903
,808
,847
,876
,768

13,0
15,6

,616

Alfa

0,933

-,962
,646

1

Alfa

60,4
60,4
,763
,756
,867
,873
,521
,878
-,561
,899

Fonte: Coleta de dados do projeto

Na 2ª amostra, a avaliação da análise fatorial indicou duas dimensões.
Apesar disso, por inspeção dos resultados, o indicador inicialmente excluído na
etapa anterior teve a carga fatorial maior na segunda dimensão. O segundo
indicador apresentou carregamento semelhante no 1º e 2º fator, o que sugere
unidimensionalidade, seguindo os resultados da coleta piloto. Neste caso, o
coeficiente Alfa de Cronbach foi de 0,933.

Na 3ª amostra, a avaliação da análise fatorial indicou uma dimensão, como
foi proposto nas amostras anteriores. Retirando-se o item “Procurar outros
Bancos”, o Coeficiente Alfa de Cronbach é de 0,906.

A comparação entre os resultados das 2 etapas foi feita com a ANOVA.
Nesta escala, os resultados indicaram que as médias não variaram de forma
significativa entre as amostras, o que indica consistência temporal nos mesmos.

Neste construto, portanto, deverão ser utilizados 6 dos 8 indicadores
originais. Estes se mostraram consistentes e carregaram em um único fator.
Assim, os itens “Recomendar a amigos e parentes”, e “Procurar outros bancos”
devem ser retirados, e os outros mantidos para a coleta final.

0,906
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Para a lealdade, como o resultado indicou unidimensionalidade, não foi
aplicada a CFA sobre este construto para as amostras preparatórias.
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APÊNDICE 2 – Avaliação Preliminar da Validade Convergente e
Discriminante entre os Construtos
Depois de verificada a validade dos modelos de mensuração dos construtos
individualmente

(Variáveis Latentes e seus indicadores)

constantes nos

ANPÊNDICES 1 e 1a, a etapa seguinte proposta na metodologia deste trabalho
refere-se à verificação da validade discriminante entre os diferentes elementos do
modelo estrutural proposto.

Para cumprir esta etapa, inicialmente foi avaliada esta perspectiva
aplicando nas amostras preparatórias um modelo de matriz MTMM, considerando
as dimensões de cada construto do modelo de forma agregada. Este processo
permitiu uma pré-avaliação do mesmo, para que fossem feitas as correções
necessárias no modelo de mensuração dos construtos.

Na segunda etapa, esta avaliação será aplicada na amostra final (n=480)
um procedimento de Análise Fatorial Confirmatória (CFA) considerando os
indicadores agregados de cada variável do modelo, discutida no Capítulo 4.

A2.1. Avaliação Discriminante e Convergente e do Modelo Estrutural –
Amostras Preparatórias individuais
Para avaliar a discriminação e convergência das variáveis do modelo nas
etapas preparatórias, foi montada uma matriz MTMM (Matriz Multi-Traço MultiMétodo) modificada para cada amostra coletada (CAMPBEL e FISK, 1959). Esta
abordagem permite observar a convergência dos indicadores de uma mesma VL,
bem como a discriminação entre os indicadores de VLs diferentes.

Para tal, foi calculada a correlação entre os indicadores agregados
propostos para cada construto. Estes foram resultado da média dos indicadores
originalmente propostos para cada construto, de acordo com as análises feitas.
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Como as amostras eram pequenas (150, 61 e 60 entrevistas), a aplicação de uma
CFA não é indicada.

Para interpretação dos resultados, numa perspectiva de convergência, as
correlações entre indicadores de um mesmo construto devem ser maiores que a
correlação entre indicadores de construtos diferentes. A idéia de discriminação
entre os construtos é decorrente da anterior. As correlações entre indicadores de
construtos diferentes devem ser relativamente baixas, quando comparadas com
as dos indicadores do mesmo construto, para caracterizar que estes são
divergentes entre si.

Estes critérios podem ser vistos como indicativos de convergência e/ou
discriminação entre as VLs, apesar de existirem algumas controvérsias na
literatura quanto à sua interpretação (BAGOZZI e PHILLIPS; 1991). A crítica que
estes autores fazem está nos limites entre os valores que caracterizam os
aspectos descritos. São citadas situações em que existem correlações altas entre
os indicadores de construtos diferentes, mas sendo estas decorrentes não de
convergência entre eles, mas sim de uma relação que, analisada sob o ponto de
vista teórico, poderia ser encarada como de antecedentes e conseqüências.
Assim, apesar de um instrumento importante para a sua finalidade, deve ser
utilizado com cuidado.

Nos mapas de correlação constantes nas tabelas A2.1, A2.2 e A2.3, os
triângulos superiores representam a correlação entre os indicadores de um
mesmo construto. As outras correlações marcadas nos retângulos indicam o
resultado de associação entre indicadores de construtos diferentes. Os
comentários e análises sobre os resultados destas tabelas estão no Capítulo 4
desta tese.
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1,000
0,509
0,393
0,399
0,416
0,347
0,418

1,000
0,598
0,600
0,623
0,405
0,579

1,000
0,842
0,780
0,531
0,739

1,000
0,760
0,508
0,790

1,000
0,617
0,742

1,000
0,463

manter a conta

1,000
0,565
0,600
0,677
0,712
0,779
0,549
0,729

fornecer
informações

Aumentar
movimentação
considerar
quando tiver que
adquirir produto
continuar
fazendo
negócios
falar bem para
outras pessoas

1,000
0,729
0,597
0,450
0,523
0,519
0,626
0,453
0,559

Comprometimento
Continuidade

1,000
0,732
0,772
0,401
0,473
0,608
0,629
0,705
0,561
0,656

Comprometimento
Afetivo

1,000
0,687
0,541
0,732
0,294
0,382
0,610
0,667
0,681
0,474
0,653

Confiança Altruísmo

1,000
0,786
0,613
0,446
0,620
0,280
0,339
0,534
0,572
0,539
0,380
0,542

Confiaça Cometência

1,000
0,713
0,742
0,556
0,366
0,636
0,153
0,365
0,498
0,531
0,517
0,345
0,509

Resposta Afetiva
Global

1,000
0,776
0,742
0,843
0,632
0,436
0,674
0,238
0,448
0,621
0,668
0,671
0,402
0,603

Distância Ideal

1,000
0,224 1,000
-0,066 0,228 1,000
-0,329 -0,137 0,299 1,000
-0,133 0,008 0,344 0,561
-0,190 0,062 0,118 0,468 0,193 1,000
0,372 0,401 -0,184 -0,525 -0,204 -0,222
0,266 0,394 -0,175 -0,391 -0,149 -0,179
0,314 0,402 -0,214 -0,419 -0,167 -0,125
0,352 0,450 -0,201 -0,456 -0,182 -0,179
0,500 0,434 -0,117 -0,452 -0,218 -0,186
0,497 0,355 0,032 -0,417 -0,204 -0,184
0,458 0,458 -0,138 -0,494 -0,256 -0,209
0,384 0,300 0,053 -0,201 -0,046 0,010
0,285 0,258 -0,069 -0,372 -0,004 -0,113
0,458 0,310 -0,161 -0,513 -0,175 -0,250
0,409 0,317 -0,164 -0,474 -0,096 -0,238
0,438 0,441 -0,089 -0,557 -0,177 -0,258
0,322 0,375 -0,063 -0,257 -0,228 -0,131
0,441 0,331 -0,143 -0,396 -0,100 -0,229

Desconformidade
Global

1,000
0,485
0,388
-0,137
-0,413
-0,146
-0,224
0,578
0,498
0,611
0,605
0,749
0,635
0,635
0,291
0,382
0,539
0,605
0,583
0,385
0,639

Satisfação Geral

Afeto negativo
Culpa

Afeto negativo
Medo

Afeto negativo
Raiva

Afeto positivo
Interesse

1,000
0,632
0,499
0,416
-0,003
-0,439
-0,135
-0,125
0,551
0,479
0,499
0,526
0,587
0,669
0,621
0,429
0,419
0,482
0,518
0,560
0,382
0,514

Afeto positivo
Entusiasmo

1,000
0,545
0,534
0,480
0,401
-0,097
-0,430
-0,266
-0,041
0,508
0,409
0,496
0,518
0,568
0,551
0,575
0,447
0,396
0,392
0,431
0,460
0,443
0,409

Beneficios
Economicos

Beneficios Sociais

1,000
0,487
0,576
0,641
0,276
0,383
-0,174
-0,433
-0,204
-0,178
0,650
0,539
0,650
0,680
0,639
0,502
0,603
0,230
0,374
0,512
0,544
0,541
0,389
0,523

Beneficios
Segurança

Qualidade Acesso
Agência

Qualidade Atendimento
1,000
Qualidade Infraestrutura
0,699 1,000
Qualidade Confiab serviços
0,798 0,633
Qualidade Acesso agência
0,583 0,509
Beneficios Sociais
0,653 0,376
Beneficios Segurança
0,719 0,568
Beneficios Economicos
0,354 0,395
Afeto positivo Entusiasmo
0,387 0,349
Afeto positivo Interesse
-0,177 -0,202
Afeto negativo Raiva
-0,477 -0,326
Afeto negativo Medo
-0,168 -0,258
Afeto negativo Culpa
-0,243 -0,195
Satisfação Geral
0,774 0,602
Desconformidade Global
0,628 0,414
Distância Ideal
0,676 0,542
Resposta Afetiva Global
0,756 0,604
Confiaça - Competência
0,737 0,626
Confiança - Altruísmo
0,560 0,408
Comprometimento Afetivo
0,686 0,537
Comprometimento Continuidade 0,271 0,145
Aumentar movimentação
0,453 0,269
considerar quando tiver que adquirir0,622
produto
0,488
continuar fazendo negócios
0,695 0,522
falar bem para outras pessoas
0,648 0,482
fornecer informações
0,421 0,339
manter a conta
0,621 0,504

Qualidade Confiab
Serviços

Qualidade
Infraestrutura

Qualidade
Atendimento

TABELA A2. 1- CORRELAÇÃO ENTRE OS INDICADORES DAS VARIÁVEIS LATENTES DO MODELO ESTRUTURAL AMOSTRA PILOTO

1,000
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1,000
0,706
0,599
0,674
0,642
0,547

1,000
0,782
0,773
0,782
0,642

1,000
0,687
0,669
0,615

1,000
0,762
0,644

1,000
0,630

manter a conta

1,000
0,335
0,287
0,307
0,354
0,197
0,262

fornecer
informações

1,000
0,608
0,579
0,589
0,636
0,693
0,575
0,581

falar bem para
outras pessoas

Aumentar
movimentação
considerar
quando tiver que
adquirir produto
continuar
fazendo negócios

1,000
0,750
0,515
0,591
0,555
0,503
0,606
0,517
0,516

Comprometimento
Continuidade

1,000
0,701
0,712
0,350
0,554
0,699
0,651
0,742
0,682
0,725

Comprometimento
Afetivo

1,000
0,678
0,611
0,670
0,403
0,547
0,588
0,523
0,654
0,518
0,477

Confiança Altruísmo

1,000
0,890
0,673
0,551
0,662
0,411
0,519
0,594
0,572
0,663
0,523
0,443

Confiaça Cometência

1,000
0,767
0,698
0,543
0,530
0,568
0,272
0,349
0,422
0,427
0,614
0,430
0,280

Resposta Afetiva
Global

1,000
0,689
0,845
0,901
0,664
0,527
0,613
0,314
0,551
0,550
0,500
0,692
0,539
0,441

Distância Ideal

Desconformidade
Global

1,000
0,545 1,000
0,531 0,419 1,000
0,445 0,321 0,372 1,000
-0,025 0,099 0,041 0,144 1,000
-0,396 -0,443 -0,190 -0,102 0,369 1,000
-0,116 -0,244 -0,074 -0,043 0,364 0,732 1,000
-0,011 -0,288 -0,034 0,039 0,132 0,585 0,616 1,000
0,587 0,730 0,434 0,419 -0,048 -0,531 -0,432 -0,319
0,605 0,518 0,408 0,285 -0,141 -0,472 -0,288 -0,107
0,551 0,629 0,477 0,463 -0,020 -0,503 -0,439 -0,314
0,572 0,715 0,435 0,451 0,074 -0,408 -0,353 -0,257
0,513 0,718 0,319 0,302 0,034 -0,489 -0,272 -0,217
0,691 0,704 0,403 0,341 0,025 -0,403 -0,156 -0,083
0,628 0,716 0,343 0,477 0,023 -0,413 -0,213 -0,220
0,416 0,320 0,120 0,332 0,155 -0,161 0,042 0,145
0,582 0,496 0,370 0,340 0,012 -0,315 -0,281 -0,124
0,452 0,519 0,258 0,258 -0,080 -0,479 -0,338 -0,243
0,439 0,505 0,243 0,272 -0,181 -0,395 -0,305 -0,291
0,628 0,628 0,430 0,389 -0,087 -0,505 -0,250 -0,233
0,390 0,567 0,221 0,276 -0,116 -0,455 -0,322 -0,249
0,418 0,548 0,149 0,287 0,069 -0,282 -0,150 -0,185

Satisfação Geral

Afeto negativo
culpa

Afeto negativo
medo

Afeto negativo
raiva

Afeto positivo
interesse

Afeto positivo
entusiasmo

Beneficios
economicos

1,000
0,553
0,624
0,422
0,244
-0,002
-0,323
-0,199
-0,150
0,662
0,492
0,546
0,657
0,554
0,541
0,540
0,263
0,526
0,512
0,548
0,599
0,427
0,390

Beneficios
segurança

1,000
0,679
0,503
0,646
0,365
0,358
-0,066
-0,478
-0,372
-0,158
0,840
0,648
0,788
0,821
0,701
0,598
0,612
0,365
0,536
0,640
0,500
0,634
0,578
0,400

Beneficios sociais

Qualidade acesso
agência

Qualidade atendimento
1,000
Qualidade infraestrutura
0,762 1,000
Qualidade confiab serviços
0,824 0,639
Qualidade acesso agência
0,685 0,535
Beneficios sociais
0,516 0,262
Beneficios segurança
0,720 0,588
Beneficios economicos
0,361 0,139
Afeto positivo entusiasmo
0,380 0,269
Afeto positivo interesse
-0,013 -0,111
Afeto negativo raiva
-0,513 -0,580
Afeto negativo medo
-0,369 -0,486
Afeto negativo culpa
-0,246 -0,340
Satisfação Geral
0,834 0,630
Desconformidade Global
0,549 0,335
Distância Ideal
0,767 0,530
Resposta Afetiva Global
0,802 0,621
Confiaça - Cometência
0,783 0,592
Confiança - Altruísmo
0,592 0,407
Comprometimento Afetivo
0,631 0,416
Comprometimento Continuidade 0,373 0,273
Aumentar movimentação
0,583 0,390
considerar quando tiver que adquirir0,663
produto
0,511
continuar fazendo negócios
0,596 0,402
falar bem para outras pessoas
0,739 0,503
fornecer informações
0,632 0,547
manter a conta
0,528 0,392

Qualidade confiab
serviços

Qualidade
infraestrutura

Qualidade
atendimento

TABELA A2. 2 - CORRELAÇÃO ENTRE OS INDICADORES DAS VARIÁVEIS LATENTES DO MODELO ESTRUTURAL - 2ª
AMOSTRA

1,000
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1,000
0,589
0,539
0,639
0,427
0,553
0,589
0,658
0,675
0,386
0,687

1,000
0,758
0,702
0,400
0,354
0,482
0,462
0,631
0,376
0,510

1,000
0,772
0,602
0,395
0,377
0,479
0,568
0,454
0,492

1,000
0,582
0,650
0,645
0,637
0,800
0,536
0,700

1,000
0,495
0,408
0,438
0,517
0,253
0,371

1,000
0,648
0,538
0,572
0,273
0,600

1,000
0,546
0,619
0,325
0,566

1,000
0,723
0,438
0,817

1,000
0,439
0,693

manter a conta

1,000
0,765
0,445
0,476
0,583
0,371
0,475
0,451
0,691
0,680
0,464
0,668

fornecer
informações

1,000
0,666
0,679
0,434
0,373
0,525
0,354
0,320
0,458
0,494
0,555
0,394
0,437

Aumentar
movimentação
considerar
quando tiver que
adquirir produto
continuar
fazendo
negócios
falar bem para
outras pessoas

1,000
0,727
0,726
0,832
0,440
0,397
0,516
0,308
0,456
0,472
0,557
0,603
0,364
0,537

Comprometimento
Continuidade

1,000
-0,354
-0,362
-0,327
-0,433
-0,405
-0,175
-0,268
-0,042
-0,190
-0,290
-0,177
-0,336
-0,192
-0,180

Comprometimento
Afetivo

1,000
0,684
-0,356
-0,313
-0,390
-0,448
-0,393
-0,170
-0,214
0,064
-0,291
-0,329
-0,216
-0,338
-0,072
-0,374

Confiança Altruísmo

1,000
0,687
0,725
-0,532
-0,527
-0,521
-0,595
-0,415
-0,161
-0,249
-0,022
-0,262
-0,251
-0,352
-0,427
-0,157
-0,335

Confiaça Cometência

1,000
0,127
0,201
0,109
-0,046
-0,097
-0,178
-0,069
-0,149
-0,163
-0,149
-0,082
0,036
-0,155
-0,253
-0,213
-0,009
-0,296

Resposta Afetiva
Global

Afeto negativo
culpa

1,000
-0,081
-0,307
-0,257
-0,150
0,749
0,628
0,652
0,727
0,565
0,563
0,655
0,425
0,479
0,569
0,581
0,656
0,403
0,570

Distância Ideal

Afeto negativo
medo

1,000
0,435
-0,150
-0,236
-0,085
-0,291
0,411
0,455
0,433
0,509
0,531
0,515
0,504
0,578
0,328
0,348
0,453
0,456
0,377
0,394

Desconformidade
Global

Afeto negativo
raiva

1,000
0,590
0,580
-0,078
-0,383
-0,351
-0,448
0,475
0,486
0,536
0,579
0,685
0,512
0,582
0,254
0,366
0,448
0,549
0,589
0,467
0,525

Satisfação Geral

Afeto positivo
interesse

1,000
0,545
0,674
0,668
-0,106
-0,256
-0,099
-0,160
0,597
0,506
0,648
0,638
0,628
0,764
0,729
0,572
0,388
0,426
0,564
0,647
0,566
0,515

Afeto positivo
entusiasmo

1,000
0,694
0,550
0,478
0,585
-0,218
-0,253
-0,196
-0,187
0,506
0,521
0,502
0,606
0,568
0,592
0,628
0,354
0,445
0,455
0,402
0,536
0,341
0,500

Beneficios
economicos

Beneficios sociais

1,000
0,520
0,640
0,592
0,436
0,626
-0,048
-0,478
-0,382
-0,329
0,719
0,526
0,719
0,777
0,565
0,517
0,554
0,224
0,414
0,374
0,597
0,608
0,405
0,599

Beneficios
segurança

Qualidade acesso
agência

Qualidade atendimento
1,000
Qualidade infraestrutura
0,807 1,000
Qualidade confiab serviços
0,814 0,704
Qualidade acesso agência
0,638 0,477
Beneficios sociais
0,740 0,570
Beneficios segurança
0,622 0,523
Beneficios economicos
0,563 0,472
Afeto positivo entusiasmo
0,590 0,478
Afeto positivo interesse
-0,091 0,005
Afeto negativo raiva
-0,444 -0,378
Afeto negativo medo
-0,340 -0,320
Afeto negativo culpa
-0,400 -0,325
Satisfação Geral
0,677 0,659
Desconformidade Global
0,488 0,473
Distância Ideal
0,665 0,564
Resposta Afetiva Global
0,715 0,658
Confiaça - Cometência
0,557 0,454
Confiança - Altruísmo
0,529 0,417
Comprometimento Afetivo
0,584 0,398
Comprometimento Continuidade 0,270 0,189
Aumentar movimentação
0,427 0,303
considerar quando tiver que adquirir0,427
produto
0,326
continuar fazendo negócios
0,636 0,405
falar bem para outras pessoas
0,617 0,458
fornecer informações
0,534 0,477
manter a conta
0,550 0,379

Qualidade confiab
serviços

Qualidade
infraestrutura

Qualidade
atendimento

TABELA A2. 3 - CORRELAÇÃO ENTRE OS INDICADORES DAS VARIÁVEIS LATENTES DO MODELO ESTRUTURAL - 3ª
AMOSTRA

0,333

1,000
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A2.2. Avaliação Discriminante e Convergente do Modelo Estrutural – Modelo
Alternativo
Como alguns dos resultados indicados nas análises anteriores não se
mostraram satisfatórios, procedeu-se então à configuração de outra possibilidade,
considerando as escalas originalmente propostas para os construtos das
Respostas Afetivas Positivas e Negativas, aplicando a estrutura DES I (IZARD,
1977). A reconfiguração destas variáveis de deveu principalmente à inconsistência
apresentada pelos indicadores sumarizados delas.

Também se recuperou a estrutura original dos Benefícios Percebidos em
um Relacionamento (4 dimensões), da Confiança (3 dimensões) e do
Comprometimento (4 dimensões). Estas últimas, apesar de terem apresentado
bons resultados na matriz MTMM, acabaram por reduzir seus indicadores a duas
dimensões cada uma. Para aplicação em um modelo estrutural, a recomendação
de diversos autores é que, se possível, tenha-se pelo menos 3 indicadores por
construto, para que estes sejam determinados de forma adequada (HAIR et alii,
1998).

Da mesma forma que na análise anterior, foi montada a matriz MTMM
(Matriz Multi-Traço Multi-Método) modificada para cada amostra coletada
(CAMPBEL e FISK, 1959). Esta abordagem permite verificar a convergência dos
indicadores de uma mesma VL, bem como a discriminação entre os indicadores
de VLs diferentes.

