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RESUMO 

 

Título: Canais digitais, fidelização e custo de mudança em contextos bancários: um estudo aplicado. 

Objetivo: Busca-se preencher uma lacuna na bibliografia brasileira, investigando o impacto da 

tecnologia bancária no relacionamento com clientes. O advento do uso de tecnologia em ambientes 

bancários modifica a forma como clientes se relacionam com as instituições financeiras. A partir de 

2015 os brasileiros passaram a transacionar mais por meio de canais digitais (internet banking e 

aplicativo) do que por canais tradicionais (agências e caixas eletrônicos). Desde então há crescimento 

na preferência por realização de transações por meio desses canais. A aceitação de canais digitais é 

relacionada as percepções de fidelização e custo de mudança, avaliando-se sob a perspectiva dos quatro 

canais de atendimento mais utilizados pelos brasileiros: agência bancária, caixa eletrônico, internet e 

aplicativo. Dessa forma a presente pesquisa tem por objetivo geral analisar a relação entre aceitação de 

canais digitais, custo de mudança e fidelização de clientes bancários. 

Procedimentos/método para a solução do problema: O modelo proposto para mensurar a relação 

dessas variáveis integra três teorias por meio de realização de pesquisa exploratória quantitativa. Para 

identificar a fidelização utiliza-se o Net Promoter Score - NPS; quantificando a aceitação de tecnologia 

o Technology Acceptance Model- TAM e para análise dos custos de mudança o Transaction Cost 

Analysis – TCA. Os resultados foram obtidos por meio de uma pesquisa Survey, aplicada a uma amostra 

de 269 clientes de uma determinada instituição financeira. A pesquisa foi realizada em uma cidade no 

interior do estado do Rio de Janeiro. Os dados foram inicialmente analisados por meio de correlação de 

Pearson no software SPSS 23.0. Posteriormente o modelo causal é avaliado em Path analysis, no 

software AMOS 23.0, examinando as relações causais entre as variáveis. 

Resultados: Observando-se as relações de Pearson, conclui-se que clientes bancários possuem perfis de 

aceitação de tecnologia que interferem na fidelidade e custo de mudança, sendo constatado que clientes 

com maior aceitação de canais digitais tem menores percepções de custo de mudança e menor fidelidade 

ao banco.  A análise de trilhas evidenciou uma relação causal mais forte entre a utilidade percebida e 

fidelidade. Essa relação se mostrou a mais significativa tanto entre canais digitais quanto entre os não 

digitais. Já em relação a facilidade percebida e fidelidade identificou-se uma relação distinta entre canais 

digitais e não digitais: relação positiva entre fidelidade e facilidade percebida em canais não digitais; 

relação negativa entre a fidelidade e facilidade percebida de canais digitais. O custo de mudança 

apresentou relação causal mais forte relacionada a utilidade percebida de canais digitais e não digitais. 

Aspectos demográficos também divergem em perfis de aceitação de tecnologia bancária. 

Implicações práticas: Como implicações práticas, esta pesquisa resultou em um modelo de análise das 

variáveis custo de mudança, fidelidade e aceitação de tecnologia.  O estudo realizou a mensuração em 

uma instituição financeira, porém outras áreas onde há interferências tecnológicas podem realizar a 

adequação do presente modelo. Ressalta-se também a relevância do relacionamento com clientes para 

manter as instituições competitivas e a importância de instituições financeiras sólidas para o equilíbrio 

da economia no país. 

Originalidade e contribuições: Esse estudo contribui, pois, inova propondo um modelo de mensuração 

de aceitação de tecnologia, fidelidade e custo de mudança, podendo ser aplicado não apenas no setor 

bancário como em outros mercados que possuem significativas interferências tecnológicas na relação 

com clientes. O estudo também contribui gerando conteúdo relacionado aos impactos da aceitação de 

tecnologia no relacionamento com clientes bancários, que ainda não é explorado em pesquisas no Brasil. 

Produção Técnica/Tecnológica: A integração das técnicas Net promoter score (NPS) Technology 

acceptance model (TAM) e Transaction Cost Analysis (TCA) no modelo apresentado é um produto 

técnico derivado do presente estudo. A aplicabilidade do modelo é testada e validada no presente estudo, 

concluindo-se que é um modelo de baixa complexibilidade e fácil utilização prática. Também 

caracteriza-se como um modelo inovador pois não há proposta de modelo antecedente para tal 

mensuração. 

 

Palavras-chave: Fidelização, canais digitais, custo de mudança, instituições financeiras, bancos. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Title: Digital channels, loyalty and cost of change in banking contexts: an applied study. 

Objective: This work seeks to fill a gap in the Brazilian literature by investigating the impact of banking 

technology on customer relationships. The advent of the use of technology in banking environments 

changes how clients relate with financial institutions. From 2015, Brazilians started to transact more 

through digital channels (internet banking and apps) than through traditional channels (branches and 

ATMs). Since then, there has been a growth in the preference for transactions through these channels. 