Nos mapas de correlação constantes nas tabelas A2.4, A2.5 e A2.6, os
triângulos superiores representam a correlação entre os indicadores de um
mesmo construto. As outras correlações marcadas nos retângulos mostram o
resultado de associação entre indicadores de construtos diferentes. Os
comentários e análises sobre os resultados destas tabelas estão no Capítulo 4
desta tese.

401

1,00
0,84
0,78
0,53
0,74
0,70

1,00
0,76
0,51
0,79
0,73

1,00
0,62
0,74
0,81

1,00
0,46
0,54

Manter a conta

1,00
0,60
0,60
0,62
0,41
0,58
0,50

1,00
0,67

Recomendar para amigos
e familiares

1,00
0,04
-0,04
-0,08
-0,03
-0,08
-0,09
0,00

Fornecer informações

Considerar quando tiver
que adquirir produto

1,00
0,03
0,57
0,47
0,49
0,52
0,45
0,50
0,47

Falar bem para outras
pessoas

Aumentar movimentação

1,00
0,65 1,00
0,40 0,70
0,04 -0,02
0,43 0,58
0,38 0,68
0,40 0,71
0,58 0,76
0,40 0,50
0,43 0,74
0,55 0,73

Continuar fazendo
negócios

Comprometimento Orig
Calculativo

1,00
0,53
0,73
0,68
0,06
0,45
0,52
0,52
0,63
0,45
0,56
0,57

Comprometimento Orig
Normativo

Confiança Orig Altruísmo

Confiança Orig
Integridade

Confiança Orig
Competência

Resposta Afetiva Global

Distância Ideal

Desconformidade Global

1,00
-0,38 1,00
-0,30 0,78 1,00
-0,31 0,74 0,71 1,00
-0,37 0,84 0,74 0,79 1,00
-0,23 0,53 0,50 0,50 0,58 1,00
-0,25 0,64 0,55 0,61 0,68 0,69 1,00
-0,27 0,44 0,37 0,45 0,54 0,48 0,74
-0,31 0,46 0,42 0,45 0,53 0,43 0,54
-0,36 0,65 0,63 0,60 0,72 0,63 0,74
-0,20 0,35 0,29 0,40 0,41 0,38 0,54
-0,13 -0,05 -0,11 -0,05 -0,05 -0,05 -0,14
-0,29 0,45 0,37 0,34 0,38 0,43 0,47
-0,35 0,62 0,50 0,53 0,61 0,54 0,59
-0,33 0,67 0,53 0,57 0,67 0,57 0,61
-0,41 0,67 0,52 0,54 0,68 0,56 0,69
-0,19 0,40 0,34 0,38 0,47 0,55 0,52
-0,28 0,60 0,51 0,54 0,65 0,54 0,65
-0,39 0,66 0,51 0,55 0,67 0,53 0,65

Comprometimento Orig
Continuidade

1,00
0,64
-0,36
-0,28
-0,22
-0,33
-0,20
-0,32
-0,30
-0,36
-0,37
-0,11
-0,05
-0,22
-0,36
-0,35
-0,38
-0,17
-0,31
-0,38

Comprometimento Orig
Afetivo

1,00
0,47
0,35
-0,20
-0,15
-0,17
-0,18
-0,22
-0,18
-0,20
-0,29
-0,26
-0,10
-0,09
0,00
-0,17
-0,10
-0,18
-0,23
-0,10
-0,19

Satisfação Geral

1,00
0,42
0,52
0,55
-0,50
-0,39
-0,39
-0,43
-0,32
-0,39
-0,36
-0,30
-0,49
-0,27
-0,07
-0,30
-0,48
-0,47
-0,53
-0,30
-0,40
-0,50

Resp Afet Orig Culpa

1,00
0,65
0,42
0,54
0,62
-0,46
-0,34
-0,39
-0,40
-0,28
-0,43
-0,42
-0,35
-0,46
-0,30
-0,10
-0,39
-0,49
-0,46
-0,53
-0,20
-0,35
-0,45

Resp Afet Orig Vergonha

1,00
0,82
0,72
0,52
0,64
0,60
-0,53
-0,42
-0,44
-0,48
-0,28
-0,47
-0,46
-0,35
-0,50
-0,29
-0,02
-0,32
-0,50
-0,49
-0,54
-0,24
-0,41
-0,51

Resp Afet Orig Medo

1,00
0,68
0,71
0,59
0,39
0,56
0,74
-0,44
-0,29
-0,31
-0,36
-0,29
-0,36
-0,28
-0,37
-0,38
-0,20
-0,13
-0,36
-0,46
-0,37
-0,46
-0,26
-0,33
-0,42

Resp Afet Orig Desprezo

1,00
-0,06
-0,15
-0,15
-0,06
-0,02
0,02
0,00
0,36
0,39
0,36
0,40
0,29
0,40
0,33
0,36
0,41
0,39
0,03
0,27
0,23
0,25
0,37
0,33
0,28
0,34

Resp Afet Orig Irritação

1,00
0,84
-0,17
-0,24
-0,24
-0,19
-0,05
-0,10
-0,12
0,44
0,41
0,44
0,49
0,35
0,45
0,40
0,47
0,48
0,41
0,09
0,27
0,37
0,36
0,51
0,40
0,37
0,43

Resp Afet Orig Raiva

1,00
0,35
0,38
0,07
0,16
0,21
0,21
0,27
0,19
0,15
-0,07
-0,07
-0,09
-0,08
-0,09
0,06
0,10
0,05
-0,06
0,08
-0,02
-0,01
-0,06
-0,07
0,03
0,03
-0,05
0,05

Resp Afet Orig Tristeza

1,00
-0,01
0,39
0,36
-0,34
-0,44
-0,43
-0,39
-0,18
-0,22
-0,30
0,40
0,32
0,43
0,49
0,42
0,50
0,65
0,41
0,53
0,58
0,08
0,30
0,41
0,43
0,49
0,43
0,41
0,44

Resp Afet Orig
Entusiasmo

1,00
0,45
-0,03
0,29
0,26
-0,33
-0,41
-0,36
-0,29
-0,18
-0,23
-0,25
0,45
0,37
0,38
0,38
0,40
0,50
0,49
0,26
0,53
0,49
0,00
0,36
0,47
0,44
0,45
0,33
0,46
0,44

Resp Afet Orig Interesse

1,00
0,53
0,59
-0,01
0,46
0,39
-0,34
-0,51
-0,41
-0,45
-0,20
-0,36
-0,32
0,61
0,54
0,62
0,63
0,52
0,73
0,68
0,44
0,66
0,44
-0,09
0,39
0,56
0,62
0,62
0,42
0,63
0,63

Resp Afet Orig
Contentamento

1,00
0,72
0,54
0,64
0,04
0,46
0,45
-0,31
-0,43
-0,41
-0,37
-0,16
-0,26
-0,29
0,54
0,47
0,47
0,50
0,37
0,53
0,61
0,43
0,57
0,46
0,02
0,40
0,40
0,42
0,55
0,29
0,48
0,53

Benefícios Orig
Customização

1,00
0,50
0,57
0,48
0,49
-0,01
0,42
0,42
-0,36
-0,45
-0,40
-0,34
-0,27
-0,24
-0,28
0,51
0,41
0,50
0,52
0,42
0,56
0,55
0,44
0,56
0,52
0,07
0,40
0,39
0,43
0,46
0,44
0,41
0,49

Beneficios Orig Sociais

Qualidade acesso agência

Qualidade confiab
serviços
1,00
0,49
0,51
0,66
0,33
0,48
-0,06
0,43
0,32
-0,33
-0,45
-0,41
-0,40
-0,20
-0,37
-0,30
0,65
0,54
0,65
0,68
0,49
0,63
0,50
0,50
0,58
0,35
-0,01
0,37
0,51
0,54
0,54
0,39
0,52
0,57

Benefícios Orig
Economicos

1,00
0,63
0,51
0,36
0,54
0,39
0,36
-0,05
0,37
0,28
-0,33
-0,33
-0,30
-0,27
-0,26
-0,23
-0,24
0,60
0,41
0,54
0,60
0,47
0,61
0,41
0,38
0,53
0,26
0,01
0,27
0,49
0,52
0,48
0,34
0,50
0,50

Beneficios Orig
Segurança

Qualidade atendimento
1,00
Qualidade infraestrutura
0,70
Qualidade confiab serviços
0,80
Qualidade acesso agência
0,58
Beneficios Orig Sociais
0,60
Beneficios Orig Segurança
0,76
Benefícios Orig Economicos
0,42
Benefícios Orig Customização
0,54
Resp Afet Orig Interesse
-0,06
Resp Afet Orig Contentamento
0,41
Resp Afet Orig Entusiasmo
0,35
Resp Afet Orig Tristeza
-0,35
Resp Afet Orig Raiva
-0,50
Resp Afet Orig Irritação
-0,48
Resp Afet Orig Desprezo
-0,50
Resp Afet Orig Medo
-0,17
Resp Afet Orig Vergonha
-0,36
Resp Afet Orig Culpa
-0,33
Satisfação Geral
0,77
Desconformidade Global
0,63
Distância Ideal
0,68
Resposta Afetiva Global
0,76
Confiança Orig Competência
0,60
Confiança Orig Integridade
0,73
Confiança Orig Altruísmo
0,56
Comprometimento Orig Normativo
0,42
Comprometimento Orig Afetivo
0,67
Comprometimento Orig Continuidade 0,40
Comprometimento Orig Calculativo
-0,06
Aumentar movimentação
0,45
Considerar quando tiver que adquirir produto
0,62
Continuar fazendo negócios
0,70
Falar bem para outras pessoas
0,65
Fornecer informações
0,42
Manter a conta
0,62
Recomendar para amigos e familiares 0,66

Qualidade infraestrutura

Qualidade atendimento

TABELA A2. 4 - CORRELAÇÃO ENTRE OS INDICADORES DAS VARIÁVEIS LATENTES DO MODELO ESTRUTURAL: AMOSTRA PILOTO
– ESTRUTURA ORIGINAL

1,00
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1,00
0,69
0,67
0,62
0,66

1,00
0,76
0,64
0,65

1,00
0,63
0,62

Manter a conta

1,00
0,78
0,77
0,78
0,64
0,59

1,00
0,51

Recomendar para amigos
e familiares

1,00
0,71
0,60
0,67
0,64
0,55
0,57

Continuar fazendo
negócios

Comprometimento Orig
Calculativo

Comprometimento Orig
Continuidade

Comprometimento Orig
Afetivo

1,00
0,80 1,00
0,42 0,63 1,00
0,10 -0,10 -0,24 1,00
0,39 0,51 0,46 -0,05
0,39 0,56 0,37 -0,16
0,41 0,61 0,38 -0,16
0,53 0,65 0,43 -0,04
0,36 0,52 0,29 -0,09
0,50 0,54 0,35 -0,09
0,69 0,78 0,45 0,02

Fornecer informações

1,00
0,60
0,73
0,57
0,02
0,59
0,55
0,50
0,61
0,52
0,52
0,64

Comprometimento Orig
Normativo

Confiança Orig Altruísmo

Confiança Orig
Integridade

Confiança Orig
Competência

Resposta Afetiva Global

Distância Ideal

1,00
0,77 1,00
0,70 0,89 1,00
0,46 0,57 0,51 1,00
0,53 0,65 0,66 0,75 1,00
0,53 0,55 0,61 0,48 0,71
0,43 0,51 0,52 0,29 0,51
0,52 0,61 0,62 0,44 0,69
0,32 0,47 0,46 0,26 0,45
0,02 -0,13 -0,08 -0,31 -0,16
0,35 0,52 0,55 0,49 0,53
0,42 0,59 0,59 0,64 0,68
0,43 0,57 0,52 0,59 0,65
0,61 0,66 0,65 0,64 0,73
0,43 0,52 0,52 0,54 0,68
0,28 0,44 0,48 0,57 0,72
0,50 0,51 0,50 0,44 0,59

Falar bem para outras
pessoas

1,00
-0,40 1,00
-0,23 0,69
-0,42 0,85
-0,32 0,90
-0,22 0,51
-0,36 0,63
-0,21 0,53
-0,42 0,51
-0,38 0,55
-0,02 0,38
-0,01 -0,02
-0,20 0,55
-0,39 0,55
-0,45 0,50
-0,36 0,69
-0,36 0,54
-0,31 0,44
-0,39 0,54

Considerar quando tiver
que adquirir produto

1,00
0,70
-0,49
-0,41
-0,50
-0,39
-0,33
-0,41
-0,22
-0,43
-0,35
-0,09
0,03
-0,32
-0,45
-0,40
-0,49
-0,39
-0,26
-0,38

Aumentar movimentação

1,00
0,66
0,68
-0,43
-0,29
-0,44
-0,35
-0,23
-0,26
-0,16
-0,31
-0,21
0,04
-0,14
-0,28
-0,34
-0,30
-0,25
-0,32
-0,15
-0,37

Desconformidade Global

1,00
0,65
0,72
0,60
-0,39
-0,45
-0,48
-0,37
-0,37
-0,48
-0,33
-0,32
-0,36
-0,09
-0,01
-0,27
-0,36
-0,39
-0,38
-0,30
-0,19
-0,32

Satisfação Geral

1,00
0,46
0,54
0,66
0,48
-0,44
-0,45
-0,37
-0,30
-0,30
-0,38
-0,46
-0,53
-0,37
-0,15
-0,05
-0,22
-0,40
-0,30
-0,42
-0,41
-0,23
-0,49

Resp Afet Orig Culpa

1,00
0,84
0,54
0,66
0,77
0,63
-0,56
-0,43
-0,50
-0,43
-0,37
-0,46
-0,42
-0,46
-0,37
-0,22
-0,02
-0,37
-0,53
-0,46
-0,55
-0,50
-0,31
-0,52

Resp Afet Orig Vergonha

1,00
0,76
0,75
0,65
0,71
0,77
0,73
-0,44
-0,39
-0,43
-0,34
-0,25
-0,33
-0,29
-0,41
-0,29
-0,06
-0,07
-0,22
-0,34
-0,25
-0,36
-0,33
-0,21
-0,37

Resp Afet Orig Medo

1,00
-0,03
0,01
0,01
-0,06
0,07
0,04
-0,03
0,19
0,11
0,22
0,20
-0,06
0,11
0,23
0,31
0,35
0,25
0,07
0,12
0,04
0,08
0,18
0,07
0,09
0,24

Resp Afet Orig Desprezo

1,00
0,09 1,00
0,47 0,32 1,00
0,41 0,28 0,75
-0,31 0,26 -0,19
-0,32 0,25 -0,21
-0,36 0,36 -0,13
-0,26 0,07 -0,25
-0,19 0,28 -0,17
-0,27 0,11 -0,16
-0,12 0,17 -0,19
0,46 0,08 0,54
0,46 -0,05 0,43
0,42 0,12 0,58
0,43 0,18 0,58
0,17 0,12 0,27
0,38 0,17 0,38
0,57 0,12 0,41
0,56 0,03 0,44
0,49 0,14 0,50
0,39 0,26 0,39
0,16 -0,17 -0,01
0,34 0,20 0,36
0,20 0,07 0,30
0,27 0,01 0,29
0,39 0,10 0,40
0,23 0,05 0,31
0,22 0,23 0,33
0,54 -0,05 0,42

Resp Afet Orig Irritação

1,00
0,50
0,16
0,32
0,20
-0,08
-0,22
-0,10
-0,14
-0,09
-0,17
-0,01
0,50
0,43
0,52
0,50
0,31
0,30
0,44
0,30
0,30
0,31
0,02
0,46
0,29
0,27
0,50
0,24
0,13
0,34

Resp Afet Orig Raiva

1,00
0,36
0,58
0,22
0,47
0,26
-0,41
-0,49
-0,47
-0,27
-0,20
-0,30
-0,31
0,70
0,57
0,63
0,70
0,49
0,73
0,78
0,66
0,71
0,50
-0,09
0,54
0,53
0,50
0,65
0,54
0,57
0,67

Resp Afet Orig Tristeza

Resp Afet Orig
Entusiasmo

Resp Afet Orig Interesse

Resp Afet Orig
Contentamento

1,00
0,59
0,50
0,62
0,19
0,35
0,24
-0,40
-0,40
-0,37
-0,25
-0,11
-0,33
-0,24
0,53
0,54
0,50
0,51
0,40
0,54
0,61
0,51
0,52
0,40
0,07
0,61
0,54
0,50
0,65
0,49
0,51
0,55

Benefícios Orig
Customização

1,00
0,51
0,59
0,47
0,42
0,09
0,29
0,10
-0,25
-0,37
-0,22
-0,30
-0,20
-0,29
-0,24
0,66
0,49
0,55
0,66
0,45
0,53
0,54
0,33
0,49
0,36
-0,08
0,53
0,51
0,55
0,60
0,43
0,39
0,52

Beneficios Orig Sociais

Qualidade acesso agência

Qualidade confiab
serviços
1,00
0,68
0,44
0,64
0,47
0,37
0,06
0,45
0,16
-0,37
-0,50
-0,41
-0,36
-0,37
-0,37
-0,33
0,84
0,65
0,79
0,82
0,58
0,67
0,60
0,41
0,56
0,44
-0,06
0,54
0,64
0,50
0,63
0,58
0,40
0,53

Benefícios Orig
Economicos

1,00
0,64
0,54
0,23
0,54
0,11
0,34
0,00
0,37
0,09
-0,46
-0,60
-0,46
-0,43
-0,49
-0,51
-0,43
0,63
0,33
0,53
0,62
0,43
0,57
0,41
0,36
0,40
0,28
-0,15
0,39
0,51
0,40
0,50
0,55
0,39
0,51

Beneficios Orig
Segurança

Qualidade atendimento
1,00
Qualidade infraestrutura
0,76
Qualidade confiab serviços
0,82
Qualidade acesso agência
0,68
Beneficios Orig Sociais
0,52
Beneficios Orig Segurança
0,69
Benefícios Orig Economicos
0,36
Benefícios Orig Customização
0,41
Resp Afet Orig Interesse
0,15
Resp Afet Orig Contentamento
0,48
Resp Afet Orig Entusiasmo
0,14
Resp Afet Orig Tristeza
-0,42
Resp Afet Orig Raiva
-0,51
Resp Afet Orig Irritação
-0,41
Resp Afet Orig Desprezo
-0,40
Resp Afet Orig Medo
-0,37
Resp Afet Orig Vergonha
-0,45
Resp Afet Orig Culpa
-0,38
Satisfação Geral
0,83
Desconformidade Global
0,55
Distância Ideal
0,77
Resposta Afetiva Global
0,80
Confiança Orig Competência
0,68
Confiança Orig Integridade
0,75
Confiança Orig Altruísmo
0,59
Comprometimento Orig Normativo
0,45
Comprometimento Orig Afetivo
0,59
Comprometimento Orig Continuidade 0,43
Comprometimento Orig Calculativo
-0,21
Aumentar movimentação
0,58
Considerar quando tiver que adquirir produto
0,66
Continuar fazendo negócios
0,60
Falar bem para outras pessoas
0,74
Fornecer informações
0,63
Manter a conta
0,53
Recomendar para amigos e familiares 0,58

Qualidade infraestrutura

Qualidade atendimento

TABELA A2. 5 - CORRELAÇÃO ENTRE OS INDICADORES DAS VARIÁVEIS LATENTES DO MODELO ESTRUTURAL: 2ª AMOSTRA –
MODELO ORIGINAL
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1,00
0,10
0,09
0,29
0,07
0,04
0,27
0,12

1,00
0,65
0,54
0,57
0,27
0,60
0,63

1,00
0,55
0,62
0,32
0,57
0,68

1,00
0,72
0,44
0,82
0,69

1,00
0,44
0,69
0,87

1,00
0,33
0,46

Manter a conta

1,00
0,12
0,59
0,46
0,50
0,55
0,31
0,43
0,60

1,00
0,73

Recomendar para amigos
e familiares

1,00
0,58
0,06
0,56
0,61
0,62
0,79
0,51
0,70
0,79

Fornecer informações

1,00
0,56
0,34
0,17
0,53
0,58
0,48
0,61
0,33
0,56
0,60

Falar bem para outras
pessoas

Considerar quando tiver
que adquirir produto

1,00
0,48
0,77
0,64
0,07
0,40
0,38
0,48
0,57
0,45
0,49
0,57

Continuar fazendo
negócios

Aumentar movimentação

1,00
0,73
0,62
0,72
0,41
0,04
0,37
0,50
0,48
0,65
0,39
0,55
0,54

Comprometimento Orig
Calculativo

1,00
0,78
0,74
0,52
0,64
0,46
0,25
0,38
0,46
0,49
0,58
0,35
0,42
0,54

Comprometimento Orig
Continuidade

1,00
0,54
0,59
0,54
0,50
0,60
0,48
0,18
0,55
0,59
0,66
0,67
0,39
0,69
0,63

Comprometimento Orig
Afetivo

Resposta Afetiva Global

Distância Ideal
1,00
0,77
0,44
0,46
0,48
0,38
0,57
0,43
0,13
0,48
0,45
0,69
0,68
0,46
0,67
0,63

Comprometimento Orig
Normativo

1,00
0,67
0,68
0,46
0,42
0,37
0,33
0,52
0,39
0,13
0,32
0,46
0,49
0,55
0,39
0,44
0,50

Confiança Orig Altruísmo

1,00
0,73
0,73
0,83
0,44
0,44
0,40
0,45
0,50
0,34
0,21
0,46
0,47
0,56
0,60
0,36
0,54
0,57