The acceptance of digital channels is related to the perceptions of loyalty and cost of change, and is 

evaluated from the perspective of the four service channels most used by Brazilians: bank branches, 

ATMs, internet and apps. Thus, this research aims to analyze the relationship between digital channel 

acceptance, cost of change and customer loyalty. 

Procedures/method for solving the problem: The model proposed to measure the relationship of these 

variables integrates three theories through the execution of a quantitative exploratory research. Net 

Promoter Score – NPS is used to identify loyalty; the Technology Acceptance Model – TAM to quantify 

technology acceptance; and Transaction Cost Analysis – TCA to analyze the cost of change. Results 

were obtained through a survey applied to a sample of 269 clients from a given financial institution. The 

research took place in a city in the state of Rio de Janeiro. Data were initially analyzed by Pearson’s 

correlation in the software SPSS 23.0. Subsequently, the causal model is evaluated in Path analysis using 

the software AMOS 23.0, examining the causal relationships between the variables. 

Results: Looking at Person’s correlations, it is concluded that bank customers have technology 

acceptance profiles that interfere with loyalty and cost of change, and that customers with higher digital 

channel acceptance have lower perceptions of cost of change and lower loyalty to the bank. The trail 

analysis showed a stronger causal relationship between perceived utility and loyalty. This relationship 

proved to be the most significant between both digital and non-digital channels. Regarding the perceived 

ease and loyalty, a distinct relationship between digital and non-digital channels was identified: positive 

relationship between loyalty and perceived ease on non-digital channels; negative relationship between 

loyalty and perceived ease on digital channels. The cost of change presented a stronger causal 

relationship in relation to the perceived utility of digital and non-digital channels. Demographic aspects 

also differ in banking technology acceptance profiles. 

Practical implications: This research resulted in an analysis model of the variables cost of change, 

loyalty and technology acceptance. The study executed its measurement in a financial institution, but 

other areas that suffer technological interference can adapt this model to their needs. The relevance of 

the relationship with customers to keep the institutions relevant is also emphasized, as well as the 

importance of solid financial institutions for the balance of the economy in the country. 

Originality and contributions: This study contributes to the area because it innovates by proposing a 

model that measures technology acceptance, loyalty and cost of change. The model can be applied not 

only to the banking sector, but to other markets that suffer significant technological interference in their 

relationship with customers. The study also contributes by generating content related to the impacts of 

technology acceptance on banking customer relationships, which had not yet been explored in researches 

in Brazil. 

Technical/Technological Production: The integration of the techniques Net promoter score (NPS), 

Technology acceptance model (TAM) and Transaction Cost Analysis (TCA) in the presented model is 

a technical product derived from the present study. The applicability of the model is tested and validated 

in the present study, concluding that it is a model of low complexity and easy practical use. It is also 

characterized as an innovative model because there is no proposal of an antecedent model for such 

measurement. 

 

Keywords: Loyalty, digital channels, cost of change, financial institutions, banks. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia vem modificando a relação entre as empresas e os clientes, tornando 

operações e processos cada vez mais acessíveis e menos burocráticos. Berisha-Shaqiri e 

Berisha-Namani (2015) defendem a tecnologia da informação e a economia digital como 

desenvolvedoras de oportunidades para todos os setores da economia, uma vez que os produtos 

oriundos dela criam novas possibilidades para as organizações atuantes em vários segmentos 

de mercado.  

 Observa-se uma interferência nítida dessas evoluções tecnológicas no cenário bancário. 

Nas instituições financeiras do Brasil a influência da tecnologia torna-se mais perceptível aos 

clientes finais a partir das inovações nos processos de autoatendimento. Esses processos que 

permitem maior autonomia aos clientes eram inicialmente caracterizados por atendimento 

telefônico com senha. Logo o autoatendimento evolui com caixas eletrônicos, equipamentos 

que possibilitam saques e consultas sem a presença de um funcionário da instituição financeira. 

Por fim têm-se uma expansão significativa para o internet banking e suas versões compatíveis 

para aplicativos móveis como tablets e celulares o mobile (DINIZ, 2004; FONSECA, 

MEIRELLES; DINIZ, 2010). 

Com a oferta desses novos canais de atendimento surge o conceito de canais digitais, 

que vão além de canais que permitam o autoatendimento de clientes, possibilitando também 

que esse atendimento ocorra de forma remota no local mais conveniente para o cliente 

(FEBRABAN, 2017).  

Shaikh e Karjaluoto (2015) reconhecem caixas eletrônicos, telefone e internet como um 

canal de entrega efetivo para produtos bancários, mas defendem os aplicativos, também 

conhecidos como mobile e m-banking como mais novos canais de entrega dos bancos de varejo 

e microfinanças, com possibilidade de causar efeitos significativos no mercado. Para Yousuf e 

Wahab (2017) o mobile é caracterizado como o uso de dispositivos móveis, como o telefone 

celular, para realização de serviços bancários. 

A Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, aponta que 60% das transações 

bancárias no Brasil são realizadas por canais digitais: internet e mobile. Esse último canal, o 

aplicativo, apesar de representar a mais nova forma de comunicação cliente-banco, já é o canal 

mais utilizado entre os brasileiros, sendo responsável por 40% das operações realizadas. 