Desconformidade Global

Resp Afet Orig
Entusiasmo

Resp Afet Orig
Contentamento

1,00
0,45 1,00
-0,01 -0,07 1,00
0,54 0,35 0,26 1,00
0,47 0,30 0,32 0,90 1,00
-0,40 -0,04 -0,06 -0,46 -0,41 1,00
-0,19 0,18 0,01 -0,27 -0,21 0,80 1,00
-0,24 0,06 -0,12 -0,37 -0,31 0,87 0,83 1,00
-0,24 0,01 -0,01 -0,37 -0,35 0,74 0,77 0,76 1,00
-0,14 0,15 0,05 -0,25 -0,27 0,60 0,63 0,74 0,61 1,00
-0,24 0,07 -0,09 -0,27 -0,19 0,81 0,74 0,86 0,70 0,66 1,00
-0,24 0,13 -0,03 -0,23 -0,19 0,59 0,63 0,71 0,57 0,68 0,68 1,00
0,48 0,23 0,28 0,74 0,69 -0,57 -0,50 -0,52 -0,57 -0,36 -0,44 -0,29
0,48 0,21 0,18 0,63 0,58 -0,61 -0,46 -0,48 -0,54 -0,31 -0,44 -0,32
0,48 0,34 0,11 0,66 0,62 -0,61 -0,45 -0,50 -0,52 -0,39 -0,44 -0,29
0,54 0,33 0,22 0,75 0,66 -0,68 -0,52 -0,62 -0,62 -0,45 -0,51 -0,39
0,53 0,39 0,12 0,61 0,54 -0,51 -0,31 -0,39 -0,35 -0,23 -0,33 -0,28
0,46 0,35 0,11 0,58 0,48 -0,48 -0,28 -0,46 -0,41 -0,42 -0,41 -0,39
0,51 0,64 0,04 0,58 0,53 -0,32 -0,02 -0,26 -0,24 -0,17 -0,17 -0,17
0,31 0,40 0,12 0,45 0,40 -0,29 -0,21 -0,27 -0,33 -0,26 -0,18 -0,23
0,47 0,48 0,09 0,70 0,60 -0,35 -0,07 -0,30 -0,36 -0,22 -0,26 -0,12
0,49 0,56 0,10 0,47 0,43 -0,20 0,07 -0,13 -0,20 0,02 -0,07 0,06
0,25 0,11 -0,14 0,27 0,27 -0,10 -0,16 0,01 -0,08 0,05 0,14 0,04
0,29 0,32 0,23 0,47 0,46 -0,34 -0,16 -0,34 -0,27 -0,29 -0,21 -0,16
0,28 0,34 0,17 0,57 0,48 -0,38 -0,16 -0,31 -0,41 -0,33 -0,24 -0,07
0,46 0,32 0,03 0,59 0,54 -0,46 -0,30 -0,34 -0,42 -0,22 -0,28 -0,14
0,43 0,31 0,08 0,68 0,59 -0,50 -0,32 -0,46 -0,58 -0,34 -0,34 -0,22
0,39 0,55 0,11 0,43 0,38 -0,21 -0,13 -0,10 -0,26 -0,07 -0,19 -0,13
0,43 0,31 -0,02 0,59 0,53 -0,41 -0,29 -0,36 -0,45 -0,37 -0,23 -0,23
0,41 0,46 0,09 0,64 0,59 -0,42 -0,20 -0,36 -0,52 -0,23 -0,26 -0,10

Satisfação Geral

Resp Afet Orig Culpa

Resp Afet Orig Vergonha

Resp Afet Orig Medo

Resp Afet Orig Desprezo

Resp Afet Orig Irritação

Resp Afet Orig Raiva

Resp Afet Orig Tristeza

Resp Afet Orig Interesse

Benefícios Orig
Customização

1,00
0,67
0,35
0,16
0,69
0,56
-0,50
-0,27
-0,40
-0,36
-0,29
-0,40
-0,45
0,56
0,54
0,60
0,64
0,68
0,73
0,62
0,55
0,66
0,40
0,07
0,38
0,46
0,62
0,68
0,50
0,58
0,58

Confiança Orig
Integridade

1,00
0,67
0,66
0,42
0,12
0,65
0,55
-0,50
-0,34
-0,35
-0,35
-0,18
-0,27
-0,13
0,61
0,47
0,68
0,63
0,61
0,53
0,62
0,37
0,62
0,39
0,27
0,29
0,34
0,60
0,57
0,49
0,55
0,56

Confiança Orig
Competência

1,00
0,60
0,63
0,51
0,47
0,03
0,63
0,48
-0,36
-0,20
-0,30
-0,26
-0,20
-0,19
-0,24
0,51
0,52
0,50
0,61
0,56
0,57
0,59
0,48
0,62
0,39
0,11
0,45
0,46
0,40
0,54
0,34
0,50
0,47

Beneficios Orig Sociais

Qualidade acesso agência

Qualidade confiab
serviços
1,00
0,52
0,68
0,65
0,45
0,31
0,20
0,66
0,57
-0,54
-0,47
-0,51
-0,39
-0,38
-0,39
-0,32
0,72
0,53
0,72
0,78
0,52
0,57
0,52
0,46
0,54
0,28
0,06
0,41
0,37
0,60
0,61
0,40
0,60
0,55

Benefícios Orig
Economicos

1,00
0,70
0,48
0,61
0,58
0,51
0,30
0,16
0,53
0,42
-0,40
-0,41
-0,33
-0,38
-0,32
-0,33
-0,28
0,66
0,47
0,56
0,66
0,42
0,45
0,42
0,36
0,38
0,20
0,09
0,30
0,33
0,40
0,46
0,48
0,38
0,35

Beneficios Orig
Segurança

Qualidade atendimento
1,00
Qualidade infraestrutura
0,81
Qualidade confiab serviços
0,81
Qualidade acesso agência
0,64
Beneficios Orig Sociais
0,75
Beneficios Orig Segurança
0,71
Benefícios Orig Economicos
0,57
Benefícios Orig Customização
0,40
Resp Afet Orig Interesse
0,13
Resp Afet Orig Contentamento
0,64
Resp Afet Orig Entusiasmo
0,52
Resp Afet Orig Tristeza
-0,49
Resp Afet Orig Raiva
-0,43
Resp Afet Orig Irritação
-0,45
Resp Afet Orig Desprezo
-0,40
Resp Afet Orig Medo
-0,34
Resp Afet Orig Vergonha
-0,39
Resp Afet Orig Culpa
-0,30
Satisfação Geral
0,68
Desconformidade Global
0,49
Distância Ideal
0,67
Resposta Afetiva Global
0,72
Confiança Orig Competência
0,51
Confiança Orig Integridade
0,57
Confiança Orig Altruísmo
0,53
Comprometimento Orig Normativo
0,47
Comprometimento Orig Afetivo
0,58
Comprometimento Orig Continuidade 0,32
Comprometimento Orig Calculativo
0,20
Aumentar movimentação
0,43
Considerar quando tiver que adquirir produto
0,43
Continuar fazendo negócios
0,64
Falar bem para outras pessoas
0,62
Fornecer informações
0,53
Manter a conta
0,55
Recomendar para amigos e familiares 0,52

Qualidade infraestrutura

Qualidade atendimento

TABELA A2. 6 - CORRELAÇÃO ENTRE OS INDICADORES DAS VARIÁVEIS LATENTES DO MODELO ESTRUTURAL: 3ª AMOSTRA –
MODELO ORIGINAL
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APÊNDICE 3 - Avaliação da Dimensionalidade da Intensidade
de Uso de Produtos Financeiros e Meios de Contato
A dimensionalidade do construto de Intensidade do Relacionamento foi
verificada

através

de

uma

Análise

de

Correspondências

Múltiplas

(procedimento HOMALS do SPSS) com todos os produtos listados na Tabela
5.1 (Capítulo 5). De forma semelhante à Análise Fatorial de Componentes
Principais, ela quantifica os objetos (casos) e as categorias (produtos) em
análise com base na tabela de contingência, através do procedimento de
Análise de Homogeneidade com os mínimos quadrados alternantes (HOMALS
– Homogeneity Analysis with Alternating Least Squares; PERREAULT e
YOUNG, 1980; VAN DER BURG e LEEUW, 1988). Uma discussão mais
detalhada sobre esta técnica é feita no próximo tópico

A3.1. O Escalograma de Guttman baseado na Análise de
Correspondências Múltiplas
O Escalograma de Guttman (KAMAKURA et alii, 1991), centrado em
escalas dicotômicas (1 posse e 0 não-posse) e em procedimentos como o da
Análise de Correspondências Múltiplas, ordena os componentes pelo seu grau
de dificuldade em ser encontrado na base de respostas. Assim, os usuários
que utilizarem um dado produto devem também utilizar outros com maior
penetração na base.

Esta abordagem assume, portanto, que existe uma hierarquia única de
produtos, não permitindo a avaliação de erros nas respostas. Desta forma,
classifica os usuários em uma categoria fixa de acordo com o uso dos mesmos,
tratando o problema de forma determinística.

Segundo Marchetti, et alii (1998), a Análise de Correspondentes
Múltiplos (MCA) permite descrever uma tabela binária, na qual as linhas desta
tabela são as observações ou indivíduos (n) em questão, designados de
objetos, e as colunas são as diferentes categorias de variáveis nominais (p),
representando as respostas dos indivíduos a diversas perguntas. A base desta
análise é a Análise de Correspondentes (AC), baseada na tabela de
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contingência de dados qualitativos (GOODMAN, 1979, 1981; LEBART,
MORINEAU e PIRON, 1995; HOFFMAN, DE LEEUW e ARJUINI, 1995).

Para sua aplicação, é pressuposto que a operação seja feita sobre uma
matriz disjuntiva total (LEBART, MORINEAU e PIRON, 1995). Nesta matriz
Z(n,p), cada linha representa uma observação, e cada coluna uma categoria
em análise, e os elementos dela podem assumir somente os valores 0 ou 1.
Cada grupo de categorias representante de uma variável deve ter sempre uma
única célula igual a 1, significando a opção feita pelo indivíduo à variável
correspondente.

Esta análise permite que sejam apresentados num mesmo espaço tanto
os objetos quanto as categorias, através de transformações da matriz de dados
em uma matriz de distâncias baseadas no qui-quadrado (LEBART, MORINEAU
e PIRON, 1995). A distância entre duas categorias j e j’ pode ser escrita
segundo a equação:
z
z,
ij
ij


d ( j, j )  n



i 1
z
z
 .j
. j, 
2

,

2

n

onde j e j’ são os índices correspondentes a duas categorias, n o número de
objetos em questão, e zij o elemento correspondente na matriz de dados à
observação i e categoria j. Da mesma forma, a distância entre dois objetos i e
i’ pode ser expressa segundo:



1 p n
d 2 (i , i , )  
z  zi ' j
s j 1 z. j ij



2

Portanto, dois indivíduos são próximos, se selecionarem as mesmas opções.
Da mesma forma, duas categorias são semelhantes, quando sua escolha por
diferentes indivíduos coincidirem.

De posse destas distâncias, Lebart, Morineau e Piron (1995) sugerem
que é possível representá-las em eixos fatoriais. A manipulação da matriz de
dados parte da diagonalização destas segundo os elementos relacionados a
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categorias e objetos. A diagonalização possibilita a obtenção de eixos fatoriais
para representação de objetos e categorias ao mesmo espaço. Estes, por sua
vez, permitem que cada indivíduo e categoria sejam relacionados a um
conjunto de coordenadas (n-p-1)-dimensionais. O objeto (indivíduo) i possui a
coordenada sobre o eixo  segundo a equação:
i 

1



p

zij

j 1

zi .

 j

onde i é a coordenada do indivíduo i no eixo fatorial  ,  é seu autovalor
correspondente ao eixo  , e j a coordenada de ponto-linha (“points-lignes”)
da categoria j. Uma categoria j possui a coordenada sobre o eixo  segundo a
equação:

 
j

1



zij

z 
n

j 1

i

i.

onde  j é a coordenada da categoria j no eixo fatorial  ,  é seu autovalor
correspondente ao eixo  , e i

a coordenada de pontos-colunas (“points-

colonnes”) do objeto i. Deste modo, pode-se representar num mesmo espaço
tanto indivíduos (objetos) quanto categorias (variáveis).

Hoffman, De Leeuw e Arjunji (1995) discutiram a utilização da MCA em
diferentes aplicações, nas quais são sugeridas interpretações complementares
sobre esta técnica. Primeiramente pode-se reformular o problema da MCA
como uma análise discriminante, fazendo-se o agrupamento de objetos
constantes em uma mesma categoria em um único ponto. Desta forma, podese tratá-los como uma função discriminante baseada na Análise de
Correspondente. Outra interpretação é a de transformação na MCA como uma
Análise de Componentes Principais de dados qualitativos.

Uma facilidade que este método oferece é a possibilidade de análise a
partir da visualização gráfica. Considerando os eixos fatoriais anteriormente
descritos, pode-se apresentar, num mesmo gráfico, objetos e categorias
(HOFFMAN e FRANKE, 1986; CARLIER e KROONENBERG, 1996). Como
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mostraram Greenacre e Hastie (1987), as distâncias relativas entre estes
diversos pontos no gráfico permitem uma série de inferências sobre as
relações entre objetos, entre objetos e categorias e entre categorias.

A3.2. Os Resultados da Análise de Correspondências Múltiplas
A tabela A3.1. apresenta os autovalores desta análise. Apesar de a
primeira dimensão ter uma contribuição relativa alta na explicação da variação
total (25,3%), esta não é dominante, o que indica a multidimensionalidade da
intensidade de uso de produtos financeiros.

TABELA A3. 1 - AUTOVALORES DA ACM – POSSE DE PRODUTOS FINANCEIROS
Dimensões

Autovalores

% Variância
Explicada

1

0,1788

25,3%

2

0,1015

14,4%

3

0,0931

13,2%

4

0,0779

11,0%

5

0,0674

9,5%

6

0,0643

9,1%

7

0,0626

8,9%

8

0,0604

8,6%

Total

0,7059

Fonte: dados de Pesquisa de Campo (n=756 entrevistas)

Da mesma forma, quando examinados os valores das medidas
discriminantes constantes na tabela A3.2, que retratam a contribuição relativa
de

cada

produto

para

multidimensionalidade.

as

dimensões

calculadas,

percebe-se

esta
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Tabela A3.2 - MEDIDAS DISCRIMINANTES DA ACM – POSSE DE PRODUTOS
FINANCEIROS
Medidas Discrimi nantes

Cartão de débit o
Cartão de crédito
CDC
Financiamento habitacional
Financiamento de v eí culos
Aplicações em Fundos
Aplicações em Bols a
Poupança
Tí tulos de capit alização
Prev idênc ia priv ada
Seguro de automóv eis
Seguros residenciais
Seguros de v ida
Seguros de s aúde

1
,000
,036
,062
,080
,136
,117
,024
,078
,097
,295
,407
,405
,387
,379

2
,061
,189
,257
,053
,188
,103
,237
,000
,167
,088
,011
,050
,006
,010

3
,404
,078
,230
,006
,004
,162
,064
,000
,153
,026
,022
,033
,065
,058

Dimensões
4
5
,016
,240
,033
,496
,004
,001
,310
,007
,001
,001
,006
,000
,150
,010
,506
,096
,045
,010
,012
,019
,000
,021
,001
,001
,002
,006
,003
,036

6
,035
,002
,061
,047
,145
,314
,007
,000
,002
,039
,021
,031
,088
,008

7
,001
,036
,024
,415
,163
,002
,070
,046
,050
,006
,000
,030
,012
,021

8
,009
,009
,008
,012
,001
,006
,380
,182
,081
,076
,013
,007
,000
,062

Fonte: dados de Pesquisa de Campo (n=756 entrevistas)

A primeira dimensão refere-se aos Seguros, incluindo a Previdência
Privada. Este agrupamento pode indicar que aquele produto não é encarado
como um investimento, mas como uma forma de seguro para a aposentadoria.
As demais dimensões se compõem de itens que podem ser tratados
conjuntamente, de acordo com a pirâmide proposta por Kamakura et alii
(1991). Assim, os produtos de Financiamento, os Habitacionais e de Veículos
podem ser considerados em uma mesma dimensão, e CDC e cartão de Crédito
em outras duas separadas. Os produtos de Aplicação Financeira, que são
Poupança, Aplicações em Fundos, Aplicações em Bolsa, mantiveram-se em
dimensões diferentes.

A Figura A3.1 mostra os resultados das medidas discriminantes das
duas primeiras dimensões de uso de produtos financeiros. Nesta, os produtos
de Seguros estão agrupados mais fortemente na primeira dimensão (região
próxima ao eixo X, à direita), enquanto os produtos de Aplicações e Crédito
estão centrados na 2ª dimensão (região próxima ao eixo Y, parte superior).
Novamente a unidimensionalidade não pode ser verificada quando tratados
conjuntamente todos os produtos avaliados.

409

FIGURA A3. 1 - MEDIDAS DISCRIMINANTES DA ACM – POSSE DE PRODUTOS
FINANCEIROS

Medidas Discriminantes
Cartão de Débito

,4

,3
CDC
,2

Dimensão 2

,1

0,0

Aplicações em
Fundos

Títulos de
Capitalização

Cartão de Crédito
Aplicações
Em Bolsa
Financiamento
Habitacional
Poupança

Seguros vida
Previdência

Financiamento
Veículos

Seguro Saúde
Seguros residenciais

Seguro de
automóveis

-,1
-,1

0,0

,1

,2

,3

,4

,5

Dimensão 1

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Os resultados finais da ACM aplicada à base total de produtos está na
Figura A3.2. Neste gráfico, os códigos representam a não posse (NPos) e a
posse (Pos) ao final de cada produto. Os códigos dos produtos naquela figura
são os seguintes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CDe – Cartão de Débito
CCr – Cartão de Crédito
CDC – Crédito Direto ao Consumidor
FCar – Financiamento de Veículos
FHab – Financiamento Habitacional
Poup – Poupança
Prev – Previdência Privada
TCa – Título de Capitalização
ApF – Aplicação em Fundo de Investimento
ApB – Aplicação em Bolsa
SeVi – Seguro de Vida
SeSa – Seguro Saúde
SeRe – Seguro Residencial
SeAu – Seguro Automóveis
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FIGURA A3.2 - CONFIGURAÇÃO DA POSSE DE PRODUTOS FINANCEIROS

Quantificações
3

CDeNPos

3
2
2
1
CDCNPos
CCrNPos
SeViPos SeSaPos
ApBNPos ApFNPos
FHabPos
TCaNPos
SeRePos
ApBNPos
PrevNPos
SeAuPos
FCarNPos FHabNPos
PouPos
SeAuNPos
FCarPos
CCrPos
SeReNPos
SeSaNPos
PrevPos
SeViNPos CDePos CDCPos

1

Dimensão 2

0
-1

TCaPos
ApFPos

-1

ApBPos

-2
-2,0

-1,5

-1,0

-,5

0,0

,5

1,0

1,5

2,0

Dimensão 1
Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Novamente, por este gráfico não é possível encontrar um padrão que
mostre a unidimensionalidade. Assim, os produtos serão tratados de acordo
com a tipologia proposta por Kamakura et alii, (1991), e discutidos nos tópicos
a seguir.

A3.3. Avaliação da Dimensionalidade da Intensidade de Uso de Produtos
Financeiros – Produtos de Gestão da Conta e Financiamento
No Triângulo dos Produtos Financeiros proposto por Kamakura et alii
(1991), a primeira dimensão é a de produtos de Financiamento, cuja
dimensionalidade pode ser verificada utilizando o mesmo procedimento de
Análise de Homogeneidade (HOMALS – SPSS). A opção inicialmente feita foi
de considerar os Produtos de Gestão da Conta conjuntamente com os
Produtos de Financiamento, justificada por serem estes serviços essenciais de
uma instituição financeira, e representam, segundo Kamakura et alii (1991) os
produtos básicos da operação de um banco. Os Produtos de Gestão da Conta
são representados apenas pelo Cartão de Débito, dado que o uso dos outros,
Conta Corrente e Depósitos em Conta Corrente, foram filtros para que o
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entrevistado participasse da amostra. Para os de Financiamento, os produtos
são Cartão de Crédito, Crédito Direto ao Consumidor (CDC), Financiamento
Habitacional e Financiamento de Veículos.

O procedimento do SPSS fornece um gráfico (Figura A3.3) que mostra
as medidas discriminatórias das variáveis quantificadas, nas quais são
apresentados os escores de cada categoria de análise de acordo com as
dimensões principais. Este gráfico mostra o nível de discriminação de cada um
dos produtos comparativamente a estas dimensões. Percebe-se que o CDC
tem o maior poder de discriminação na primeira dimensão, sendo que os
demais apresentam capacidades menores. Esta informação será ainda cruzada
com a freqüência de ocorrência de cada uma delas, para oferecer a avaliação
da dimensionalidade.

FIGURA A3.3 - MEDIDAS DISCRIMINANTES DA ACM – POSSE DE PRODUTOS DE
GESTÃO DE CONTA E DE FINANCIAMENTO

Medidas Discriminantes
,5
cartão de débito
,4

,3

Financiamento
Habitacional
Financiamento
Carro

Dimensão 2

,2

,1

CDC
cartão de crédito

0,0
,1

,2

,3

,4

,5

,6

Dimensão 1

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Com base nos escores obtidos pela posse de cada produto, é possível
posicionar no plano das duas primeiras dimensões todas as categorias de
análise para os produtos em questão. Assim, pode-se analisar a seqüência de
uso dos produtos. Estas informações são apresentadas na figura A3.4. Os
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códigos em questão referem-se à posse (Possui) e não posse (Não Possui)
dos diferentes produtos nesta categoria.

FIGURA A3.4 - CONFIGURAÇÃO DA POSSE DE PRODUTOS DE GESTÃO DE
CONTA E FINANCIAMENTO

Quantificações
Financiamento
Carro Não
Cartão
Possui
Debito
Cartão Crédito Financiamento Possui
Não Possui
Habitacional

,5
0,0

CDC
Possui

Não Possui Cartão de
Crédito
CDC
Possui
Não POssui
Financiamento
Carro Possui

-,5
-1,0

Dimensão 2

-1,5
Financiamento
Habitação
Possui

-2,0
-2,5

Cartão Débito
Não Possui

-3,0
-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-,5

0,0

,5

1,0

1,5

Dimensão 1
Fonte: dados de Pesquisa de Campo

As quantificações das categorias são as médias dos escores dos objetos
para aqueles que estão na mesma categoria. A superposição deste plano
fatorial com o obtido a partir dos escores dos objetos permite configurar o
posicionamento da distribuição dos casos comparativamente às categorias em
análise.

Pode-se estabelecer o grau de penetração dos mesmos, considerando a
posse e não posse dos produtos em questão. Através do efeito de Guttman, os
pontos configurados em um formato de ferradura são utilizados como um
indicador de unidimensionalidade (HOFFMAN, DE LEEUW e ARJUNJI, 1995;
LEBART, MORINEAU e PIRON, 1995), ou seja, a redução da análise a uma
única dimensão, a de Produtos de Gestão de Conta e de Financiamento.
Também indicou as categorias (posse de produtos nesta dimensão) com maior
ou menor grau de adoção pelos consumidores entrevistados.
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Também, mesmo que de forma limitada pelo caráter determinístico já
discutido no Capítulo 5, pode se estabelecer uma seqüência de utilização
prevista nesta categoria. Os produtos mais à direita são mais “raros” de serem
encontrados na base em análise; a princípio, devem ser os últimos a serem
adquiridos. Existe assim uma seqüência detectada que é a seguinte: a) Cartão
de Débito; b) Cartão de Crédito, c) CDC; d) Financiamento de Veículos; e e)
Financiamento Habitacional.

A3.4. Avaliação da Dimensionalidade da Intensidade de Uso de Produtos
Financeiros – Produtos de Seguros e Previdência
No Triângulo dos Produtos Financeiros proposto por Kamakura et alii
(1991), a segunda dimensão refere-se de produtos ligados à proteção de bens
do consumidor e de seguros-saúde, ou seja, seguros das diferentes formas.
São representados pelos produtos de Seguros de Vida, Residenciais, de
Automóveis e de Saúde. Nesta categoria, conforme avaliação feita com todos
os produtos conjuntamente, optou-se por incluir a Previdência Privada, que,
apesar de ter essencialmente uma característica de poupança para garantia da
aposentadoria, mostrou-se mais próximo aos produtos de Seguros, verificada
através da ACM.

A Figura A3.5. mostra as medidas discriminatórias dos itens
quantificados, na qual são identificados os escores de cada categoria de
análise de acordo com as dimensões principais. Este gráfico retrata o grau de
discriminação de cada um dos produtos comparativamente a estas dimensões.
Percebe-se que os 4 tipos de Seguros em questão têm poderes de
discriminação semelhantes na primeira dimensão, seguido, em menor
intensidade pelo produto de Previdência. Esta informação será ainda cruzada
com a freqüência de ocorrência de cada uma delas, para oferecer a avaliação
da dimensionalidade.
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FIGURA A3.5 - MEDIDAS DISCRIMINANTES DA ACM – POSSE DE PRODUTOS DE
SEGUROS E PREVIDÊNCIA

Medidas Discriminantes
,7
Previdência

,6

,5

,4

Dimensão 2

,3

,2

,1

Seguro de automóveis
Seguros Residenciais

0,0

Seguros de Vida
,2

,3

,4

,5

,6

,7

Dimensão 1
Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Com base nos escores obtidos pela posse de cada produto, é possível
posicionar no plano das duas primeiras dimensões todas as categorias de
análise. Assim, pode-se analisar a seqüência de uso dos produtos baseado na
posse deste. Estas informações estão na figura A3.6. Os códigos em questão
referem-se à posse (possui) e não posse (não possui) dos diferentes produtos
nesta categoria.

415

FIGURA A3.6 - CONFIGURAÇÃO DA POSSE DE PRODUTOS DE SEGUROS E
PREVIDÊNCIA

Quantificações
1,0

,5

0,0

Seguro
Saúde
Não
Seguro
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Residencial
Seguro
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Não
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Saúde

-,5
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Residencial

Dimensão 2

-1,0

-1,5
Previdência

-2,0
-2,5
-1,0

-,5

0,0

,5

1,0

1,5

2,0

Dimensão 1
Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Novamente, pode-se estabelecer o grau de utilização dos mesmos. O
efeito de Guttman foi utilizado como um indicador das categorias (posse de
produtos nesta dimensão) com maior ou menor grau de penetração entre os
consumidores entrevistados, que permitiu a redução da análise a uma única
dimensão, a de Produtos de Seguros e Previdência.
Os produtos mais à direita são aqueles mais “raros” de serem
encontrados na base em análise; portanto, devem ser os últimos a serem
adquiridos. A seqüência detectada que é: a) Seguro de Vida; b) Seguro de
Carros, c) Seguro Saúde; d) Seguro Residencial; e e) Previdência Privada.

A3.5. Avaliação da Dimensionalidade da Intensidade de Uso de Produtos
Financeiros – Produtos de Aplicações Financeiras
A terceira dimensão proposta por Kamakura et alli (1991) é a de
produtos ligados à proteção da renda discricionária do usuário, ou seja, as
Aplicações Financeiras. São representadas pelos produtos de Poupança,
Títulos de Capitalização, Aplicações em Fundos e Aplicações em Bolsa.
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A Figura A3.7 mostra as medidas discriminatórias das variáveis
quantificadas. Percebe-se que os Títulos de Capitalização e as Aplicações em
Fundos têm o maior poder de discriminação na primeira dimensão, seguidos
das Aplicações em Bolsa e Poupança com menor implicação.
FIGURA A3.7 - MEDIDAS DISCRIMINANTES DA ACM – POSSE DE PRODUTOS DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Medidas Discriminantes
,7

Poupança

,6
,5

Aplicações em
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,4
,3

Dimensão 2

,2
,1
Aplicações em Fundos
0,0
Títulos de Capitalização
-,1
0,0

,1

,2

,3

,4

,5

,6

Dimensão 1

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Na Figura A3.8, pode-se estabelecer o grau de utilização dos mesmos. A
ferradura (Efeito de Guttman) foi utilizada como um indicador das categorias
(posse de produtos nesta dimensão) com maior ou menor grau de penetração
entre consumidores entrevistados. Este resultado também permitiu a redução
da análise a uma única dimensão, a de Produtos de Aplicações Financeiras. Os
códigos em questão referem-se à posse (possui) e não posse (não possui) dos
diferentes produtos nesta categoria.
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FIGURA A3.8 - CONFIGURAÇÃO DA POSSE DE PRODUTOS DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
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Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Portanto, a seqüência de aquisição prevista nesta categoria é a
seguinte: a) Poupança; b) Título de Capitalização, c) Aplicação em Fundos; d)
Aplicação em Bolsa.

A3.6. Avaliação da Dimensionalidade da Intensidade de Contatos via
Canais de Atendimento
Complementando a análise da Intensidade de Relacionamentos, uma
segunda grande dimensão analisada é a de Intensidade de Contatos dos
Clientes com o Banco. Nesta relação, optou-se por selecionar os canais mais
utilizados pelos consumidores para solicitação dos serviços bancários, que são:
(a)

a agência do banco, que compreende o contato pessoal e a
utilização de ATMs na agência, que exigem o deslocamento
do usuário até o local;

(b)

as solicitações via contato telefônico na agência, que
compreendem as solicitações efetuadas via telefone junto
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ao gerente de conta, sem a necessidade de deslocamento
do usuário ao local;
(c)

as solicitações via Teleatendimento – Call Center do banco,
que compreendem as solicitações feitas via telefone junto
ao atendimento centralizado do Banco;

(d)

as solicitações via Internet, que compreendem todos os
contos para uso dos produtos financeiros via site da
empresa.

O agrupamento da agência com os ATMs deveu-se aos resultados
obtidos nas entrevistas qualitativas, nos quais os usuários não diferenciavam
as operações feitas em contato pessoal com um funcionário na agência
daquelas feitas via ATMs nas agências, pois ambas exigiam o deslocamento
do mesmo até o local. Ficou mais evidente a discriminação para solicitações
feitas pelo usuário via telefone diretamente com o gerente da conta. Este fato é
relevante principalmente na amostra em questão, composta por clientes com
conta especial, que contatam diretamente um gerente de conta designado para
o atendimento, o que não deve repetir-se para contas simples nos bancos.

Esta variável foi mensurada através de uma escala ordinal de freqüência
de contato, conforme discriminação apresentada abaixo:
1. Mais de uma vez por dia
2. Todos os dias
3. 4 a 6 vezes por semana
4. 2 a 3 vezes por semana
5. 1 vez por semana

6.
7.
8.
9.

uma vez a cada 15 dias
uma vez por mês
menos de 1 vez por mês
nunca utilizo.

Neste caso, o tratamento da escala deve considerar sua natureza da
mesma. Optou-se por trabalhar com um procedimento de Análise de
Componentes Principais Não Linear (PRINCALS; VAR DER GEER, 1993). O
princípio de estimação do modelo é semelhante ao discutido para modelos de
Análise de Correspondências Múltiplas, inserindo a flexibilidade de poderem
ser tratadas variáveis com natureza de medidas diversas em um mesmo
modelo.
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As tabelas A3.3, A3.4, A3.5, e A3.6 apresentam as distribuições de
freqüência destes indicadores. Para o tratamento final, a escala foi invertida, ou
seja, a categoria mais alta corresponde à maior freqüência de contato através
dos meios de contato em questão.

Tabela A3.3 - DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIA DA INTENSIDADE DE CONTATOS
PESSOAIS COM O BANCO
Contato Pessoal na Agência (inverti da)

nunca utilizo
menos de 1 v ez por mês
1 v ez por mês
1 v ez a cada 15 dias
1 v ez por semana
2 a 3 v ezes por s emana
4 a 6 v ezes por s emana
todos os dias
mais de 1 v ez por dia
Tot al

Frequencia
6
50
91
109
244
122
29
88
17
756

Perc entual
,8
6, 6
12, 0
14, 4
32, 3
16, 1
3, 8
11, 6
2, 2
100,0

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Pela comparação das tabelas, percebe-se que a freqüência de contato
pessoalmente na agência (para interação com gerente ou funcionários, ou por
ATMs) é a maior delas, sendo a predominante sobre as outras, e com
concentração maior que uma vez por 1 semana ( em torno de 65% da
amostra).
Em seguida, são apresentados os resultados para as formas de contato
via telefone com a agência nas quais tem conta (tabela A3.4). Neste caso, a
freqüência concentrou-se principalmente em maior ou igual a uma vez por mês
(em torno de 57% da amostra).
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Tabela A3.4 - DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIA DA INTENSIDADE DE CONTATOS
TELEFÔNICOS COM A AGÊNCIA DO BANCO
Contato Telefoni co na Agência (inverti da)

nunca utilizo
menos de 1 v ez por mês
1 v ez por mês
1 v ez a cada 15 dias
1 v ez por semana
2 a 3 v ezes por s emana
4 a 6 v ezes por s emana
todos os dias
mais de 1 v ez por dia
Tot al

Frequencia
327
77
72
71
96
59
20
29
5
756

Percentual
43, 3
10, 2
9, 5
9, 4
12, 7
7, 8
2, 6
3, 8
,7
100,0

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Os contatos via teleatendimento e via Internet, a predominância de
freqüência de contato é muito baixa para a amostra em estudo. Para o
teleatendimento (tabela A3.5), cerca de 60% não utilizam esta opção, e para
contatos via Internet (tabela A3.6), esta freqüência sobre para 72%.
Tabela A3.5 - DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIA DA INTENSIDADE DE CONTATOS
VIA TELEATENDIMENTO (CALL CENTER) DO BANCO
Contato Teleatendimento (invertida)

nunca utilizo
menos de 1 v ez por mês
1 v ez por mês
1 v ez a cada 15 dias
1 v ez por semana
2 a 3 v ezes por semana
4 a 6 v ezes por semana
todos os dias
mais de 1 v ez por dia
Tot al

Frequencia
458
67
57
42
63
38
13
15
3
756

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Percentual
60, 6
8, 9
7, 5
5, 6
8, 3
5, 0
1, 7
2, 0
,4
100,0
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Tabela A3.6 - DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIA DA INTENSIDADE DE CONTATOS
VIA INTERNET COM O BANCO
Contato I nternet (inverti da)

nunca utilizo
menos de 1 v ez por mês
1 v ez por mês
1 v ez a cada 15 dias
1 v ez por semana
2 a 3 v ezes por s emana
4 a 6 v ezes por s emana
todos os dias
mais de 1 v ez por dia
Tot al

Frequencia
544
21
25
24
53
27
17
38
7
756

Perc entual
72, 0
2, 8
3, 3
3, 2
7, 0
3, 6
2, 2
5, 0
,9
100,0

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Assim como na análise de componentes principais paramétrica, o
PRINCALS oferece como primeiro resultado o total da variância extraída pelas
dimensões em análise, apresentado na Tabela A3.7. Neste caso, a primeira
dimensão corresponde a 40,0% do total da variação contida no modelo. A
segunda dimensão corresponde a 26,5% da variância explicada. Assim, a
primeira dimensão tem uma grande contribuição nesta explicação, o que é o
primeiro indicativo da unidimensionalidade do modelo.

Tabela A3.7 - VARIÂNCIA EXPLICADA PELAS DIMENSÕES DA INTENSIDADE DE
CONTATOS COM O BANCO

Dimensão
1
2
Tot al

Variância Explic ada
Tot al
% da
(Aut ov alor)
Variância
1, 600
40, 001
1, 063
26, 563
2, 663
66, 564

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

A partir desta análise, pode-se verificar a posição relativa de cada
indicador no modelo de mensuração. A tabela A3.8. mostra os carregamentos
de cada um deles nas dimensões. Percebe-se que, se levada em consideração
a primeira dimensão, a contribuição relativa dos contatos via telefone é maior,
seguida dos contatos pessoais e pela Internet. Para uma avaliação mais
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apurada destes resultados, deve-se considerar que a intensidade efetiva de
utilização destes meios apresentadas nas tabelas A3.3 a A3.6.

Tabela A3.8 - CARREGAMENTOS DOS ITENS DE INTENSIDADE DE CONTATO NA
ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS NÃO LINEAR

Dimensão
1
2
,354
-, 703
,852
-, 037
,819
,087
,279
,748

contat o pessoal
contat o telef ônico
contat o teleatendimento
contat o int ernet

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Esta mesma informação pode ser apresentada em um gráfico que
represente

visualmente esta composição das dimensões considerando os

indicadores originais. A Figura A3.9 mostra os resultados da análise gerados
por este procedimento.

FIGURA A3.9 - CONFIGURAÇÃO DOS LOADINGS RESULTANTES DA ANÁLISE DE
COMPONENTES PRINCIPAIS NÃO LINEARES
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Fonte: dados de Pesquisa de Campo

,8

1,0
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Esta configuração pode ser considerada para a verificação da
dimensionalidade deste indicador. O resultado da variância explicada pela
primeira dimensão sobre o total, somada à contribuição relativamente
discriminada dos indicadores utilizados neste primeiro fator, oferece indícios de
unidimensionalidade.

Assim, a avaliação efetuada indica a unidimensionalidade dos indicadores
de cada grupos de produtos / contato, que servem de inputs para uma análise
de Modelos de Traço Latente. Este elemento é relevante para a análise em
questão, pois é um dos pressupostos dos mesmos, conforme discussão
efetuada no Capítulo 5.

No APÊNDICE 4 serão discutidas as aplicações dos Modelos de Traço
Latente utilizando as dimensões retiradas das Análises de Correspondências
Múltiplas, bem como a convergência entre os escores encontrados a partir dos
dois procedimentos.
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APÊNDICE 4 - Geração dos Escores de Intensidade de Uso de
Produtos e Meios de Contato com o Banco
A4.1. Modelos de Avaliação de Traço Latente - Teoria de Resposta ao
Item
Este tópico apresenta e discute uma segunda possibilidade para o
tratamento para verificação do ordenamento de posse de produtos e uso de
meios de contato, que é a aplicação de modelos probabilísticos para avaliação
das seqüências de uso dos produtos financeiros. Na abordagem do
Escalograma de Guttman, descrita no APÊNDICE 3, um indivíduo (caso) está
pré-classificado a partir da sua ordem de uso, não existindo a possibilidade de
que esteja em uma categoria superior mesmo não utilizando um dado produto.
Por exemplo, um cliente de banco não poderia utilizar um produto de fundo de
investimento (produto mais difícil de ser encontrado entre) sem possuir cartão
de débito (produto mais fácil de ser encontrado).

Desta forma, um escalograma de Guttman pode gerar um escore que
não retrata a realidade, pois se, intuitivamente falando, a seqüência for primeiro
cartão de débito e após fundos de investimento, com a posse do primeiro
sendo determinante da posse do segundo, aquele que possui somente o
segundo poderá sofrer classificação incorreta (KAMAKURA et alii, 1991).

Outro ponto relevante deste tipo de avaliação, para que possa gerar um
escore individual para cada usuário, é necessário que os produtos tenham uma
organização lógica em torno de uma equação quadrática, uma parábola,
também conhecido como efeito de Guttman (Formato de ferradura na nuvem
de pontos no mapa – ver exemplos no APÊNDICE 3), no qual o primeiro eixo
fatorial contrasta os usuários com intensidade de uso dos produtos de um
banco mais altas daqueles com baixa intensidade. A interpretação desta nuvem
de pontos indica que a posse de um produto situado mais à direita (escore
mais alto no primeiro eixo fatorial) possui também os produtos situados mais à
esquerda na curva. É importante lembrar que, se o Efeito de Guttman foi
obtido, então pode-se considerar que a nuvem de pontos pode ser reduzida a
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uma única dimensão (LEBART, MORINEAU E PIRON, 1995; HOFFMAN e
FRANKE, 1986).

Já com a aplicação de modelos probabilísticos, como proposto por Feick
(1987) através de diversos Modelos de Classe Latente, é possível verificar os
erros de resposta e também diferentes ordens de posse de produtos com base
na probabilidade destes eventos acontecerem, conforme discussão a seguir.

A4.1.1. Modelos Matemáticos para Avaliação do Traço Latente e Teoria da
Resposta ao Item
Em revisão sobre o assunto, Costa (2001) relatou que os Modelos de
Traço Latente, representados pela Teoria de Resposta ao Item (TRI), tem sua
origem entre os anos de 1935 e 1940. Esta teoria propõe modelos que
representem a relação entre a probabilidade de uma certa resposta a um item e
a habilidade ou traço latente de um indivíduo. De acordo com a TRI, os
modelos propostos na literatura dependem principalmente de três fatores:
2. do número de populações envolvidas;
3. da natureza dos itens em avaliação – forma dicotômica ou não
dicotômica; e
4. da quantidade de variáveis inerentes às habilidades ou traços
latentes (intensidade de negócios com o banco) que estão sendo
medidas – apenas uma ou mais de uma.

Para a análise de uso de produtos financeiros, o instrumento de coleta
aplicado considerou o uso ou não uso de diferentes categorias destes. Os
modelos logísticos para variável aleatória do tipo Bernoulli, que consideram
itens na forma dicotômica, podem ser divididos em três grupos, que se
diferenciam pelo número de parâmetros que utilizam para descrever os
produtos em questão:


o nível de rejeição de um item de serviço – ML1 (identificado pelo
parâmetro b);



o nível de discriminação e de rejeição de um item de serviço – ML2
(identificado pelos parâmetros a e b, respectivamente); e
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o nível de discriminação, o nível de rejeição e a probabilidade de
um cliente com baixa intensidade de uso dos serviços bancários
possuir um produto específico – ML3 (identificado pelos parâmetros
a, b e c, respectivamente).

A4.1.2. Modelo Logístico de 2 Parâmetros para um Grupo
Dentre os modelos propostos na literatura, um dos mais utilizados é o
modelo logístico unidimensional de 2 parâmetros (ML2) para um determinado
grupo.

Este

modelo,

proposto

por

Birnbaun

(1968),

é

empregado

principalmente em questões do tipo certo/ errado e é dado por:

P(X ij  1 | θ j ) 

com

1
1 e

a i (b j θ j )

 i = 1, 2,..., I e j=1, 2,... n.
 Xij é uma variável aleatória, dicotômica, que assume valores 1 ou 0
(quando o indivíduo j possui ou não possui o produto i);
 j é o parâmetro que representa a medida quantitativa da intensidade no
uso dos produtos bancários;
 P(Xij = 1|j) é a probabilidade do indivíduo j com uma intensidade de
utilização dos serviços bancários igual a j possuir o produto i;
 bi é o parâmetro de posição do item i, medido na mesma escala do nível
de utilização dos serviços;

 ai é o parâmetro de discriminação (ou de inclinação) do item i, com valor
igual à inclinação da reta tangente à curva no ponto bi.

Note que P(Xij=1|j) pode ser vista também como a proporção de
utilização do serviço i, dentre todos os indivíduos da população com a mesma
medida de utilização j. A curva que caracteriza os diferentes valores de  e de
P(Xij=1|j) é chamada de Curva Característica do Item – CCI, como, por
exemplo, a figura A4.1.
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O modelo proposto baseia-se no fato de que os usuários com maior
nível de utilização dos serviços bancários tem maior probabilidade de possuir o
produto que está sendo observado e que esta relação não é linear. Pode-se
verificar que a CCI tem a forma de “S” com inclinação e deslocamento na
escala de utilização definida pelos parâmetros do item, conhecida como função
matemática sigmóide (COSTA, 2001).

O parâmetro b representa o nível de utilização necessário para que haja
uma probabilidade de posse do item avaliado pelo indivíduo. Assim, quanto
maior o valor de b, mais improvável será o indivíduo utilizar o produto e viceversa.

O parâmetro a é proporcional à tangente da curva sigmóide no ponto de
inflexão. Assim, itens com o parâmetro a negativo não são considerados neste
modelo, pois indicariam que a probabilidade de utilização de um dado serviço
diminuiria com o aumento da intensidade de uso dos serviços bancários desse
cliente. Valores baixos de a indicam que o item tem pouco poder de
discriminação
características

e

valores

muitos

muitos

íngremes,

altos
que

indicam

produtos

discriminam

os

com

curvas

consumidores

basicamente em dois grupos: os que possuem intensidade de utilização abaixo
do valor do parâmetro b e os que possuem intensidade de utilização acima dos
valores do parâmetro b.