(FEBRABAN, 2019) 

 No mercado bancário brasileiro os maiores bancos do país oferecem serviços de internet 

banking e mobile.  Especificamente entre os bancos brasileiros com mais de cinco milhões de 
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clientes todos oferecem canais digitais (BACEN, 2018; BANCO SAFRA, 2018; BANCO 

BRADESCO, 2018; BANCO DO BRASIL, 2018; BANCO DO NORDESTE, 2018; CAIXA 

ECÔNOMICA FEDERAL, 2018; ITAÚ UNIBANCO, 2018; SANTANDER, 2018).  

Para Pousttchi e Dehnert (2018) a digitalização modifica a natureza da relação com os 

consumidores. Em instituições financeiras essa modificação é evidente, uma vez que os canais 

digitais quase anulam a necessidade de o cliente estar presencialmente em uma agência 

bancária, gerando uma nova forma de relacionamento entre instituição e cliente. 

Nesse estudo serão explorados três pilares relacionados ao uso de tecnologia bancária e 

suas interferências na relação com clientes: aceitação de canais digitais, custo de mudança e 

fidelização de clientes.  

A aceitação de canais tem sua base teórica relacionada aos aspectos individuais 

correlacionados ao uso de determinado serviço, proposta por Davis, Bagozzi e Warshaw (1989) 

e especificamente nesse estudo compreende facilidade e utilidade percebida para cada um dos 

canais de atendimento pesquisados (agência, aplicativo, caixa eletrônico e internet banking). A 

mensuração ocorre por meio do modelo de aceitação de tecnologia ou TAM (Techonology 

acceptance model). Clientes com maior percepção de facilidade de uso e utilidade para 

determinada tecnologia tem maior aceitação a essa tecnologia (DAVIS; BAGOZZI; 

WARSHAW, 1989; CHIOU; SHEN, 2012). 

A palavra fidelidade relaciona-se a constância de hábitos e atitudes (BORBA, 2005). 

Nesse estudo o constructo fidelidade mensura a fidelidade dos entrevistados a instituição 

financeira e aos canais de atendimento, sendo mensurada por meio da técnica proposta por 

Reichheld (2003) o Net Promoter Score (NPS), amplamente utilizada em contextos bancários.  

Apresentado como um antecedente da lealdade no relacionamento com clientes 

(GASTAL, 2005), o custo de mudança também é mensurado nesse estudo. O custo de mudança 

aqui refere-se a mensuração da dificuldade percebida pelo cliente quanto a troca de fornecedor 

de serviços bancários. A dificuldade de troca de banco pode ser advinda de fatores como 

familiaridade com os colaboradores, programas de recompensa e oferta de produtos e serviços 

personalizados (CHIOU; SHEN, 2012, DAVIS, BAGOZZI, WARSHAW, 1989). A avaliação 

do constructo custo de mudança é referente à instituição financeira como um todo e não aos 

canais de atendimento. O método para mensuração deriva da análise de custo de transação 

(TCA) proposta por Williamson (1991).  

Os aspectos metodológicos do TCA, assim como TAM e NPS serão detalhadamente 

apresentados no capítulo 3 – Procedimentos metodológicos no decorrer do estudo.  
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 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Gosling (2004) apresenta como paradoxal a influência do uso de tecnologia pelo setor 

bancário, enquanto por um lado traz benefícios como facilidade e agilidade, por outro lado pode 

prejudicar a formação de relacionamento com os clientes.  Para Pires e Filho (2008) a redução 

de atendimentos pessoais nos bancos brasileiros direciona os clientes a canais digitais, 

provocando a necessidade de atenção aos paradoxos de uso de tecnologia propostos e sua 

influência na aceitação de canais digitais. 

Na percepção de Albertin (1997) e Kotler, Kartajaya e Setiawan (2016) o custo de 

mudança sofre interferências em ambientes tecnológicos. Especialmente para Albertin (1997) 

as mudanças das necessidades dos consumidores, direcionados pelo comércio eletrônico, e os 

novos produtos financeiros on-line são alguns dos fatores que contribuem para um ambiente 

mais competitivo entre os bancos. 

Degryse (1996) avalia o acesso remoto bancário (no período relacionado a serviços 

telefônicos e postais), defendendo não ser possível se diferenciar verticalmente sem afetar de 

forma negativa o grau de diferenciação horizontal. Nessa perspectiva, produtos são 

horizontalmente diferenciados quando não há consenso de classificação entre consumidores 

com base na sua vontade de pagar. Por outro lado, observa-se diferenciação vertical quando 

existe tal classificação a preços iguais (WORKING; HOTTELLING, 1929; SHAKED; 

SUTTON, 1982). 

Assim, de acordo com Degryse (1996), ao oferecer o acesso remoto, as instituições 

financeiras inicialmente ganham mercado da concorrência que ainda não fornece o serviço. 