Uma outra medida que pode ser utilizada em conjunto com a CCI é a
função de informação do item. É um indicador que permite analisar quanto um
item (ou pesquisa) traz de informação para a medida em estudo (COSTA,
2001). A informação fornecida pela FII no modelo é a soma das informações
fornecidas pelos itens que compõem a mesma.

Para aplicação deste tipo de modelo, a intensidade de utilização e os
parâmetros dos itens são estimados a partir das respostas de um grupo de
correntistas submetidos à avaliação. Uma vez criada a escala de medidas da
intensidade em questão, os valores dos parâmetros dos itens não mudam, isto
é, seus valores são invariantes a diferentes grupos de respondentes, desde
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que os indivíduos destes grupos tenham sua intensidade de uso dos serviços
bancários medida na escala (COSTA, 2001).

A4.1.3. Pressupostos da Aplicação deste Modelo
O modelo proposto pressupõe a unidimensionalidade, isto é, a
homogeneidade do conjunto de produtos que supostamente devem estar
medindo um único traço latente. Parece claro que qualquer comportamento
humano é sempre motivado por diferentes fatores, dado que mais de um traço
latente contribui para a execução de qualquer tarefa (VALLE, 2000). Contudo,
para satisfazer a unidimensionalidade, é suficiente que haja uma característica
dominante (um grupo de serviços bancários dominante), responsável pelo
conjunto dos itens (produtos) em análise. Este fator é o que se supõe estar
sendo medido pela pesquisa (VALLE, 2000; COSTA, 2001).

Uma outra suposição do modelo é a chamada independência local ou
independência condicional, a qual assume que, para uma dada Intensidade de
uso, as respostas aos diferentes itens (produtos) são independentes. Esta
suposição é fundamental para o processo de estimação dos parâmetros do
modelo. Na realidade, como a unidimensionalidade implica independência
local, tem-se somente uma e não duas suposições a serem verificadas. Assim,
os itens de produtos devem ser selecionados de modo a satisfazer à suposição
de unidimensionalidade (VALLE, 2000; COSTA, 2001).

Para a avaliação da unidimensionalidade aplicada a dados qualitativos
(ordinais

e

nominais),

foram

aplicados

modelos

de

Análise

de

Correspondências Múltiplas. O primeiro deles é o procedimento HOMALS
(Homogeneity Analysis with Alternating Least Squares; VAN DE GEER, 1993)
para dados nominais, discutido no APÊNDICE 3. Outra opção é o PRINCALS
(Non Linear Principal Component Analysis with Alternating Least Squares; VAN
DE GEER, 1993) para variáveis ordinais, ou mistura de tipos diferentes de
variáveis, que será discutido no APÊNDICE 3.
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A4.2. Geração de um Escore para de Intensidade de Uso de Produtos de
Gestão de Conta e Financiamento pelo Método de Traço Latente
A primeira dimensão selecionada na Análise de Correspondentes
Múltiplos congrega os produtos de Gestão de Conta (nesta pesquisa, apenas o
Cartão de Débito), e os de Financiamento (Cartão de Credito, Financiamentos
Habitacionais e de Veículos, e Crédito Direto ao Consumidor).

A relação dos itens selecionados para esta dimensão, com os resultados
dos valores dos parâmetros dos itens e informações complementares para o
Modelo de Classe Latente, são apresentados na tabela A4.1.

TABELA A4. 1 - ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DO MODELO ML2 PARA OS
PRODUTOS DE GESTÃO DE CONTA E DE FINANCIAMENTO
Produto
Cartão de Débito
Cartão de Crédito
CDC
Financiamento Habitacional
Financiamento Veículos
Fonte: dados de Pesquisa de Campo

a

b
1,57
0,81
2,14
0,59
0,74

-2,49
-1,58
-0,37
4,00
2,24

O parâmetro a está relacionado à discriminação dos usuários quanto à
posse de produtos em questão. O valor de a é proporcional à tangente da
curva no ponto de inflexão, onde a curva muda de concavidade (ponto b). Os
valores negativos de a não são esperados, pois significam que, conforme os
consumidores aumentam a intensidade de uso, diminui a probabilidade de eles
utilizarem um dado produto.

Por outro lado, valores positivos mas muito baixos de a fazem com que a
curva sigmóide perca seu formato normal, tornando-se mais achatada. Isso
indica que clientes com intensidades de uso diferentes têm praticamente a
mesma probabilidade de possuírem um dado produto. Devido a esse fator, não
foram considerados itens com valores do parâmetro a < 0,70 (tangente de a =
35o ).
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Valores negativos de b significam que mais de 50% utilizam o produto
avaliado. Valores altos de b significam a indicação baixa penetração desses
itens na amostra.

Essa consistência foi verificada com auxílio do programa MULTILOG
(DU TOIT, 2003), que fornece a curva e os parâmetros de cada um dos itens
testados. Para avaliar os resultados da aplicação do modelo de ML2 com os 5
itens de posse de produtos de Gestão de Conta e de Financiamento, foi
realizado um processo de refinamento. O objetivo dessa seleção é avaliar a
consistência interna dos parâmetros dos itens de forma que o parâmetro a seja
maior que 0,70. Assim, dentre os produtos inseridos nesta dimensão, apenas o
item Financiamento Habitacional teve valores indesejados. Neste caso,
comparativamente com a penetração dos outros produtos, percebe-se que este
é mais “raro” na base de dados, mas não permite que este financiamento
discrimine adequadamente a intensidade de utilização entre os elementos
desta amostra.

As Curvas Características dos Itens desta dimensão da Intensidade de
Uso de Produtos é apresentada na figura A4.1. Neste Gráfico, as informações
de cada sigmóide mostram a hierarquia de aquisição. O Cartão de Débito tem
uma grande penetração e é o que apresenta o valor de b mais negativo,
indicando que este é o primeiro produto a ser adquirido. Em seguida aparece o
Cartão de Crédito, o Crédito Direto ao Consumidor e, por fim, os produtos de
Financiamento de Veículos e o Habitacional. O Escore gerado para a
Intensidade de Uso de Produtos de Gestão de Conta e Financiamento é uma
composição destas 5 curvas, e verificado pelo parâmetro  da equação de
caracterização do modelo.
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FIGURA A4. 1 - CARACTERÍSTICAS DOS ITENS COMPONENTES DA
INTENSIDADE DE USO DE PRODUTOS DE GESTÃO DE CONTA E DE
FINANCIAMENTO GERADOS PELA TRI
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Fonte: dados de Pesquisa de Campo

As tabelas A4.2 e A4.3 apresentam os escores  e suas estatísticas,
gerados a partir da análise anterior. Neste caso, percebe-se que existe uma
concentração maior nos escores de -0,223 a + 0,223. Os limites superior e
inferior são complementares (+ 1,178 e – 1,178). Esta distribuição é
relativamente simétrica.
TABELA A4. 2- PARÂMETRO  PARA O MODELO ML2 - PRODUTOS DE GESTÃO
DE CONTAS E FINANCIAMENTO

Escores

-1,178
-, 681
-, 223
,223
,681
1, 178
Tot al

Frequencia
10
93
234
291
109
19
756

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Percentual
1, 3
12, 3
31, 0
38, 5
14, 4
2, 5
100,0

15

432

TABELA A4. 3 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS INDICADORES DE INTENSIDADE

DE USO DOS PRODUTOS FINANCEIROS DE GESTÃO DE CONTA E
FINANCIAMENTOS

Escore I ntensidade de
Uso de Produt os de
Ges tão de Caixa e
Financ iamentos

Estat íst ica
,045
,223
,210
,458
-1,178
1, 178
-, 016
-, 017

Média
Mediana
Variância
Des v io Padrão
Mínimo
Máx imo
Assimetria
Curtos e

Erro
Padrão
,017

,089
,178

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

A4.3. Geração de um Escore para de Intensidade de Uso de Produtos de
Seguros pelo Método de Traço Latente
Para a terceira dimensão selecionada na Análise de Correspondentes
Múltiplos, tem-se aquela que congrega os produtos de Seguros (Seguros de
Vida, Residencial, de Veículos, de Saúde e a Previdência Privada).

A relação dos itens selecionados para esta dimensão com os resultados
dos valores dos parâmetros dos itens e informações complementares, são
mostrados na tabela A4.4.

TABELA A4. 4- ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DO MODELO ML2 PARA OS

PRODUTOS DE SEGUROS
Produto
Previdência Privada
Seguro Automotivo
Seguro Residência
Seguro Vida
Seguro Saúde
Fonte: dados de Pesquisa de Campo

a

b
1,47
1,55
2,01
1,76
1,78

1,85
0,83
1,17
0,45
1,05

Novamente aplicando o MULTILOG (DU TOIT, 2003), num modelo de
ML2 com os 5 itens de posse de produtos de Aplicações Financeiras. Neste
caso, todos os produtos permitem discriminação adequada para a intensidade
de utilização entre os elementos desta amostra.
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As Curvas Características dos Itens desta dimensão da Intensidade de
Uso de Produtos são apresentada na figura A4.2.

Neste gráfico, as informações de cada sigmóide mostram a hierarquia de
aquisição. O Seguro de Vida é o que apresenta o valor de b menor, indicando
que este é o primeiro produto a ser adquirido. Em seguida aparecem o Seguro
de Automóveis, o Seguro Saúde e o Seguro Residencial, com probabilidades
próximas no modelo. E, por fim, a sobressaiu-se a Previdência Privada, que
apresentou uma penetração bastante baixa na amostra em análise, mas
significativa em termos de discriminação para o cálculo da Intensidade em
questão. O Escore gerado para a Intensidade de Uso de Produtos de Seguros
é uma composição das 5 curvas finais e é verificado pelo parâmetro  da
equação de caracterização do modelo (ver item ANEXO 5).

FIGURA A4. 2 - CARACTERÍSTICAS DOS ITENS COMPONENTES DA
INTENSIDADE DE USO DE PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA GERADOS
PELA TRI
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Fonte: dados de Pesquisa de Campo

As tabelas A4.5 e A4.6 apresentam os escores  e suas estatísticas,
gerados a partir da análise anterior. Neste caso, percebe-se que existe uma
concentração maior nos escores mais baixos, de -0,880 e -0,287, como era de
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se esperar, já que a taxa de penetração destes produtos, se comparados aos
da categoria de Gestão de Caixa e Financiamento, são menores. Os limites
superior e inferior neste caso são complementares (+ 0,880 e – 0,880), mas
sua distribuição é assimétrica à direita.
TABELA A4. 5- PARÂMETRO  PARA O MODELO ML2 - PRODUTOS DE
SEGUROS

Escores

-, 880
-, 287
,287
,880
Tot al

Frequencia
387
200
113
56
756

Percentual
51, 2
26, 5
14, 9
7, 4
100,0

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

TABELA A4. 6- ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS INDICADORES DE INTENSIDADE
DE USO DOS PRODUTOS FINANCEIROS DE SEGUROS

Escore De
Intens idade de
Uso de Produt os
de Seguros

Média
Mediana
Variância
Des v io Padrão
Minimo
Max imo
Assimetria
Cus tose

Estat íst ica
-, 41832
-, 88000
,313
,559740
-, 880
,880
,943
-, 228

Erro
Padrão
,020358

,089
,178

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

A4.4. Geração de um Escore para de Intensidade de Uso de Produtos de
Aplicação Financeira pelo Método de Traço Latente
Para a segunda dimensão selecionada na Análise de Correspondentes
Múltiplos, tem-se aquela que congrega os produtos de Aplicação Financeira
(Poupança, Títulos de Capitalização, Aplicações em Fundos e Aplicações em
Bolsa).

A relação dos itens selecionados para esta dimensão com os resultados
dos valores dos parâmetros dos itens e informações complementares podem
ser verificadas na tabela A4.7.
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TABELA A4. 7- ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DO MODELO ML2 PARA OS

PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Produto
Aplicação em Fundos
Aplicação em Bolsa
Poupança
Título de Capitalização
Fonte: dados de Pesquisa de Campo

a

b
1,66
1,21
0,38
1,41

1,72
3,33
0,49
1,54

Aplicando o MULTILOG (DU TOIT, 2003) num modelo ML2, apenas o
item

Poupança

teve

valores

indesejados

(a<0,70).

Neste

caso,

comparativamente com a penetração dos outros produtos, percebe-se que este
é menos “raro” na base de dados nesta categoria, e não permite que discrimine
adequadamente a intensidade de utilização entre os elementos desta amostra.

As Curvas Características dos Itens desta dimensão da Intensidade de
Uso de Produtos são apresentadas na figura A4.3. Nela, as informações de
cada sigmóide mostram a hierarquia de aquisição. A Poupança tem a maior
penetração nesta categoria e é a que apresenta o valor de b menor, indicando
que este é o primeiro produto a ser adquirido. Em seguida aparece o Título de
Capitalização, e as Aplicações em Fundo de Investimentos, com probabilidades
próximas no modelo. E, por fim, as Aplicações em Bolsas que tem uma
penetração bastante baixa na amostra em análise, mas que são significativas
em termos de discriminação para o cálculo da Intensidade em questão. O
Escore gerado para a Intensidade de Uso de Produtos de Aplicações
Financeiras é uma composição das 3 curvas finais, e é verificado pelo
parâmetro  da equação de caracterização do modelo.
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FIGURA A4. 3 - CARACTERÍSTICAS DOS ITENS COMPONENTES DA
INTENSIDADE DE USO DE PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA GERADOS
PELA TRI
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Fonte: dados de Pesquisa de Campo

As tabelas A4.8 e A4.9 apresentam os escores  e suas estatísticas,
gerados a partir da análise anterior. Neste caso, percebe-se que existe uma
concentração maior nos escores mais baixos, de -1,178 e -0,681, como era de
se esperar, já que a taxa de penetração destes produtos, se comparados aos
das outras duas categorias, é menor. Os limites superior e inferior neste caso
não são complementares (+ 0,681 e – 1,178), sendo sua distribuição
assimétrica à direita. Esta, portanto, é a categoria com menor penetração entre
as analisadas.
TABELA A4. 8 - PARÂMETRO  PARA O MODELO ML2 - PRODUTOS DE

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Escores

-1,178
-, 681
-, 223
,223
,681
Tot al

Frequency
305
296
102
42
11
756

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Perc ent
40, 3
39, 2
13, 5
5, 6
1, 5
100,0
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TABELA A4. 9 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS INDICADORES DE INTENSIDADE

DE USO DOS PRODUTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Escore de
Intens idade de Uso
de Produtos de
Aplicações
Financ eiras

Média
Mediana
Variância
Des v io Padrão
Minimo
Max imo
Assimetria
Curtos e

Estat íst ica
-, 74968
-, 68100
,196
,442594
-1,178
,681
,948
,530

Erro
Padrão
,016097

,089
,178

Fonte: dados de Pesquisa de Campo

A4.5. Geração de um Escore Único para de Intensidade de Uso de
Produtos Financeiros pelo Método de Traço Latente
Os escores individualmente gerados relacionados às categorias de
produtos baseadas na pirâmide de Kamakura et alli (1991) oferecem bons
resultados quanto a migração e classificação de usuários. Para uma avaliação
cruzada entre categorias e entre produtos, o processo de cálculo do traço
latente pode contemplar os mesmos em conjunto, num único modelo.

Para avaliar os resultados da aplicação do modelo de ML2 com os 13
itens de uso de produtos financeiros, foi realizado um processo de refinamento.
O objetivo dessa seleção é avaliar a consistência interna dos parâmetros dos
itens de forma que o parâmetro a seja > 0,70. Assim, dentre as afirmações
inseridas no questionário, apenas 4 delas tiveram valores indesejados: itens 1,
2, 3, e 8 (ver tabela A4.10). Apesar de apresentarem valores baixos, estes
indicadores foram mantidos para fins de comparação.

Essa consistência foi realizada com auxílio do programa MULTILOG,
que fornece a curva e os parâmetros de cada um dos itens testados. As curvas
dos itens selecionados estão visualizadas na no Gráfico A4.4.
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TABELA A4. 10 - ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DOS ITENS
Produto
Gestão da Conta e Financiamentos
Cartão de Débito
Cartão de Crédito
CDC
Financiamento Habitacional
Financiamento Veículos
Aplicações
Aplicação em Fundos
Aplicação em Bolsa
Poupança
Título de Capitalização
Seguros
Previdência
Seguro Automotivo
Seguro Residência
Seguro Vida
Seguro Saúde
Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Posição

A

B

14
13
12
8
6

0,24
0,36
0,44
0,76
0,80

-12,31
-3,26
-1,20
3,22
2,10

7
9
11
10

0,77
0,62
0,48
0,61

2,88
5,69
0,39
2,85

5
3
1
4
2

1,58
1,70
1,91
1,60
1,71

1,57
0,80
1,20
0,48
1,07

Nesta tabela, percebe-se a predominância de algumas categorias em
detrimentos de outras, quando consideradas as posições relativas dos itens
analisados. A 2ª coluna representa, em ordem crescente (1 – 1ª posição; 14 –
14ª posição), a posição que o produto teve em relação aos outros. A categoria
de produtos de Gestão de Conta e Financiamentos foi a que conteve aqueles
com maior penetração na base. Já os de Aplicações Financeiras mostraram-se
em posição intermediária. E, por fim, os produtos de Seguros foram os
indicaram a menor penetração na base. As Curvas Características destes itens
constantes na Figura A4.4 ilustram este fato.
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FIGURA A4. 4 - CARACTERÍSTICAS DOS ITENS COMPONENTES DA
INTENSIDADE DE USO DE PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA GERADOS
PELA TRI
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A4.5.1. Interpretação dos parâmetros dos itens

Como já foi descrito nos tópicos anteriores, o parâmetro a está
relacionado com a discriminação dos usuários quanto a posse de produtos
financeiros. O valor de a é proporcional à derivada da tangente da curva no
ponto b (ponto de inflexão, onde a curva muda de concavidade). Os valores
negativos de a não são esperados, pois significam que conforme os
consumidores aumentam a intensidade de uso, diminui a probabilidade de eles
possuírem um dado produto.

Por outro lado, valores positivos mas muito baixos de a fazem com que a
curva sigmóide perca seu formato normal, tornando-se mais achatada e
indicando que clientes com intensidades de uso diferentes têm praticamente a
mesma probabilidade de possuírem um dado produto. Devido a esses fatores,
não foram considerados itens com valores do parâmetro a < 0,70 (tangente de
a = 35o ).
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Valores negativos de b significam que mais de 50% possuem o produto
avaliado; caso contrário, significa baixa penetração desses itens na amostra.
As tabelas A4.11 e A4.12 apresentam os escores  e suas estatísticas,
gerados a partir da análise anterior. Neste caso, percebe-se que existe uma
concentração maior nos escores mais baixos, de -1,143 e -0,118, como era de
se esperar, já que a taxa de penetração dos produtos, de forma geral, tende a
ser baixa. Os limites superior e inferior neste caso não são complementares (+
1,143 e – 1,818), sendo sua distribuição assimétrica à direita.
TABELA A4. 11 - PARÂMETRO  PARA O MODELO ML2 - PRODUTOS

FINANCEIROS

Escores

-1,817
-1,457
-1,143
-, 861
-, 602
-, 356
-, 118
,118
,356
,602
,861
1, 143
Tot al

Frequencia
4
31
103
153
141
132
77
61
30
14
9
1
756

Perc entual
,5
4, 1
13, 6
20, 2
18, 7
17, 5
10, 2
8, 1
4, 0
1, 9
1, 2
,1
100,0

Fonte: Dados de Pesquisa de Campo

TABELA A4. 12 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS INDICADORES DE INTENSIDADE

DE USO DOS PRODUTOS FINANCEIROS
Score IRT Posse Tot al
Média
Mediana
Des v io Padrão
Variância
Assimetria
Curtosa

Fonte: Dados de Pesquisa de Campo

-, 53923
-, 60200
,506621
,256665
,363
-, 021
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Este indicador, portanto, apesar de não ser utilizado diretamente neste
trabalho, oferece a possibilidade de comparação da adoção de todos os
produtos conjuntamente, verificando a seqüência e as probabilidades de
adoção baseados no parâmetro .

A4.6. Geração de um Escore para de Intensidade de Contatos com o
Banco pelo Método de Traço Latente
A quarta dimensão selecionada nos Procedimentos de depuração dos
indicadores de Intensidade do Relacionamento refere-se à Intensidade de
Contatos do usuário para com o Banco. Neste caso, como a escala é ordinal, o
modelo ML2 não se aplica para a avaliação do escore de Intensidade de Uso
de Meios de Contato. Para este fim, é proposta a incorporação de uma
extensão daquele modelo para o caso de variáveis com ordem definida, que é
o Modelo Graduado (Graded Model), desenvolvido por Samejima (1969).

A4.6.1. Modelo Graduado para um Grupo (Graded Model)

Este anexo tem por objetivo apresentar o modelo de Teoria de Resposta
ao Item alternativo ao ML2 discutido neste anexo, aplicado para variáveis
ordinais. Samejima (1969) desenvolveu um modelo Graduado (Graded Model),
para respostas ordenadas x=k, onde k=1, 2,...,m; e m reflete o maior valor 
definido por:

P(X  k ) 

com

1
1 e

a(b k-1 -θ)



1
1  ea(b k θ)

 i = 1, 2,..., I e j=1, 2,... n.
 X é uma variável aleatória, dicotômica, que assume valores 1 ou 0
(quando o indivíduo j possui ou não possui o produto i);
  é o parâmetro que representa a medida quantitativa da intensidade do
uso dos canais de comunicação do banco com o cliente;
 P(X=k) é a probabilidade que a resposta seja na categoria k ou maior,
para cada valor de ;
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 b é o parâmetro de posição do item i, medido na mesma escala do nível
de utilização dos canais de comunicação com o banco;

 a é o parâmetro de discriminação (ou de inclinação) do item i, com valor
igual à inclinação da reta tangente à curva no ponto bi.

Para a definição total do modelo, deve-se notar que P(1)=1 e P(m+1)=0.
O valor bk-1 é o ponto no eixo teta () onde a probabilidade ultrapassa 50% que
a resposta seja na categoria k ou mais alta (DU TOIT, 2003). A interpretação
dos valores dos parâmetros encontrados neste modelo é semelhante ao
modelo ML2, descrito anteriormente, com a diferença que neste caso o
parâmetro b agora assume diferentes valores, dependendo do número de
pontos da escala. A informação cedida pelo modelo permite não somente
verificar quando o item tem maior probabilidade de uso (caso da intensidade de
uso dos serviços bancários discutido anteriormente), mas também qual a
contribuição de cada um dos níveis de mensuração aplicados na escala ordinal
para a avaliação da variável em estudo.

A relação dos itens selecionados para esta dimensão com os resultados
dos valores dos parâmetros dos itens e informações complementares, pode ser
verificados na tabela A4.13.
TABELA A4. 13 - ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DO MODELO GRADUADO
(GRADED MODEL) PARA A INTENSIDADE DE CONTATOS COM O BANCO
Parâmetros

Pessoalmente
na Agência
A
0,52
B1
-8,67
B2
-4,89
B3
-2,82
B4
-1,36
B5
1,28
B6
2,97
B7
3,53
B8
7,12
Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Contatos
Via Telefone
Via Telena Agência
atendimento
2,37
2,33
-0,20
0,31
0,12
0,60
0,62
0,88
0,72
1,13
1,27
1,63
1,81
2,16
2,10
2,49
3.14
3,43

Via Internet
0,65
1,55
1,78
2,08
2,39
3.25
3,87
4,38
6,98

443

A4.5.2. Interpretação dos parâmetros dos itens
Assim como nos casos anteriores, o parâmetro a está relacionado com a
discriminação dos usuários quanto à posse ao uso dos canais de contato com
o banco em questão. Diferentemente do caso ML2, para um modelo graduado,
o poder de discriminação de um item deve ser combinado com a distribuição
das categorias que fazem parte das opções de respostas do mesmo. Os
valores de b neste modelo indicam a posição relativa de cada categoria de
resposta presente na avaliação final. Quanto menores estes valores, mais à
esquerda a categoria está, e, portanto, menor a sua contribuição no total, e vice
versa.

Desta forma, devem ser levados em consideração não somente o valor
de a, mas também a dispersão das opções geradas pelos indicadores b das
categorias que o compõem. Quando aumenta a variação entre estas opções,
aumenta também a discriminação do indicador.

Essa consistência foi realizada com auxílio do programa MULTILOG (DU
TOIT, 2003), que fornece a curva e os parâmetros de cada um dos itens
testados. Para avaliar os resultados da aplicação do modelo graduado com os
4 itens de utilização de canais de comunicação com o banco, foi realizado um
processo de refinamento.

As Curvas Características dos Itens desta dimensão da Intensidade de
uso do Contato Pessoal na Agência são apresentadas no Gráfico A4.5.
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FIGURA A4. 5 - CARACTERÍSTICAS DOS ITENS COMPONENTES DA INTENSIDADE

DE USO DE CONTATOS PESSOAIS NA AGÊNCIA GERADOS PELA TRI
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de 2 a 3 vezes por semana
mais de uma vez por dia

Fonte: Dados de Pesquisa de Campo

Neste gráfico as informações de cada curva mostram a hierarquia das
posições, bem como o impacto relativo das categorias componentes de cada
variável. Percebe-se que a concentração maior de respostas nos pontos
intermediários da escala fez com que os valores de b estejam mais dispersos,
assim como as contribuições maiores para o escore  vêm dos pontos mais
elevados da escala. Assim, os valores positivos de b somente acontecem a
partir de contatos pessoais na agência de pelo menos 1 vez por semana.

Para o caso do indicador de Intensidade de Uso do Contato via Telefone
diretamente com a Agência, as Curvas Características dos Itens desta
dimensão são apresentadas na figura A4.6.
Percebe-se neste gráfico que a concentração maior de respostas nos
pontos mais baixos da escala fez com que os valores de b tornem-se mais
concentrados que na opção anterior, e as suas contribuições para o escore 
venham já dos primeiros pontos da escala. Assim, os valores positivos de b
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aparecem a partir de contatos telefônicos com a agência a partir de uma vez
por mês.
FIGURA A4. 6 - CARACTERÍSTICAS DOS ITENS COMPONENTES DA
INTENSIDADE DE USO DE CONTATOS TELEFÔNICOS DIRETAMENTE NA
AGÊNCIA GERADOS PELA TRI
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Fonte: Dados de Pesquisa de Campo

Para o caso do indicador de Intensidade de Uso do Contato via Teleatendimento, as Curvas Características dos Itens desta dimensão são
apresentadas na figura A4.7. Percebe-se que a concentração maior de
respostas nos pontos mais baixos da escala fez com que os valores de b
também estejam mais concentrados que na opção de contatos pessoais na
agência, e as suas contribuições para o escore  vêm já dos primeiros pontos
da escala. Assim, os valores positivos de b aparecem a partir de contatos
telefônicos do teleatendimento a menos de uma vez por mês. Esta contribuição
torna-se mais significativa com uma vez ao mês.
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FIGURA A4. 7 - CARACTERÍSTICAS DOS ITENS COMPONENTES DA
INTENSIDADE DE USO DE CONTATOS VIA TELEATENDIMENTO GERADOS PELA
TRI
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Fonte: dados de Pesquisa de Campo

Já no caso do indicador de Intensidade de Uso do Contato via Internet, a
taxa de utilização é mais baixa se comparada com os meios anteriormente
descritos. As Curvas

Características

dos Itens desta dimensão

são

apresentadas na figura A4.8. Percebe-se novamente que a concentração maior
de respostas nos pontos mais baixos da escala fez com que os valores de b
também sejam mais concentrados que na opção de contatos pessoais na
agência, e as suas contribuições para o escore  venham já dos primeiros
pontos da escala. Assim, os valores positivos de b aparecem a partir de
contatos telefônicos do teleatendimento a menos de uma vez por mês. Esta
contribuição torna-se mais significativa a partir de uma vez ao mês.
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FIGURA A4. 8 - CARACTERÍSTICAS DOS ITENS COMPONENTES DA
INTENSIDADE DE USO DE CONTATOS VIA INTERNET GERADOS PELA TRI
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Fonte: Dados de Pesquisa de Campo

Neste caso, se comparados com o item de tele-atendimento, os valores
de b são maiores para item de freqüência a cada acréscimo da categoria.
Desta forma, os usuários que contatam seus bancos com maior freqüência pela
Internet terão uma contribuição maior no escore de intensidade de contatos
que aqueles que o fazem na mesma freqüência via teleatendimento.

Portanto, o escore gerado para a Intensidade de Contatos com a
Instituição Financeira é uma composição das curvas finais destes 4 indicadores
e é verificado pelo parâmetro  da equação de caracterização do modelo
graduado descrito no tópico 4.4.1.
A tabela A4.14 apresenta os 10 maiores e menores escores  gerados a
partir da análise anterior. Como as combinações possíveis neste caso são
significativamente

maiores

que

para

os

modelos

ML2

desenvolvidos

anteriormente, a distribuição entre de pontos entre os limites indicados é
também mais ampla.
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TABELA A4. 14- PARÂMETRO  PARA O MODELO GRADUADO – MEIOS DE
CONTATO COM O BANCO
Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Escore

Freqüência

1,174
1
0,914
1
0,878
2
0,806
1
0,801
1
0,712
1
0,595
2
0,570
1
0,569
1
0,566
2
Fonte: Dados de Pesquisa de Campo

Posição
81º
82º
83º
84º
85º
86º
87º
88º
89º
90º

Escore

Freqüência

-1,221
-1,264
-1,272
-1,329
-1,336
-1,396
-1,475
-1,476
-1,579
-1,729

4
2
5
36
5
91
4
37
27
10

Neste caso, percebe-se que existe uma concentração maior nos escores
mais baixos, como era de se esperar, já que a taxa de utilização dos meios de
contato, de forma geral, não tem uma grande concentração nos grupos de
maior freqüência. Os limites superior e inferior neste caso não são
complementares (+ 1,174 e – 1,729), sendo sua distribuição assimétrica à
direita. A tabela A4.15 apresenta as estatísticas do escore  de Intensidade de
Uso de Canais de Contato.

TABELA A4. 15 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DO INDICADOR DE INTENSIDADE DE
USO DOS CANAIS DE CONTATO COM O BANCO

Escore de
Intens idade de
Uso dos Canais de
Contato com o
Banco

Média
Mediana
Variância
Des v io Padrão
Minimo
Max imo
Assimetria
Curtose

Fonte: Dados de Pesquisa de Campo

Estat íst ica
-, 814
-, 870
,310
,556
-1,729
1, 174
,600
-, 191

Erro
Padrão
,020

,089
,178
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APÊNDICE 5 - Desenvolvimento da Tipologia baseada na
Intensidade do Relacionamento
Este

Apêndice

discute

o

Modelo

de

Classe

Latente

para

o

desenvolvimento de uma tipologia, e o aplica para aquela baseada na
Intensidade do Relacionamento, conforme citado no Capítulo 6 desta tese.

A5.1. Modelos de Cluster aplicando Classe Latente (Latent Class)

De acordo com Kaufman e Rousseeuw (1990), análise de cluster é “a
classificação de objetos semelhantes em grupos, onde o número de grupos e
suas configurações são desconhecidas a priori”. Esta definição pode ser
aplicada para a análise de Classe Latente (Latent Class - LC) exploratória,
onde uma variável com k-classes latentes é utilizada para explicar a
associação entre grupo gerados a partir de variáveis observadas. Cada classe
latente, como cada cluster, agrupa casos semelhantes.
O Modelo de Cluster Básico de Classe Latente pode ser expresso da
seguinte forma (MCLACHLAN e BASFORD, 1988; DILON e KUMAR, 1994;
VERMUNT e MAGIDSON, 2000):
f(yi) = ∑k p(x=k) f(yi|x=k)
Para o modelo LC com covariáveis, as relações de probabilidade
propostas seguem a forma:
f(yi|zi) = ∑k p(x=k|zi) f(yi|x=k)
ou
f(yi|zi) = ∑k p(x=k|zi) f(yi|x=k,zi)
onde:


yi: vetor de indicadores dependentes/ endógenos para a
observação i;



zi: vetor de variáveis independentes/ exógenas (covariáveis) para
a observação i;



x: é a variável latente nominal (k refere-se a classe, k=1,2,…,K);e
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f(yi|x=k) refere-se a distribuição conjunta especificada para yi
dada a classe latente x=k.

Para yi contínuo, a distribuição normal multivariada é utilizada a partir da
média específica de cada classe. Adicionalmente, assume-se que as matrizes
de covariância intraclasses podem ser iguais ou diferentes entre as classes
(isto é, independentes ou dependentes da classe), e que o pressuposto de
independência local pode ser relaxado pela aplicação de várias estruturas nas
matrizes de covariância intraclasses (VERMUNT e MAGIDSON, 2000), como:


diagonal (independência local) ;



livre ou parcialmente livre – com correlações diferentes de zero
entre algumas variáveis selecionadas (efeitos diretos).

Para modelos que aplicam diferentes tipos de escalas, a independência
local entre as mesmas impõe restrições nos momentos de 2ª ordem e de
ordens superiores. Segundo Vermunt e Magidson (2000), dentro de uma classe
latente, a função de verossimilhança sob o pressuposto de independência é
especificada aplicando o produto das distribuições relacionadas à natureza das
variáveis (contínua: normal ; nominal: multinomial; ordinal: multinomial restrita;
ou de contagem: Poisson / Binomial).
Ao contrário dos procedimentos tradicionais de agrupamentos ad hoc, a
abordagem do LC é baseada em modelagem. O pressuposto fundamental dos
modelos LC é o de independência local, isto é, os objetos (pessoas, casos) na
mesma classe latente compartilham uma distribuição de probabilidade conjunta
semelhante nas variáveis observáveis (MCLACHLAN e BASFORD, 1988).
Portanto, não podem ser distinguidas de outros do mesmo grupo tendo por
base estas respostas (homogêneas). Os objetos são classificados na classe
onde possuem a maior probabilidade de pertencerem, dado o seu padrão de
respostas.
O modelo de Classe Latente é semelhante ao modelo Cluster com KMédias, no qual os casos que são mais próximos a um dos K centróides são
agrupados. O processo de clusterização com Classe Latente pode ser visto
como uma variante probabilística do método citado, no qual as probabilidades
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são utilizadas para definir a proximidade de cada centróide (MCLACHLAN e
BASFORD, 1988). Assim, o método aplicando modelos de classe latente
oferece não somente uma formalização da abordagem do K-médias

em

termos de um modelo estatístico, mas também estende o mesmo em diferentes
perspectivas

apresentadas a seguir (MCLACHLAN e BASFORD 1988;

WEDEL e KAMAKURA 2000; VERMUNT e MAGIDSON 2000; E DILON e
KUMAR, 1994):
1. Classificação baseada em Probabilidades. Enquanto o método de kmédias utiliza uma medida de distância ad-hoc para a classificação, o
modelo de Classe Latente permite que as observações sejam
classificadas

em

probabilidades

grupos

utilizando

estimadas

a

um

posteriori

modelo

estimados

baseado
pela

nas

máxima

verossimilhança. Esta proposta possibilita a avaliação de erros de
classificação baseados neste método de estimação.
2. Determinação do número de grupos. O método de k-médias por si só
não oferece nenhum indicativo para a determinação do número de
grupos. O método baseado em Classes Latentes utiliza indicadores de
modelagem, como algumas estatísticas baseadas no qui-quadrado
(p.ex. BIC), que podem ser úteis na determinação do número
grupamentos.
3. Inclusão de variáveis de diferentes naturezas. O método de k-médias é
limitado a variáveis quantitativas, na qual a distância euclidiana pode ser
calculada. Já o método baseado em Classe Latente pode ser aplicado
com variáveis de diferentes métricas, sejam elas contínuas, em
categorias (nominais ou ordinais), em distribuições de freqüência, ou em
qualquer combinação destas.
4. Não existe a necessidade de padronização. Em muitos casos, antes de
aplicar

um

modelo

de

k-médias,

as

variáveis

necessitam

de

padronização para evitar que os grupamentos sejam determinados com
base em poucas variáveis com alto grau de variabilidade. Em contraste,
as soluções de grupamentos baseados nos modelos de classe latente
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não são resultados de transformações lineares das variáveis, o que não
exige a padronização.
5. Inclusão de dados demográficos e outras variáveis exógenas. Uma
prática comum quando da análise das tipologias geradas pelos modelos
de K-Médias é a aplicação de análise discriminante para descrever as
diferenças entre as variáveis e entre outras características exógenas ao
modelo. Nos modelos de Classe Latente, pode-se estender a análise e
incluir variáveis exógenas como co-variáveis, permitindo que tanto a
classificação quanto a descrição dos grupos possa ser feita aplicando
um único algoritmo de estimação de máxima verossimilhança.

A5.2. Procedimento para Criação das tipologias baseadas na Intensidade
do Relacionamento
Apesar dos indicadores de avaliação da qualidade do ajustamento
propostos para o modelo de classe latente, Wedel e Kamakura (2000) sugerem
a verificação dos resultados em amostras independentes. Para esta pesquisa,
as amostras foram divididas em amostras preparatórias (271 entrevistas
contendo as 3 amostras) e a amostra principal (480 entrevistas). Estas foram
utilizadas como amostra de teste (amostra principal) e de validação dos
resultados (amostras preparatórias).

Como sugerem Singh (1990), Everitt (1993) e Lebrat, Morineau e Piron
(1995), os procedimentos de análise de cluster não oferecem uma única nem a
melhor solução. Portanto, requerem algum cuidado na análise dos seus
resultados. Singh (1990) ressalta que devem ser tomadas precauções no que
diz respeito à validade e a estabilidade da solução encontrada numa análise de
cluster. Desta forma, desenvolveu uma abordagem com 3 passos. Como o
propósito deste trabalho é semelhante ao problema examinado por aquele
autor, o procedimento adotado para a obtenção dos grupos foi adaptado desta
sugestão, substituindo a análise de cluster não hierárquica pela Análise de
Classes Latentes. Está esquematizada na figura A5.1.
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FIGURA A5. 1 - METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DO
PERFIL DOS USUÁRIOS
Separação das observações em duas amostras:
G1 (amostra teste-principal) e G2 (amostra de
validação-preparatórias)

Aplicação do Modelo de Classe Latente na
amostra G1 para diferentes combinações,
iniciando-se em 1 até 5 grupos (inicial)

Aplicação do Modelo de Classe Latente na
amostra G2 para diferentes combinações,
iniciando-se em 1 até 5 grupos (inicial), com o
mesmo procedimento anterior

Validação cruzada entre os resultados das
análises de G1 e G2 pela coincidência das
distribuições das observações nos grupos
(combinação verificada pelo X2) e através dos
indicadores de ajustamento dos modelos em
cada configuração

Aplicação do Modelo de Classe Latente com os
grupos juntos (G1 e G2), de acordo com o
melhor resultado obtido na validação cruzada
Descrição dos grupos com base nas variáveis de
desenvolvimento da tipologia e em outras
variáveis do modelo

Fonte: adaptado de Prado (1998).

Conforme esta figura, os dados da coleta foram divididos em duas
amostras, G1, amostra teste, e G2, amostra de validação. De forma
independente, foram aplicadas os Modelos de Classes Latentes nos grupos,
com diferentes configurações. Esta análise serve para se otimizar a
combinação do número de grupos, utilizando o grupo teste para gerar as
composições possíveis, e validá-los junto ao grupo de validação (HAIR et alii,
1998). A convergência destes resultados em termos da distribuição dos grupos
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foi verificada pelo teste qui-quadrado. Este procedimento foi repetido para
todas as possíveis combinações encontradas junto a amostra teste.
No caso desta análise, o número variou de 1 a 5 grupos diferentes, com
a aplicação do programa Latent Gold (VERMUNT e MAGIDSON, 2000) para a
obtenção dos grupos latentes. Em cada uma destas combinações foi aplicado o
procedimento de validação descrito anteriormente. A referência inicial em 1
único grupo mostra o resultado para o modelo mais simples e gera indicadores
do Modelo de Classes Latentes para comparação com as outras configurações.
Os resultados destes são apresentados nas tabelas A5.1 e A5.2.

TABELA A5. 1- INDICADORES DOS MODELOS DE CLASSE LATENTE GERADOS
PELA INTENSIDADE DO RELACIONAMENTO NAS AMOSTRAS DE TESTE
Indicadores
1 grupo
Log-likelihood (LL)
-1895,702
BIC (baseado no LL)
3853,247
AIC (baseado no LL)
3811,405
CAIC (baseado no LL)
3863,247
Erros de Classificação
0,0000
2
Entropia R
1,0000
AWE
3945,088
Fonte: dados da Pesquisa de Campo

Amostra de Teste (n=481)
2 grupos
3 grupos
4 grupos
-1162,311
-820,899
-471,345
2448,306
1827,323
1190,056
2364,623
1701,799
1022,691
2468,306
1857,323
1230,056
0,0055
0,0006
0,0008
0,9684
0,9962
0,9958
2653,208
2106,551
1562,513

5 grupos
-218,516
746,240
537,033
796,240
0,0004
0,9978
1208,654

FIGURA A5. 2 - INDICADORES DOS MODELOS DE CLASSE LATENTE GERADOS

PELA INTENSIDADE DO RELACIONAMENTO NAS AMOSTRAS DE VALIDAÇÃO
Indicadores
1 grupo
Log-likelihood (LL)
-1120,722
BIC (baseado no LL)
2297,466
AIC (baseado no LL)
2261,445
CAIC (baseado no LL)
2307,466
Erros de Classificação
0,0000
2
Entropia R
1,0000
AWE
2383,487
Fonte: dados da Pesquisa de Campo

Amostra de Validação (n=271)
2 grupos
3 grupos
4 grupos
-836,637
-639,184
-535,962
1785,316
1446,431
1296,010
1713,274
1338,368
1151,925
1805,316
1476,431
1336,010
0,0054
0,0010
0,0123
0,9628
0,9944
0,9640
1971,278
1707,729
1666,946

5 grupos
-481,343
1242,793
1062,687
1292,793
0,0133
0,9639
1702,868

A interpretação destes indicadores deve ser feita com base nos métodos
de estimação aplicados, segundo Vermunt e Magidson (2000). O primeiro
indicador (Log-Likelihood - LL) refere-se ao ajustamento do modelo à base de
dados, ou seja, exprime o quanto da associação entre as variáveis inseridas na
configuração não foram explicadas pelo modelo indicado. Neste caso, quanto
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menor (em módulo), mais adequada é a configuração para explicar a
associação citada.

Os próximos indicadores (BIC, AIC e CAIC) são complementares ao de
ajustamento global, que dão informação sobre a parcimônia da configuração
proposta, comparativamente às outras. Nestes casos, quanto menores os
valores, mais ajustado o modelo está (Vermunt e Magidson, 2000).

Além dos indicadores do modelo em si, os procedimentos de Classe
Latente também avaliam o poder preditivo do mesmo. Os próximos indicadores
referem-se à avaliação da classificação dos casos baseados na probabilidade
de pertencerem aos diferentes grupos, ou seja, a proporção de casos que são
classificados de forma errada. Quanto mais próximo de 0, melhor. Da mesma
forma, a Entropia R2 citada na tabela fornece o quão bom é o modelo na
predição dos casos baseada na probabilidade estimada, e quanto mais próximo
de 1, melhor o resultado (VERMUNT e MAGIDSON, 2000).

Por fim, é apresentado o AWE (Average Weight of Evidence), que, de
forma semelhante ao BIC, procura avaliar o ajustamento do modelo
considerando o número de parâmetros estimados, e não somente o erro
cometido pela classificação incorreta, quando comparado com outras
alternativas. Neste caso, quanto menor, mais adequado este é (VERMUNT e
MAGIDSON, 2000).