Porém, em um segundo momento, essas facilidades tornam os bancos mais substituíveis. Da 

mesma forma Mick e Fournier (1998) defendem que a tecnologia nem sempre é positiva, 

podendo ser paradoxal em si mesma. A percepção desses autores direciona a um 

posicionamento do uso de canais digitais com interferências negativas em custo de mudança e 

fidelidade.  

Entretanto, o mesmo cenário pode ser avaliado com uma diferente interpretação. Berry 

(1995) defende que a fidelização é prioritária como forma de alcançar maior competitividade 

das empresas e satisfação nos clientes. Nesse sentido, Vaz (2008) defende que as organizações 

necessitam se adequar para atender seu cliente, onde ele quiser e da forma que ele desejar. Lang 

e Colgate (2003) defendem que bancos que não fornecem os canais que seus clientes procuram 

e valorizam terão maior dificuldade de criar um relacionamento sólido com esses. 
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Haja vista essa percepção estratégica em aprofundar o relacionamento com o cliente 

como forma de elevar a fidelização observam-se os interesses dos clientes bancários: Pesquisa 

da PWC realizada no ano de 2014 revela que os clientes buscam por conveniência e facilidade 

de acesso as informações. Mesmo ainda valorizando privacidade e interação pessoal os clientes 

não querem ser forçados a viajar ou esperar em filas para terem suas demandas atendidas 

(SULLIVAN et al., 2014).  

Essa conveniência e facilidade desejada pelos clientes bancários pode ser alcançada com 

o uso de canais digitais, pois esses canais são capazes de tornar o cliente mais independente, 

reduzindo os efeitos de custo de transporte e atendendo suas demandas por conveniência. 

Interpretando-se dessa forma o uso de canais digitais poderia ser considerada uma estratégia 

que incentive sua fidelização e percepções de custo de mudança à instituição financeira. 

É observada a ausência de bibliografia brasileira relacionada ao impacto do uso de 

canais digitais na fidelização e custo de mudança de clientes bancários. Visto as evoluções 

tecnológicas no mercado bancário brasileiro e a modificação da interação entre instituições 

financeiras proporcionada pela preferência de uso dos canais de atendimento remoto (internet 

e mobile) o presente estudo busca por meio da análise da aceitação de canais digitais, custo de 

mudança e fidelidade entender a influência do uso desses canais pelo setor bancário no 

relacionamento com clientes. Diante deste cenário, busca-se responder a seguinte questão 

chave: Qual o impacto da aceitação de canais digitais na fidelização e custo de mudança 

de clientes bancários? 
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1.1 OBJETIVOS 

 

Essa seção apresenta os objetivos em termos gerais e específicos dessa pesquisa. 

1.1.1  Objetivo geral 

 

A presente pesquisa possui como objetivo geral analisar a relação entre aceitação de 

canais digitais, custo de mudança e fidelização de clientes bancários. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para a consecução do objetivo geral, a pesquisa possui os seguintes objetivos 

específicos, a saber: 

•  Avaliar aceitação de canais digitais e não digitais de atendimento bancário; 

• Mensurar a fidelização desses clientes a instituição financeira e aos canais de 

atendimento. 

• Identificar percepções de custo de mudança; 

•  Relacionar estatisticamente os dados encontrados; 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Bancos são frágeis a alterações econômicas e propensos a assumir riscos excessivos, 

simultaneamente fornecendo um papel importante para o cenário econômico do País. Com a 

implementação do plano Real no Brasil, por exemplo, os bancos perderam os rendimentos 

oriundos do float, levando a falência inúmeras instituições financeiras e a potencialidade de 

alastramento da crise por todo setor e consequentemente por toda economia, o chamado risco 

sistêmico (CARLETTI, 2008; NEGRÃO, 2012). 

Como forma de reduzir riscos e proteger sua estabilidade econômica, é comum a 

interferência do Estado na regulamentação bancária. Essa interferência pode modificar padrões 

de competição entre os bancos (CARLETTI, 2008). Assim, diferentes países podem sofrer 

diferentes interferências, além de possuir características de competição e fidelização de clientes 

bancários distintas. Essa possibilidade de cenários diversos em diferentes países aliada ao 
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interesse de entender essa relação no contexto brasileiro evidencia a relevância da realização 

da pesquisa no Brasil. 

A busca por literatura relacionada ao tema não encontra resultados significativos no 

Brasil. Na plataforma Scielo a busca pelas palavras chave - “digitalização”, “canais digitais” 

banco,“m-bank” ,“custo de mudança” banco e fidelidade banco- não localizou nenhum artigo 

relacionado aos temas abordados nesse estudo. Todas as buscas foram realizadas no dia 11 de 

novembro de 2019. A ausência de pesquisas evidencia a lacuna teórica no Brasil e a necessidade 

de estudos que mensurem colaborar com esse arcabouço. 

Em um contexto macro, este estudo busca desenvolver conteúdo relevante para o 

mercado bancário, uma vez que a tecnologia já é uma realidade presente no relacionamento 

com o cliente, porém seu impacto nesse relacionamento não é abordado em estudos científicos. 

De acordo com a Febraban (2017, p. 05), “por meio de uma trajetória consistente de 

investimentos e pioneirismo em tecnologia, os bancos brasileiros são um dos setores mais 

conectados ao novo consumidor digital”. Entender a interferência dessa tecnologia no 

relacionamento com o cliente constitui-se um passo importante para manutenção desse cliente 

principalmente em um cenário mais competitivo.  

O grau de concorrência entre instituições financeiras tem sido incentivado, 

principalmente com a abertura do mercado para novas instituições com atuação tecnológica - 

Fintechs. Da mesma forma há uma expansão das agências digitais (que atendem clientes apenas 

remotamente) e significativa redução de agências tradicionais.  No ano de 2017 1.485 agências 

bancárias fecharam no Brasil (BACEN, 2018). As agências físicas envolvem custos 

significativos às instituições bancárias, porém, caracterizam-se como a única forma de 

relacionamento presencial com o cliente.  

O entendimento do impacto do uso de tecnologia na relação com clientes bancários é 

um indicador importante inclusive para tomada de decisões estratégicas em relação a 

encerramento ou não de agências, pois uma relação negativa entre aceitação de canais digitais 

e fidelização pode abrir um espaço importante para a agência física e o contato direto com o 

cliente em busca dessa fidelização. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

A fim de embasar conceitualmente o estudo, são apresentadas referências bibliográficas 

alinhadas ao objetivo proposto – explorar o impacto da tecnologia bancária no relacionamento 

com clientes – inicialmente contextualizando-se as evoluções tecnológicas no sistema bancário 

brasileiro, apresentando-se as evoluções nos canais de atendimento bancário. Em um segundo 

momento, abrange-se a fidelização e custos de mudança de clientes bancários, contextualizando 

concorrência e os interesses desses clientes, para, finalmente, abranger o estudo da relação entre 

aceitação de canais digitais, fidelização e custo de mudança que resulta no modelo proposto 

para esse estudo. 

2.1  EVOLUÇÕES TECNOLÓGICAS NO SISTEMA BANCÁRIO BRASILEIRO 

 

O sistema bancário de um país desempenha um papel significativo na sociedade, estando 

relacionado e interferindo em diversos níveis da economia e desenvolvimento de um mercado. 

Pode ser considerado um facilitador, sendo um ponto de confluência entre investidores e 

tomadores de recursos. Como intermediário financeiro, sofre grandes interferências 

econômicas, políticas e tecnológicas. Essas últimas interferências aceleram as mudanças no 

setor bancário (CRANE; BODIE, 1996). 

Nas últimas décadas, a tecnologia vem interferindo nos serviços bancários de forma 

significativa, automatizando gradativamente suas operações. Nesse sentido, Baldwin (1991) 

defende interferências tecnológicas como responsáveis por qualidade mais alta em vários 

aspectos bancários.  

Steiner e Teixeira (1990) apresentam que a automação bancária pode ser classificada 

em três etapas: 

•  Primeira etapa: automação da retaguarda (back office) – informatização das 

operações de processamento de operações; 

•  Segunda etapa – automação na área de atendimento (front office) – uso de terminais 

automatizados que permitem a interação automatizada de colaboradores do banco com os 

clientes. Transações passam a ocorrer em tempo real; 

•  Terceira etapa – automação da interface com o cliente: cliente realiza as operações 

sem a necessidade de interação com colaboradores do banco. 

No Brasil, a tecnologia é utilizada, além dos processos operacionais, para atender 

clientes, dentro e fora das agências, de forma rápida, segura e, muitas vezes, personalizada 
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(ALBERTIN, 1993). Observa-se a história evolutiva no Brasil relacionada com as etapas 

propostas por Steiner e Teixeira (1990). As influências para investimentos em automação são 

inicialmente relacionadas à busca de um diferencial competitivo aos clientes. Em seguida, o 

cenário de baixa inflação apresenta a automação bancária como uma ferramenta eficiente na 

redução de custos operacionais, como apresentado na Figura1. 

 

Figura 1 - Histórico da evolução tecnológica em bancos brasileiros 

 

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de Rodriguez et al. (1989); Steiner e Teixeira (1990); Troster (1997); Seitz 

e Stickel (1999); Diniz (2004); Fonseca, Meirelles e Diniz (2010). 

A primeira etapa de automação bancária ocorre em meados dos anos 60. Nesse período, 

a automação era caracterizada pelo uso de computadores de grande porte - mainframes e centros 

de processamento de dados. As reformar no setor bancário foram promovidas pelo governo 

militar e as maiores influências eram relacionadas ao back office (DINIZ, 2004; FONSECA, 

MEIRELLES, DINIZ; 2010). 