Analisando-se as tabelas, percebe-se que, à medida que mais grupos
são formados, os indicadores de ajustamento global (LL, BIC, AIC, CAIC)
sistematicamente melhoram, tanto na amostra de teste quanto na de validação,
o que indica que é necessário maior número de grupos para criar a tipologia
em questão. Já os indicadores de erros de classificação têm, principalmente na
amostra de validação, um ponto de mínimo entre 3 e 4 grupos. Também, a
partir de 4 grupos, os resultados deixam de convergir em termos das
distribuições dos casos entre eles, o que indica a não consistência destes. Os
resultados,

com

o

teste

qui-quadrado

apresentados nas tabelas A5.3 a A5.5.

para

cada

configuração,

são
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Para configuração de 2 grupos, comparando os resultados das amostras
G1 e G2, as distribuições dos casos estão na tabela A5.3. Neste caso, como
forma de verificação da distribuição semelhante em ambas amostras, foi
aplicado um teste qui-quadrado. Para dois grupos, as distribuições não podem
consideradas diferentes (X2 = 0,005; p=0,994).

FIGURA A5. 3 - CONVERGÊNCIA ENTRE AS AMOSTRAS PARA O MODELO DE 2
GRUPOS

Grupos
Formados
pelo LCM

1
2

Tot al

Amos tras
Amos tras
Preparat órias Amos tra Final
(G2)
(G1)
144
259
53, 1%
53, 4%
127
226
46, 9%
46, 6%
271
485
100,0%
100,0%

Tot al
403
53, 3%
353
46, 7%
756
100,0%

Fonte: dados da Pesquisa de Campo

Para configuração de 3 grupos, comparando os resultados das amostras
G1 e G2, as distribuições dos casos estão na tabela A5.4. Para esta
configuração, também as distribuições não podem consideradas diferentes (X2
= 3,166; p=0,204).

FIGURA A5. 4 - CONVERGÊNCIA ENTRE AS AMOSTRAS PARA O MODELO DE 3
GRUPOS

Grupos
Formados
pelo LCM

1
2
3

Tot al

Amos tras
Amos tras
Preparat órias Amos tra Final
127
260
46, 9%
53, 6%
78
122
28, 8%
25, 2%
66
103
24, 4%
21, 2%
271
485
100,0%
100,0%

Fonte: dados da Pesquisa de Campo

Tot al
387
51, 2%
200
26, 5%
169
22, 4%
756
100,0%
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Por fim, para 4 grupos, comparando os resultados das amostras G1 e
G2, as distribuições dos casos estão na tabela A5.5. Para esta configuração,
as distribuições já apresentam distribuições diversas, como indicam os
resultados do teste qui-quadrado (X2 = 20,798; p<0,001).

FIGURA A5. 5 - CONVERGÊNCIA ENTRE AS AMOSTRAS PARA O MODELO DE 4
GRUPOS

Grupos
gerado s
pelo LCM

1
2
3
4

Tot al

Amos tras
Amos tras
Preparat órias Amos tra Final
80
204
29, 5%
42, 1%
70
137
25, 8%
28, 2%
63
100
23, 2%
20, 6%
58
44
21, 4%
9, 1%
271
485
100,0%
100,0%

Fonte: Dados da Pesquisa de Campo

Tot al
284
37, 6%
207
27, 4%
163
21, 6%
102
13, 5%
756
100,0%
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ANEXOS
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ANEXO 1 - Guia de entrevista – Etapa Exploratória

Bom Dia / Boa Tarde / Boa noite. Estou fazendo uma pesquisa sobre a relação clientebanco. Você poderia dispor de alguns minutos para responder a algumas questões?
Caracterização da relação banco-entrevistado
1. Em quais bancos o(a) senhor(a) possui conta? (escreva na tabela abaixo o
nome de cada banco citado) // Há quanto tempo?
(Verifique a inclusão do perfil do entrevistado nas cotas)
Existe alguma que é conjunta com cônjuge, filhos ou parentes? É o titular em
alguma delas? // Qual(is) dele(s) você utiliza com mais freqüência? Por que?
É o mesmo em que está a maior parte dos seus recursos? Por que?
Em quais deles possui contas especiais (com cheque especial ou é cliente
especial, estrela, ouro, etc. Marque um X na coluna correspondente)? //
Tempo

Maior
Movimentação?

Conjunta?

1.
2.
3.
4.
5.
Que produtos utiliza nos bancos? (anotar os produtos).

1 Conta Corrente Especial
2 ____________________
3 ____________________
4 ____________________
5 ____________________
6 ____________________
7 ____________________
8 ____________________
9____________________
10___________________
11___________________
12___________________
13___________________
14___________________
15___________________

Titular?

Conta
Especial?
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Vamos agora falar da distribuição dos seus recursos em cada banco. Se
distribuíssemos percentualmente o volume de recursos em cada banco que você
possui conta, num total de 100%, como ficaria para __________ (cite o nome dos
bancos listados. Deixe claro que é só uma distribuição aproximada e
percentual. Não estamos interessados nos valores que possuem).

Bancos
______ ______ ______ ______ ______

Total
100%

(Verifique a concentração nos bancos. Considere bancos com alta concentração
aqueles que possuírem mais de 60% dos recursos aplicados em um só banco, e
os de concentração menor aqueles que possuírem menos de 60% dos recursos
aplicados em um só banco).
Para os bancos com alta concentração
3. Você tem concentrado seus recursos de no _______ (nome do banco). Quais
são os motivos de você ter concentrado os recursos neste banco? // Mais
algum? Por que?
(Se estes itens não tiverem sido citados, explore).
-

Você atribui este relacionamento mais ao banco como um todo ou
ao pessoal do banco? Por que?

-

Considera que existem vantagens por conhecer os empregados?
Eles entendem melhor as suas solicitações? // Por que?

-

Considera que existem vantagens de ter mais segurança, sentir-se
mais confortável com o pessoal do banco?

-

Considera que existem vantagens de custos (p.ex. maior facilidade
de conseguir melhores taxas, isenção)?

-

Considera que existem vantagens de se obter as modificações
necessárias para atender a solicitações específicas?

4. Você vê alguma desvantagem em concentrar os recursos em um banco? Qual
é? // Por que? // Mais alguma?
-

Vale a pena, ou é uma imposição? Reciprocidades? // Por que?

5. Como é a comunicação entre o _______ (indique o nome do banco) e você,
como a você avalia? Por que?
- E a comunicação entre o pessoal do banco e você? // Por Que?
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Somente para os bancos com baixa concentração
Você não concentrou seus recursos no ________ (nome do banco). Quais são
os motivos de você não ter concentrado os recursos nele? // Mais algum? Por
que?
(Repita o procedimento
Concentração)

para

os

próximos

bancos

com

Baixa

6. (Para todos os entrevistados) Você acha que a sua relação com o _______
(nome do banco) se modificou deste quando abriu a sua conta? Por que? // Acha
que ficou mais forte ou mais fraco? Por que?
7. (Para todos os entrevistados) De que forma você mantém contato com o banco
(telefone, agência, Internet, etc)? // Com que freqüência?
Quais destes são os meios mais adequados? Por que?
Quais destes você acha que tem problemas ? Por que?
Avaliando os contatos do ______ (repita o nome do banco) com você, partindo
dele, você acha que eles são adequados? E em quantidade, deveria ter mais ou
menos? Por que?

Avaliação dos Bancos
8. Vamos agora falar dos serviços como um todo que o ________ (indique o banco
com maior movimentação) oferece a você. O que você considera importante nos
serviços bancários? // Por que este item é importante? // Mais algum? /// Por que?
(Anote os critérios nas linhas a seguir. Explore todas as respostas
espontâneas. A seguir estimule algumas dimensões, se estas não tiverem
sido citadas)
-

Itens de avaliação – motivos
-

Respostas a todas as suas solicitações // Confiabilidade // Comunicação
com o cliente // Atendimento (rapidez, educação, presteza) // Gerente
da Conta // Linha de produtos – Serviços adicionais // Agências
(ambiente/infraestrutura) // Telebanco, Caixas Eletrônicos // Outros??

1. ________________________
3. ________________________
5. ________________________
7. ________________________
9. ________________________
11. ________________________
13. ________________________
15. ________________________

2. ________________________
4. ________________________
6. ________________________
8. ________________________
10. ________________________
12. ________________________
14. ________________________
16. ________________________
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9. Vamos agora falar dos serviços que do _________ (indique o nome do banco).
Como você avalia o desempenho destes bancos.
(Explore até os dois principais bancos citados na pergunta 2. Transcreva os
critérios indicados na pergunta 4 nas linhas da tabela a seguir)?
Você considera o _________ (1º item de avaliação) no ______ (1º banco) bom,
regular ou ruim? Por que você o avalia desta forma?
(repita este procedimento para todas as relações da tabela)
Banco
_______
1 ____________________
2 ____________________
3 ____________________
4 ____________________
5 ____________________
6 ____________________
7 ____________________
8 ____________________
9____________________
10___________________
11___________________
12___________________
13___________________
14___________________
15___________________
16___________________
17___________________

10. Fazendo uma avaliação geral dos serviços do banco oferecidos, você se considera
satisfeito? // Por que?

11. E falando dos outros bancos, aqueles que você já teve conta, ou que possui hoje,
mas movimenta pouco, como os avaliaria? Por que?

12. Que bancos você indicaria a seus amigos e parentes? // Por que razões? // Por
que este ponto é importante para a sua indicação?

13. Que bancos você não indicaria a seus amigos e parentes? // Por que razões? //
Por que este ponto é importante para a sua não indicação?

14. O que estaria faltando nos bancos em Curitiba? Por que?
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Valor Percebido / Equidade de Relacionamento
15. Como você avaliaria os custos/taxas de manter a conta / comprar produtos do
______ (indique o banco que possui maior movimentação)? Você acha que
estes são caros? // Por que?
Considerando características como o atendimento, estes custos são
compensados?// E os produtos/serviços que você utiliza? E a segurança do
banco? E vantagens nas tarifas e preços?
Se considerarmos custos não financeiros (por exemplo, tempo de
acesso/espera) além dos custos financeiros, a sua resposta continua válida?
Se sim, por que? Se não, por que?
Vale a pena manter a conta no banco? // Por que? Ou por que não?

16. Quem você considera que ganha mais nesta relação, você ou o banco? Por que?
// Você considera isso justo? Por que?
17. Você se considera um “cliente especial” do _______ (repita o nome do banco)?
Por que? Acha que o tratamento que ele despende com você representa isso?
Por que?
O que ele deveria fazer/oferecer?
Você acha que estes são justos com você? Por que? // E com os outros
clientes? Por que?
Você já fez alguma reclamação ou solicitação diferente do que eles
normalmente oferecem? Se sim, como é a solução de problemas / respostas às
solicitações que o banco dá a você?
Você achou-as adequadas? Por que?
O que poderia ser melhorado?
Acha que as soluções são justas para você? – por quais razões?
E o atendimento/ tratamento é justo? – por quais razões?
E os procedimentos utilizados no tratamento, são justos? – por quais
razões?
Todos têm acesso a estas soluções? Você acha que é razoável este
procedimento? – por quais razões?
Resposta afetiva
18. Vamos falar um pouco sobre algumas situações quando você se relaciona com o
banco. Gostaria que você se lembrasse de alguma situação que lhe chamou a
atenção, em relação ao ________ (repita o nome do banco), boa ou má. Poderia
me contar em detalhes o que aconteceu, desde o início, no primeiro contato?
Como se sentiu? Como reagiu? Como foi a postura do banco? E do pessoal de
atendimento?
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É desta forma que você se sente, de forma de forma geral, em relação ao
banco? A que atribui isso?

Avaliação da Confiança
19. Vamos falar um pouco sobre a relação entre você e o ______ (repita o nome do
banco). Um dos pontos importantes parece ser a confiança que existe entre
vocês. Você acha que existe confiança de sua parte em relação ao banco? Por
que?
E deles em você? Por que?
O que deveria acontecer para que houvesse confiança entre vocês?
20. Você acha que o _______ (repita o nome do banco) está disposto a sacrificar um
pouco dos seus ganhos para manter o relacionamento com você? Por que?
E o seu gerente de conta? Por que?
E você, também estaria disposto a sacrificar um pouco dos seus resultados
para manter a conta no ________ (repita o nome do banco)? Por que?
(se estes itens não tiverem sido citados, estimule)
E quanto à credibilidade do ________ (repita o nome do banco), como
você avaliaria? E dos funcionários? E do seu gerente de conta? Por que?
E quanto à competência do ________ (repita o nome do banco)? E dos
funcionários? E do seu gerente de conta? Por que?
E quanto à integridade do ________ (repita o nome do banco)? E dos
funcionários? E do seu gerente de conta? Por que?
Avaliação do Comprometimento
21. Tem intenção em continuar com o banco? Por que?
Estas escolhas (continuar ou mudar) que você faz são opções suas ou existe
algum tipo de pressão para que aconteça? Por que? // Você acha que é
razoável isso? // Por que?
Você considera que a sua relação com o banco é importante para você? Por
que?
E quanto à solução dos problemas que surgem, a sua participação é
importante? Ou eles devem ser de total responsabilidade do banco? Por que?
Você acha que trocar de banco seria mais custoso, (taxas de troca, tempo para
trocar, desgaste físico e emocional) do que permanecer no ______ (repita o
nome do banco)?

465

Identificação
22. Vamos retornar ao tempo no qual você abriu a conta no _____ (repita o nome do
banco).
Você acha que ele foi importante para o seu bem estar e de sua família? Por
que? // Depois que você abriu a conta, outras pessoas de sua família também o
fizeram? Foi por sua influência?
Os serviços/auxílio nas suas decisões financeiras que eles oferecem ajudaram
o seu crescimento? Por que?
Você diria que conhece bem o banco _____ (repita o nome do banco)? // E
as pessoas no ______(repita o nome do banco)? // O que gostaria de saber a
mais? // O que está faltando? Por que?
Lealdade
23. Você já recebeu outras ofertas para trocar de banco? De quem? Como foi a
oferta?
Como foi a sua avaliação desta oferta? Como reagiu? Por que desta forma?
Como se sentiu? Por que?
Sob o ponto de vista dos custos (tempo, dinheiro, esforço físico), vale a pena
trocar de banco? Por que?
Normalmente você indica o ______ (nome do banco) aos seus amigos e
parentes? Por que?
Conhecimento sobre o mercado
Vou fazer algumas perguntas sobre o sistema financeiro. Não é uma avaliação do seu
conhecimento, mas de como você se sente em relação a ele.
24. Você se considera um conhecedor do sistema financeiro? Por que? Poderia me
indicar alguns aspectos que acha que são importantes? E sobre os produtos, seu
funcionamento e características? Poderia me explicar um pouco sobre eles?
Características pessoais
25. Você normalmente participa de programas de relacionamento oferecidos por
outras empresas (cartões de milhagem, cartões de lojas, etc)? Por que? Acha que
vale a pena? Por que?
26. Apenas uma pergunta pessoal. Você se considera uma pessoa sociável? Tem
muito amigos? Tem uma vida social ativa (participa de organizações sócias,
participa de festas, oferece recepções, etc)? Por que?
26. Você acha importante ser independente? Não depender dos outros, ou de uma
empresa? Por que?
Sente-se a vontade com outras pessoas que possuem informações sobre você?
Em que situações isso é inaceitável? Por que? //
E em que situações isso pode ser aceitável? Por que?
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Caracterização do Entrevistado
Nome: ______________________________ Telefone: _____________________
Sexo: _______________________________
Idade: ______________________________
Escolaridade: ________________________ Que curso: ____________________
Estado Civil: _________________________ Filhos: ____________ Netos:
___________
Renda Familiar Aproximada: ______________________

Obrigado pela Colaboração
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ANEXO 2 - Questionário aplicado
No.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Apresentação: Bom dia/ boa tarde/ boa noite. Meu nome é ________. Sou entrevistador da _________, uma
empresa de pesquisa, desenvolvendo um Trabalho para a Universidade Federal do Paraná e para a Fundação
Getúlio Vargas de São Paulo. Neste momento, estamos fazendo uma avaliação dos serviços de bancos em
Curitiba. As informações coletadas nesta pesquisa não serão tratadas individualmente. Somente serão
divulgadas nos resultados gerais.

Não existem respostas certas ou erradas, somente aquelas que mais se aproximam de suas opiniões a
respeito dos assuntos tratados nesta entrevista.
Vou começar fazendo algumas perguntas para identificá-lo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------AO(a) Sr(a)., alguém da sua casa, algum parente muito próximo ou amigo muito íntimo trabalha em
(leia):
SIM NÃO
- Propaganda ou publicidade
( )
( ) - Pesquisa de Mercado ou
marketing
( )
( )
- Jornal, revista, rádio, TV, ou outro meio de comunicação
( )
( )
- Empresas do setor financeiro (bancos, financeiras, etc)
( )
( )
Entrevistador: Se alguma das respostas às questões for afirmativa, ENCERRE a entrevista
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------B – Qual é o seu grau de escolaridade?
1 – Analfabeto
-> ENCERRE
2 - Primário incompleto (SABE LER)
-> ENCERRE
3 - Primário completo/ginásio incompleto
4 - Ginásio completo/colegial incompleto
5 - Colegial completo/superior incompleto
6 - Superior completo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------C – Qual é sua a idade?
anos
Entrevistador: se a idade for menor que 30 anos, ENCERRE a entrevista
-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------D. Em qual bancos você movimenta com maior freqüência a sua conta? (Marque um X na linha
correspondente ao banco de maior movimentação. Verifique as quotas. Utilize o banco citado para
todas as questões seguintes)
1. Bradesco
2. Itaú
3. Banco do Brasil
4. HSBC
5. Unibanco
-> ENCERRE
6. Outro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------E.
Esta conta é especial (com cheque especial ou é cliente especial, estrela, ouro, etc)?
( ) Sim
( ) Não
-> ENCERRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------F. Esta conta é conjunta com cônjuge, filhos ou parentes?
( ) Sim
-> ENCERRE
( ) Não
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
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G.
(
(
(
(

Há quanto tempo possui esta conta?
) Menos de 1 ano
-> ENCERRE
) Entre 1 e 2 anos
) Mais de 2 anos e menos de 5 anos
) Mais de 5 anos
CARACTERIZAÇÃO E INTENSIDADE NO RELACIONAMENTO
Produtos Utilizados
1. Quais produtos você utiliza nos diferentes bancos? (Entregue o cartão 1 e marque
um X no item correspondente ao produto indicado pelo respondente).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

Conta Corrente (Saques e Depósitos).
Cartão de Débito (Cartão do Banco para movimentação conta).
Cartão de Crédito.
Crédito Direto ao Consumidor (para compra de produtos de uso pessoal).
Financiamento Habitacional.
Financiamento de Veículos.
Outros Financiamentos. Quais?_________________
Aplicações em Fundos de Investimento.
Operações em Bolsa (através da Corretora do Banco).
Poupança.
Títulos de Capitalização.
Previdência Privada.
Seguros de Automóveis.
Seguros Residenciais.
Seguros de Vida.
Seguros de Saúde.
Outros Seguros. Quais?_________________
Câmbio/Traveller Checks.
Pagamentos de Títulos, impostos, etc.
Outro. Qual?__________________
Outro. Qual?__________________

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Possui
) Possui
) Possui
) Possui
) Possui
) Possui
) Possui
) Possui
) Possui
) Possui
) Possui
) Possui
) Possui
) Possui
) Possui
) Possui
) Possui
) Possui
) Possui
) Possui
) Possui

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Não Possui
) Não Possui
) Não Possui
) Não Possui
) Não Possui
) Não Possui
) Não Possui
) Não Possui
) Não Possui
) Não Possui
) Não Possui
) Não Possui
) Não Possui
) Não Possui
) Não Possui
) Não Possui
) Não Possui
) Não Possui
) Não Possui
) Não Possui
) Não Possui

Formas e Freqüência de Contato
2. Considerando agora as formas pelas quais você mantém contato com o _________,
utilizando a escala do cartão 2, qual a freqüência aproximada de contato com seu
banco através de ... no último ano? (cite cada uma das formas de contato, e anote o
número correspondente a freqüência indicada pelo entrevistado)
1.
2.
3.
4.
5.
a.
b.
c.
d.
e.

Mais de uma vez por dia
Todos os dias
4 a 6 vezes por semana
2 a 3 vezes por semana
1 vez por semana

6.
7.
8.
9.

uma vez a cada 15 dias
uma vez por mês
menos de 1 vez por mês
nunca utilizo

contato pessoal na agência
acesso via telefone na agência
acesso via teleatendimento (Call Center, Atendimento Telefônico Central, 0800, etc.)
acesso via Internet
Outra forma. Qual?__________________________
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS BANCOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS
Vou apresentar a você uma escala que utilizaremos na próxima pergunta (Entregue a
escala do Cartão 3).
Agora, eu vou fazer uma série de perguntas para que você dê a sua opinião sobre o
_______.
(Inicie pelo item marcado no questionário)
3. Como você avalia o desempenho do _______ em...? (Transcreva a nota dada pelo
entrevistado no espaço correspondente)
1

2
Péssimo

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.