Na segunda etapa durante a década de 70, ocorreu o desenvolvimento de processamento 

eletrônico de retaguarda padronizado. Nesse período os clientes passam a não ser mais 

vinculados a agência onde realizaram a abertura da conta, podendo ser atendido em qualquer 

agência do banco.  No início dos anos 80, a automação se popularizou nos bancos brasileiros e 

slogans como “banco eletrônico” (Itaú), “banco dia e noite” (Bradesco) e “banco 24 horas” 

(Unibanco) eram as apostas de marketing dos bancos comerciais (DINIZ, 2004). 
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O terceiro nível de automação iniciou nos anos 90. A partir da segunda metade da 

década, o mercado brasileiro se abriu para a entrada de bancos estrangeiros, iniciando-se assim 

um processo de reestruturação bancária. Nesse período o plano Cruzado representa uma 

significativa redução na inflação e a automação passa de um diferencial competitivo à uma 

ferramenta para racionalização de custos.  

Essa etapa também se caracteriza por uma expressiva redução no quadro de funcionários 

dos bancos. Em 1985 o Brasil contava com mais de um milhão de bancários, nos anos 2000 o 

quadro era de 400 mil bancários.  Os bancos passam a oferecer serviços que desburocratizam 

processos deixando-os mais automatizados, como o uso de cartões magnéticos, caixas 

eletrônicos e serviços bancários por telefone. No final dessa etapa ocorreu a popularização do 

uso de computadores pessoais e abertura da internet ao mundo comercial. Os primeiros bancos 

começaram a criar seus acessos via internet banking (DINIZ, 2004). 

As inovações implementadas para buscar competitividade na terceira etapa de evolução 

tecnológica nos bancos interferem nos canais de comunicação que as instituições passam a 

oferecer a seus clientes.  A partir desse período canais como terminais de autoatendimento, 

telefone, pager e fax passam a ser oferecidos pelos bancos brasileiros (CAMARGO, 2009; 

TROSTER, 1997). Camargo (2009) ainda defende que os padrões de concorrência estimulados 

pela entrada de instituições estrangeiras direcionam os bancos brasileiros a proporcionar novos 

canais de atendimento a seus clientes. 

Não há na bibliografia referência a uma quarta etapa de inovação tecnológica em bancos. 

Porém torna-se evidente que essa reestruturação promovida pelo advento da popularização do 

uso da internet e tecnologia mobile afetou significativamente a forma como os clientes se 

relacionam com os bancos.   

Em 2018 o Bacen regulamentou as fintechs, empresas tecnológicas que atuam no 

mercado financeiro por meio do uso de tecnologia. Essa regulamentação colabora no 

desenvolvimento da competitividade entre instituições financeiras e estimula o uso de canais 

digitais em finanças, uma vez que muitas dessas instituições não possuem agências físicas ou 

caixas eletrônicos relacionando-se com seus clientes exclusivamente por meio de canais digitais 

(BACEN, 2018).  Assim, o atendimento digital se consolida como um importante direcionador 

de negócios e estratégias em bancos (FEBRABAN, 2018). 

A evolução e perfis de uso de canais de atendimento no Brasil representa um importante 

pilar desse estudo e será explorado na secção seguinte: canais de atendimento bancário.    
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2.2 CANAIS DE ATENDIMENTO BANCÁRIO 

 

Em 1994, ocorreu um marco para automação dos bancos: o uso comercial da internet. 

Esse feito, combinado a investimentos crescentes em desenvolvimento de tecnologias, 

transforma o internet banking em uma ferramenta cada vez mais popular entre os clientes 

bancários. Chiou e Shen (2012) defendem que o impacto e alcance promovidos pelo internet 

banking são mais profundos do que os oferecidos pela tecnologia tradicional de auto-

atendimento. 

Nos anos 2000, os bancos passaram a investir em aplicativos mobile (FONSECA; 

MEIRELLES; DINIZ, 2010), permitindo a clientes a possibilidade de levar alguns serviços 

bancários na palma da mão, com o seu telefone celular ou tablet. Hoehle e Lehmann (2008) 

conceituam "banco móvel" como um canal de interação entre bancos e clientes, 

desconsiderando comunicação por voz, tais como serviços bancários baseados em texto ou 

WAP usando um dispositivo móvel, como um telefone celular ou um assistente digital.  

Em pouco tempo, o serviço mobile incorporou mais funções e aumentou seu escopo de 

atuação. Em 2016, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a Resolução 4.480, 

viabilizando a abertura de contas exclusivamente por meio eletrônico em instituições 

financeiras ou em entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BRASIL, 

2016). No mesmo ano já era possível realizar abertura de contas por meio do mobile.  O gráfico 

1 representa a evolução de aberturas de contas via internet e aplicativo. 
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Gráfico 1 – Contas abertas internet e mobile banking 

 

Fonte: Febraban (2019) 

 

Observa-se que, no ano seguinte a resolução do Conselho Monetário Nacional  - CMN 

autorizando a abertura de contas em canais remotos, foram abertas 1,6 milhão de contas no 

canal mobile e 26 mil contas no canal internet banking no Brasil. Em 2018 esse número torna-

se ainda mais expressivo, sendo abertas durante o ano 2,5 milhões de contas no canal mobile e 

43.400 via internet banking (FEBRABAN, 2019). Concretiza-se um processo de popularização 

de canais digitais e redução de dependência entre os clientes bancários e agências físicas.  