3

4
5
6
Ruim
Regular
11. Não sabe avaliar (NS)

7

8
9
10
Bom
Excelente
12. Não respondeu (NR)

Acesso a informações e movimentações
Antecipação de soluções sobre os problemas dos clientes
Aparência dos funcionários.
Capacidade de assegurar ao cliente que o seu patrimônio está protegido
Capacidade de fornecer informações e explicações sobre produtos e serviços
Capacidade de não deixar as dúvidas sem resposta
Capacidade de prestar os serviços no prazo em que se comprometeu a fazê-lo
Capacidade dos funcionários em prestar informações sempre corretas
Capacidade em entender as solicitações dos clientes
Confiabilidade nas operações
Conhecimento dos funcionários sobre Produtos e Serviços e sobre o banco
Educação e cortesia do gerente de conta,
Educação, cortesia e simpatia do pessoal de atendimento
Emissão de extratos e correspondências simples, objetivos e sem erros
Envio de talões de cheques em casa.
Esforço dos funcionários para prestar os serviços no menor tempo possível
Experiência dos funcionários.
Explicações sobre a gestão dos meus recursos.
Facilidade de acesso ao gerente
Facilidade de Acesso aos Serviços (Caixas Eletrônicos, Internet, telefone, fax).
Facilidade de uso dos equipamentos pelos clientes (caixas eletrônicos, teleatendimento)
Flexibilidade para negociação de produtos, serviços, taxas e tarifas
Modernidade dos equipamentos disponíveis ao cliente.
Oferecimento de serviços automatizados
Preparo das pessoas para o atendimento (teleatendimento, caixa)
Rapidez e preparo do gerente para resolver dúvidas e auxiliar decisões,
Rapidez em responder às solicitações e reclamações
Solidez e Tradição do Banco
Tempo de espera em filas (caixas,gerente ,etc)
Tempo de espera para atendimento no telebanco (atendimento por telefone)
Variedade de produtos e serviços financeiros disponíveis aos clientes
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3.a.Você utilizou os serviços bancários nas agências do _______ nos últimos 6 meses?
( ) Sim
-> Continue
( ) Não
-> Vá para questão 3.b
Como você avalia o desempenho do _______ em...? (Continue com a escala do Cartão 3).
(Transcreva a nota dada pelo entrevistado no espaço correspondente)
3.a.1.
3.a.2.
3.a.3.
3.a.4.
3.a.5.
3.a.6.

Disponibilidade de caixas para atendimento na agência.
Disponibilidade de Funcionários para atendimento
Estacionamento na agência
Facilidade de Acesso às agências
Modernidade das Instalações e decoração das agências
Segurança nas agências contra assaltos

3.b.Você utilizou os serviços bancários do ________ pela Internet nos últimos 6 meses?
( ) Sim
-> Continue
( ) Não
-> Vá para questão 3.c
Como você avalia o desempenho do _______ em...? (Continue com a escala do Cartão 3)
(Transcreva a nota dada pelo entrevistado no espaço correspondente)
3.b.1.
3.b.2.
3.b.3.
3.b.4.
3.b.5.

Aparência das páginas do site
Facilidade de acesso a informações no site
Facilidade de acesso aos Serviços via Internet
Rapidez para realização das operações via Internet
Segurança nas operações via Internet

3.c. Você utilizou os serviços bancários do ________ por telefone nos últimos 6 meses?
( ) Sim
-> Continue
( ) Não
-> Vá para questão 4
Como você avalia o desempenho do _______ em...? (Continue com a escala do Cartão 3)
(Transcreva a nota dada pelo entrevistado no espaço correspondente)
3.c.1.
3.c.2.
3.c.3.
3.c.4.
3.c.5.

Clareza das informações e serviços prestados pelos atendentes no telefone
Cortesia e educação dos atendentes ao telefone
Horário de atendimento telefônico
Qualidade e rapidez no atendimento telefônico (no tempo total de atendimento)
Soluções dadas às solicitações feitas ao atendimento telefônico

SATISFAÇÃO COM O RELACIONAMENTO
Satisfação com o Banco
4. Vou apresentar agora a você uma escala que utilizaremos na próxima pergunta
(Entregue a escala do Cartão 4).
(entrevistador: assegure-se da compreensão da escala)
1
2
Muito Insatisfeito

3
4
Insatisfeito

5
6
Nem Satisfeito
Nem Insatisfeito
11. Não sabe avaliar (NS)

7
8
Satisfeito

9
10
Muito Satisfeito

12. Não respondeu (NR)

Como você avalia sua Satisfação com o relacionamento com o _______? (Transcreva a
nota dada pelo entrevistado no espaço correspondente)
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Desconformidade Global
5. Vou apresentar agora a você uma escala que utilizaremos na próxima pergunta
(Entregue a escala do Cartão 5).
(entrevistador: assegure-se da compreensão da escala)
1
2
Muito Abaixo das
minhas
Expectativas

3
4
Abaixo das
minhas
Expectativas

5
6
Como Esperado

7
8
Acima das minhas
Expectativas

11. Não sabe avaliar (NS)

9
10
Muito Acima das
Expectativas

12. Não respondeu (NR)

Como você avalia o seu relacionamento com o _______? (Transcreva a nota dada pelo
entrevistado no espaço correspondente)

Distância do Ideal
6. Vou apresentar agora a você uma escala que utilizaremos na próxima pergunta
(Entregue a escala do Cartão 6).
(entrevistador: assegure-se da compreensão da escala)
1

2

3

Muito Longe do
Ideal

4

5

Longe do Ideal

6

Nem Longe Nem
Próximo do Ideal

7

8

9

Próximo ao Ideal

11. Não sabe avaliar (NS)

10

Muito Próximo ao
Ideal

12. Não respondeu (NR)

Como você avalia o seu relacionamento com o _______? (Transcreva a nota dada pelo
entrevistado no espaço correspondente)

Avaliação Afetiva Global da Experiência com o Banco
7. Vou apresentar a você uma outra escala, que utilizaremos na próxima pergunta
(entregue o cartão 7).
(entrevistador: assegure-se da compreensão da escala)
1

2

Discordo
totalmente

3

4

Discordo

5

6

Não concordo
nem discordo
11. Não sabe avaliar (ns)

7

8

Concordo

9

10

Concordo
totalmente

12. Não respondeu (nr)

Eu estou gostando muito de trabalhar com o ________. (Transcreva a nota dada pelo
entrevistado no espaço correspondente)
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BENEFÍCIOS PERCEBIDOS NO RELACIONAMENTO
(Deixe o cartão 7 com o entrevistado)
Agora, eu vou fazer uma série de perguntas para que você dê a sua opinião sobre o _______.
8 – (iniciar pelo item marcado no questionário e daí em adiante)? (ler escala):
1

2

3

Discordo
totalmente

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.

4

5

6

7

8

9

10

Discordo

Não concordo
Concordo
Concordo
nem discordo
totalmente
11. Não sabe avaliar (ns)
12. Não respondeu (nr)

As taxas são reduzidas/eliminadas porque concentro a maioria das minhas
movimentações no __________.
Consigo melhores condições de negociação no ________ por ter maior poder de
barganha.
Eu me sinto seguro com as opções de investimento, produtos e serviços que o _____ me
oferece.
Eu me sinto seguro e tranqüilo pelo _______ guardar o meu dinheiro
Eu me sinto seguro porque o ______ é aceito em qualquer lugar
Normalmente consigo ter soluções mais rápidas que a maioria dos clientes
Normalmente o pessoal me dá atenção especial quando vou ao ________
O _____ já sabe o que eu preciso em serviços bancários
Posso conseguir serviços adicionais e modificações de acordo com as minhas
necessidades por concentrar meus recursos no_____
Sempre sou atendido rapidamente porque eu conheço as pessoas no ______ e eles
também me conhecem.
Sempre troco idéias com meu gerente sobre soluções dos meus problemas
Sinto-me mais seguro por conhecer o pessoal do _______

RESPOSTA AFETIVA
13. Os itens a seguir consistem-se de um número de palavras que descrevem diferentes
sentimentos e emoções. Gostaria que você indicasse a resposta mais apropriada
correspondente à intensidade destes sentimentos ou emoções em relação ao
_____________(substituir pelo banco selecionado), que corresponda a sua avaliação
considerando o seu relacionamento com o banco como um todo no último ano.
(Entregue esta parte do questionário ao entrevistado, e peça a ele que anote as suas respostas.
Deixe o entrevistado a vontade para responder no tempo que precisar. Tire as dúvidas quando
solicitado)
2

3

Nada

4

Um Pouco

5

6

7

Moderadamente

Bastante

Aborrecido(a)
Arrependido(a)
Assustado(a)
Atento(a)
Com medo
Com raiva
Concentrado(a)
Constrangido(a)
Contente
Desanimado(a)

9

10

Extremamente

12. Não respondeu (nr)

Avaliação
Geral

Avaliação
Geral

11. Não sabe avaliar (ns)

13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.10.
13.11.

8

13.11.
13.12.
13.13.
13.14.
13.15.
13.16.
13.17.
13.18.
13.19.
13.20.

Embaraçado(a)
Encantado(a)
Entusiasmado(a)
Envergonhado(a)
Furioso(a)
Gratificado(a)
Interessado(a)
Irritado(a)
Motivado(a)
Nervoso(a)

Avaliação
Geral

1

13.21.
13.22.
13.23.
13.24.
13.25.
13.26.
13.27.
13.28.
13.29.
13.30.

Desprezado
Culpado(a)
Triste
Desmotivado(a)
Alegre
Admirado(a)
Apavorado(a)
Zangado(a)
Frustrado(a)
Surpreso(a)
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CONFIANÇA NO BANCO
Vou te apresentar uma outra escala, que utilizaremos na próxima pergunta (entregue o cartão
12 ao entrevistado).
(entrevistador: assegure-se da compreensão da escala)

Agora, eu vou fazer uma série de perguntas para que você dê a sua opinião sobre o
_________ (citar a banco).
14 – (Inicie pelo item marcado e daí em adiante). (ler escala):
1

2

Discordo
totalmente

3

4

5

6

7

8

9

10

Discordo

Não concordo
Concordo
Concordo
nem discordo
totalmente
11. Não sabe avaliar (ns)
12. Não respondeu (nr)
15.1. As solicitações que faço ao _____ não precisam ser acompanhadas detalhadamente.
15.2. Confio no ______ porque ele é um banco correto, sério.
15.3. Confio no ________ por entre nós existe apoio mútuo.
15.4. Confio no _________ pela sua solidez.
15.5. Eu estou certo de que o ______ trata as informações que possui a meu respeito como
confidenciais.
15.6. Eu não hesito em tomar decisões importantes baseadas nas sugestões do _________.
15.7. O ______ mantém suas promessas.
15.8. O _______ é bastante competente no fornecimento de serviços financeiros.
15.9. O ________ é bastante íntegro no tratamento de seus clientes.
15.10. Quando toma decisões importantes, o _____ considera o meu bem estar assim como o
dele.
15.11. Sinto que o ____ se preocupa com meus interesses.
15.12. Tenho confiança que as informações que recebo do ______ estão sempre corretas.

COMPROMETIMENTO
(Deixe a escala do cartão 12 com o entrevistado)

Agora, eu vou fazer uma série de perguntas para que você dê a sua opinião sobre o
_________ (citar a banco).
15 – (citar o item marcado no questionário e daí em adiante)? (ler escala):
1

2

Discordo
totalmente
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.
15.9.
15.10.
15.11.
15.12.
15.13.
15.14.
15.15.
15.16.

3

4

Discordo

5

6

7

8

9

10

Não concordo
Concordo
Concordo
nem discordo
totalmente
11. Não sabe avaliar (ns)
12. Não respondeu (nr)
As pessoas deveriam ter uma conta no ________.
É necessário barganhar com o _____ para obter condições mais favoráveis.
Estou disposto a transferir mais dos meus recursos para o ______ como forma de fortalecer
minha relação com ele.
Eu acho que devo manter minha conta no ______, apenas para continuar a relação. (r)
Eu me sentiria feliz se pudesse continuar com o ________ por bastante tempo.
Eu me sinto como “parte da família” quando estou numa agência do _________.
Eu me sinto obrigado a permanecer com a conta no _______. (r)
Eu me sinto orgulhoso em dizer aos meus amigos que tenho conta no ________.
Eu poderia descrever minha relação com o ______ como uma parceria.
Eu sinto que teria poucas opções se saísse do _______.
Eu somente transfiro uma quantidade maior dos meus recursos para o _____ se ele me
oferecer algo mais.
Manter a conta no ______ é um desejo meu.
O ______ me trata como um cliente especial, e não somente como mais um cliente.
O ________ significa muito para mim.
Se eu decidisse fechar minha conta no ______, eu me sentiria prejudicado pessoalmente e
financeiramente.
Uma das principais razões para continuar com a conta no ______ é que outro banco não
ofereceria os benefícios que eu tenho aqui.
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LEALDADE
Vou te apresentar uma outra escala, que utilizaremos na próxima pergunta (entregue o cartão
13 ao entrevistado).
(entrevistador: assegure-se da compreensão da escala)

Agora, eu vou fazer uma série de perguntas para que você dê a sua opinião sobre o
_________ (citar a banco).
16 – (inicie pelo item marcado e daí em adiante)? (ler escala):
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Certamente Não

Não
Talvez
Sim
Certamente Sim
11. Não sabe avaliar (ns)
12. Não respondeu (nr)
Qual a probabilidade de você:
16.1 . Aumentar a movimentação/ concentração dos seus recursos no ________
16.2. Considerar o _______ quando tiver que adquirir um produto ou serviço financeiro
novo.
16.3. Continuar fazendo seus negócios através do ________
16.4. Falar bem do ______ para outras pessoas.
16.5. Fornecer informações pessoais para que o ______ ofereça produtos e serviços mais
adequados
16.6. Manter a conta no _______
16.7. Procurar outros bancos para movimentar a sua conta
16.8. Recomendar o _____ para seus amigos e familiares

CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO
17 – Número dos seguintes eletrodomésticos e serviços existentes no domicílio:
00. Nenhum
(Anote outra quantidade no local apropriado)

Televisão a cores
Videocassete
Rádio
Banheiro
Automóvel
Empregada mensalista
Aspirador de pó
Máquina de lavar/tanquinho
Geladeira comum
Geladeira duplex
Freezer
Telefone
Computador
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------18 – Sexo do respondente(ANOTE)
1 – Masculino
2 – Feminino

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------19 – Qual é a ocupação do respondente? (LER)
1 - Empregador
2 - Empregado
3 - Autônomo / Conta-Própria
4 - Trabalhador doméstico
5 - Inativo / Aposentado/Pensionista
6 - Estudante
7 - Desempregado
8 - Dona de casa
9 - Outras Quais?______________________
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AGRADEÇA E ENCERRE
ENTREVISTADO:__________________________________________
ENDEREÇO: __________________________________________________
BAIRRO:_______________________ FONE: _______________________
ENTREVISTADOR: _____________________________________________
REVISÃO: ___________ CHECAGEM: ________________________
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ANEXO 3 - Indicadores de Desempenho dos Modelos
Estruturais

Este anexo visa apresentar os indicadores mais utilizados para avaliar o
desempenho de Modelos de Equações Estruturais com variável latente,
verificado segundo seus índices de ajustamento. Estes indicadores dividem-se
em três principais grupos, descritos a seguir:

a. Medidas Absolutas de Ajustamento, que procuram determinar o grau
com que o modelo proposto prediz a matriz de covariância observada
(HAIR et alii, 1998). São indicadores desta categoria:
-  (Qui-quadrado): um valor alto do  relativamente elevado ao
número de graus de liberdade significa que a matriz de covariância
observada e a estimada são consideravelmente diferentes. Este
indicador, portanto, avalia a significância das diferenças entre
matriz observada e estimada para o modelo apresentado (HAIR et
alii, 1998; TANAKA, 1993; GERBING e ANDERSON, 1993). O 
isoladamente é sensível a não normalidade dos dados, ao número
de parâmetros e, principalmente, ao tamanho da amostra
(BENTLER 1990; HU, BENTLER e KANO 1992; HAIR et alii, 1998).
Existe a tendência a rejeitar os modelos (indicar diferenças
significativas) para amostras relativamente grandes e para
distribuição de dados não normais. Portanto, este deve ser um
indicador importante mas não determinante na aceitação/ rejeição
do modelo em teste. Utiliza-se, neste caso, a relação do valor quiquadrado com os graus de liberdade (gl). Consideram-se valores
iguais ou inferiores a 5 como aceitáveis (HAIR et alii, 1998,
TANAKA, 1993; GERBING e ANDERSON, 1993).
- NCP (Noncentrality Parameters) – este é o resultado da busca por
um indicador alternativo ao  que seja menos sensível ao tamanho
da amostra, calculado pela diferença entre este valor e o número
de graus de liberdade (gl) do modelo. Se calculado de forma
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padronizada, é esta diferença dividida pelo tamanho da amostra.
Por não ter nenhuma estatística associada a ele, este indicador é
aplicado quando da comparação de modelos.
- GFI (Goodness of Fit Index) – este indicador representa o grau de
ajustamento global (diferença entre os quadrados dos resíduos do
modelo predito comparado com os obtidos a partir dos dados).
Valores altos indicam melhores ajustamentos. Este indicador varia
entre 0 (péssimo ajustamento) a 1 (ajustamento perfeito). Não
existe um limite de aceitação, mas estima-se que valores maiores
que 0,90 indiquem um bom ajustamento (TANAKA, 1993;
GERBING e ANDERSON, 1993). Bentler (1990) e Hu, Bentler e
Kano (1992)

mostraram, em um estudo comparativo de

desempenho de diversos índices de desempenho de modelos
estruturais, que ele é pouco sensível a problemas de especificação
de um modelo em teste, mas são muito influenciados pelo tamanho
da amostra.
- RMR (Root Mean Square Residual) indica a média dos quadrados
dos resíduos (diferença entre os resíduos das matrizes estimadas e
observadas). Este indicador é mais útil quando da aplicação da
matriz de correlação com referência para estimação. Valores baixos
indicam um bom ajustamento (HAIR et alii, 1998; TANAKA, 1993;
GERBING e ANDERSON, 1993).
- RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation): indicador que
procura corrigir a tendência que o teste de qui-quadrado tem em
rejeitar modelos especificados a partir de grandes amostras. É
calculado para representar a diferença entre as matrizes observada
e estimada de acordo com os graus de liberdade alcançados.
Valores apresentam-se entre 0 e 1, com valores entre 0,05 e 0,08
considerados aceitáveis (HAIR et alii, 1998).
- ECVI (Expected Cross-Validation Index): indicador que representa
uma aproximação do ajustamento que o modelo pode atingir com
uma outra amostra de mesmo tamanho que aplicada. Os valores
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deste indicador não são padronizados e são úteis na comparação
entre modelos rivais.
b. Medidas Comparativas de Ajustamento, que procuram comparar o
modelo proposto ao modelo sem relações estruturais (modelo nulo).
Os indicadores desta categoria são os seguintes:
- AGFI (Adjusted Goodness of Fit) - é o GFI descrito anteriormente
ajustado pela relação entre os graus de liberdade do modelo
proposto e os graus de liberdade do modelo nulo. Não existe um
limite de aceitação, mas estima-se que valores maiores que 0,90
indiquem um bom ajustamento (TANAKA, 1993; GERBING e
ANDERSON, 1993). Bentler (1990) e Hu, Bentler e Kano (1992)
mostraram, em um estudo comparativo de desempenho de
diversos índices de desempenho de modelos estruturais, que ele é
pouco sensível a problemas de especificação de um modelo em
teste, além de serem muito influenciados pelo tamanho da amostra.
- TLI (Tucker-Lewis Index) ou NNFI (NonNormed Fit Index): este
indicador combina um índice comparativo entre os modelos
proposto e nulo, resultando em valores entre 0 e 1 (HAIR et alii
1998; TANAKA, 1993; GERBING e ANDERSON, 1993). O NNFI
mede os graus de liberdade do modelo proposto em comparação
com os graus de liberdade do modelo nulo. Consideram-se
aceitáveis valores iguais ou superiores a 0,90.
- NFI (Normed Fit Index) – este indicador é a subtração do  do
modelo nulo e do  do modelo proposto, dividido pelo primeiro.
Varia entre 0 e 1, sendo este último valor um indicativo de ajuste
perfeito. Consideram-se aceitáveis valores iguais ou superiores a
0,90.
- CFI (Comparative Fit Index): medida comparativa entre os modelos
estimado e nulo (HAIR et alii, 1998). Este índice provém de uma
estimativa do ajustamento do modelo, corrigida pelo tamanho da
amostra e é recomendado para avaliar o ajuste geral do modelo em
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teste (BENTLER,1995). Consideram-se aceitáveis valores iguais ou
superiores a 0,90.
c. Medidas de Ajustamentos Parcimoniosos, são medidas de parcimônia
que relacionam os ajustamentos de um modelo ao número de
coeficientes a serem estimados. São similares ao R2 dos modelos de
regressão (HAIR et alii, 1998). São eles:
- PNFI (Parcimonious Normed Fit Index): este indicador é uma medida
semelhante ao NFI. Corresponde à multiplicação do NFI pela
relação entre o número de graus de liberdade do modelo proposto
e o número de graus de liberdade do modelo nulo. Quanto mais
próximo de 1, melhor o desempenho do modelo. Este indicador é
utilizado principalmente na comparação de modelo rivais, no que
tange à parcimônia dos mesmos. Diferenças de 0,06 a 0,09 podem
ser consideradas como significativas entre modelos rivais (HAIR et
alii, 1998; TANAKA, 1993; GERBING e ANDERSON, 1993).
- PGFI (Parcimonious Goodness Fit Index): este indicador corresponde
a um ajuste do GFI, considerando a multiplicação deste pela
relação entre o número de graus de liberdade e a multiplicação do
número de variáveis observáveis pelo número de variáveis
observáveis mais 1 divididos por 2. Quanto maior o valor, mais
parcimonioso é o modelo proposto (HAIR et alii, 1998; TANAKA,
1993; GERBING e ANDERSON, 1993).
- AIC (Akaike Information Criterion): este indicador avalia a
comparação de dois modelos com diferentes números de
parâmetros. É calculado pela multiplicação do valor do  pelo
número de parâmetros estimados no modelo. Valores próximos a 0
correspondem modelos com melhor ajustamento e mais parcimônia
(Hair et alii, 1998).

Além destes indicadores, deve-se também examinar a matriz dos
resíduos normalizados (ou ajustados). Um resíduo elevado indica que a
covariância das variáveis observadas correspondentes não é bem explicada
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pelo modelo. Como estes deveriam seguir aproximadamente uma distribuição
normal padrão ou distribuição Z, os valores que 2,58 devem ser tratados com
cuidado, ou mesmo valores muito discrepantes em uma distribuição simétrica
(RIGDON, 1999; HAIR et alii, 1998).