Cabe esclarecer que nem todos os canais apontados pela Febraban serão abordados 

nesse estudo. O estudo objetiva avaliar o impacto do uso de canais relacionados à instituição 

financeira, dessa forma canais não relacionados a bancos, como correspondentes e pontos de 

recebimentos no comércio não serão abordados nesse estudo. O gráfico 2 apresenta as 

evoluções de transações em canais digitais e não digitais no Brasil nos últimos quatro anos. 
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Gráfico 2 – Transações em Canais Digitais e Canais não Digitais 

 

Fonte: Adaptado de Febraban (2019) 

 

Observa-se que no ano de 2014 47% das transações foram realizadas em canais digitais, 

mas já no ano de 2015 a frequência maior de transações passa a ser por canais digitais (52% 

enquanto 48% em canais não digitais). Essa proporção se mantém em 2016 e  nos anos seguintes 

evolui a preferência por canais digitais, passando para 57% em canais digitais e 43% em não 

digitais em 2016. Em 2018 essa participação passa a ser 60% em canais digitais e 40% não 

digitais. A preferência dos usuários pelo canal mobile impulsiona esse crescimento, como 

observado na tabela 1. 
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Tabela 1 – Canais utilizados para transações bancárias 

Canal Percentual das transações bancárias 

Mobile bank 40% 

Internet bank 20% 

Pontos de venda 16% 

Autoatendimento (caixas eletrônicos) 12% 

Correspondentes no país 5% 

Agências bancárias 5% 

Contact center 2% 

Fonte: Febraban (2019)  

  

No ano de 2018 40% do total de transações bancárias realizadas no Brasil foram 

realizadas por meio de mobile bank segundo dados da Febraban (2019). O segundo canal mais 

utilizados foi Internet banking responsável por 20% das transações. Quanto aos canais não 

digitais oferecidos nas instituições financeiras identificamos os terminais de autoatendimento 

(caixas eletrônicos) responsáveis por 12% das transações e agências bancárias com 5% das 

transações (FEBRABAN, 2019). O gráfico 3 apresenta essa evolução referente aos canais no 

decorrer dos últimos quatro anos. 

 

Gráfico 3 – Composição das transações bancárias por canal  

Fonte: Febraban (2019)  
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O crescimento observado no ano de 2017 para 2018 foi de 8% no total de transações 

bancárias realizadas. Em relação às transações realizadas por meio do mobile o crescimento no 

mesmo período foi de 24% (FEBRABAN, 2019). Segundo a Febraban (2019) o número de 

transações é um indicador da velocidade de crescimento do canal, pelo qual em 2016 foram 

realizadas 18,6 bilhões e em 2018 praticamente o dobro 31,3 bilhões de operações. 

Não é apenas no Brasil que o mobile apresenta essa significância como canal de 

comunicação com o banco. A Febraban (2018) defende que mobile banking começa a substituir 

os demais canais como ponto focal de relacionamento no mercado bancário mundial.   

O Banco Central (2017) evidencia a digitalização de clientes bancários como 

responsável por outro fenômeno no Brasil, qual seja, a redução na rede de agências a partir de 

2014, conforme apresentado na Tabela 2 – Evolução na rede de agências bancárias no Brasil, a 

seguir. Observa-se as agências bancárias como único canal de relacionamento pessoal entre 

clientes e bancos e a redução desse contato pode significar uma redução ou modificação no 

relacionamento front office.  

 

Tabela 2 – Evolução na rede de agências bancárias no Brasil 

Banco 2012 2013 2014 2015 2016 

Banco do Brasil 5.362 5.450 5.524 5.429 5.440 

Bradesco 4.663 4.650 4.652 4.502 5.309 

Itaú 3.856 3.904 3.868 3.735 3.464 

Caixa Econômica 2.868 3.288 3.391 3.404 3.412 

Santander 2.588 2.658 2.639 2.650 2.653 

Outros 2.881 2.968 3.052 3.106 2.269 

Total 22.218 22.918 23.126 22.826 22.547 

Fonte: Banco Central (2017)  

 

Dados da Febraban (2018) apontam uma redução mais significativa nesse número no 

ano de 2017, passando para 21.800 agências no Brasil. 

Essas mudanças interferem na fidelização do cliente bancário, como observa-se, sobre 

diferentes pontos de vista, em Albertin (1997), Degryse (1996), Lang e Colgate (2003), Yosuf 

e Wahab (2017). A etapa seguinte desta revisão busca explorar a fidelização de clientes 

bancários, abordando a concorrência bancária no Brasil e os custos de mudança para em uma 

terceira etapa, visitar especificamente autores que explorem essa relação da tecnologia e 

fidelização de clientes. 
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2.3 FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES BANCÁRIOS 

 

O conceito de fidelização torna-se cada vez mais completo e complexo. D’Ângelo, 

Schneider e Larán (2006) defendem que a concorrência acirrada entre as empresas, a melhoria 

da qualidade e a diminuição dos preços, demonstram que a fidelização dos clientes não mais se 

resume à simples aquisição de serviços ou produtos, indo além de sua avaliação pós-compra.  

Chiou e Shen (2006) defendem a satisfação como principal impulsionadora da 

fidelidade. No mesmo sentido, Shanka (2012) aborda a relação entre a fidelização e a satisfação 

dos clientes, defendendo a satisfação como avaliação pós-compra de produtos ou serviços 

levando em consideração as expectativas dos clientes. Assim, para o autor há uma associação 

positiva entre essas variáveis. 

Quanto à mensuração, Raassens e Haans (2017) defendem que um indicador confiável 

é o Net promoter score – NPS, sendo considerado um método indicado para avaliação da 

fidelidade de clientes a instituições financeiras (SPIELMANN et al. 2007).  O NPS mensura o 

quanto um cliente recomendaria uma determinada empresa, gerando uma classificação em 

escala de 0 a 10 e sendo uma ferramenta eficaz para mensurar a fidelização de clientes 

(REICHHELD, 2003). 

Las Casas (2007) e Xavier (1992) afirmam que a prestação de serviços é a essência do 

que se comercializa nos bancos, uma vez que a característica principal do produto oferecido é 

a imaterialidade. Para os autores, os clientes não desejam problemas na hora da contratação de 

serviços, e sim um atendimento eficaz por parte das agências bancárias. Particularmente, Xavier 

(1992) discorre que a forma como o atendimento é efetuado em agências bancárias, desde o 

pré-atendimento até o pós-atendimento, confunde-se com o próprio produto, fazendo assim com 

que o sentimento de fidelidade seja instigado no cliente. 

Nesse sentido, Chiou e Shen (2006) defendem que usuários de internet banking com 

investimentos em ativos idiossincráticos, como percepção de custo de aprendizagem e ativo 

afetivo apresentam impacto positivo em sua fidelidade. 

Moutella (2002) defende a fidelização como ferramenta para reter os clientes, evitando 

que migrem para a concorrência. Corroborando Crescitelli, Guimarães e Milani (2006) 

assumem o surgimento de novas tecnologias como impulsionadores da concorrência. Nesse 

contexto, a fim de apresentar a estrutura da concorrência bancária no Brasil é apresentado na 

seção subsequente, 2.3.1. 
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2.3.1 Concorrência bancária no Brasil 

 

As estruturas de concorrência em bancos variam muito de país para país, em alguns 

observam-se muitos bancos, porém a quantidade de concorrentes não necessariamente interfere 

no grau de competição. Ameaça de entrada de novos competidores e posicionamento em relação 

à precificação, além da existência de fornecedores substitutos como cooperativas e sociedades 

podem interferir no grau de concorrência em um país (FALKENA et al., 2004). 

No Brasil a lei da concorrência, Lei n° 12.529 de 30 de novembro de 2011 dispõe sobre 

a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. Porém, essa não se aplica, 

unicamente, ao setor bancário, sendo de responsabilidade exclusiva do Banco Central do Brasil 

(BACEN) a regulação da concorrência bancária e coibição de abusos (BRASIL, 2011; 

NEGRÃO, 2012). 

Negrão (2012) e Amaral, Neto e Gonçalves (2014) sugerem fatores como ações de 

estruturas regulatórias; barreiras a entradas de novos competidores e custos de mudanças 

(decorrentes de fatores como obrigações já assumidas no banco e perda de benefícios gerados 

pelo relacionamento) como promotores de um ambiente de baixa substituibilidade entre bancos. 

Porém, a partir de 1996, o Banco Central do Brasil - BACEN e o Conselho Monetário 

Nacional - CMN passaram a estimular a concorrência bancária. Incialmente promovendo 

regulação e limitações nas tarifas bancárias, em seguida, por meio da resolução 3.401 de 2006, 

passando a permitir a portabilidade de créditos e de cadastro. Por fim, a portabilidade salarial 

foi instituída pelas resoluções 3.402 e 3.424, de 2006, garantindo flexibilidade em relação à 

escolha do banco para crédito de proventos, independente de convênios ligados à empresa 

contratante do cliente bancário (BACEN, 2006).  

Negrão (2012, p. 12) corrobora que essas medidas propostas nas resoluções 3.401, 3.402 

e 3.424 influenciaram em três componentes do custo de mudança do setor bancário:  

1. “os entraves e as despesas operacionais para o encerramento de contas na vigência de 

contratos de operações de crédito” 

2. “as perdas informacionais que recaem na transferência do correntista para um banco 

que desconhece suas qualidades cadastrais” 

3. “a necessidade de pagamento de tarifas a um banco que não foi objeto de escolha pelo 

correntista, mas resultado de imposição de seu empregador.” 

Outra questão que impacta a substituibilidde é a quantidade de concorrentes. Em 2018 

as chamadas fintechs são regularizadas. As fintechs são empresas que promovem inovações nos 
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mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia e sua   regulamentação passa a 

proporcionar as instituições financeiras um mercado mais competitivo (BACEN, 2018). 

Com finalidade de abordar o custo de mudança de forma mais completa, desenvolveu-

se a seção 2.3.2 que apresentará, especificamente, o tema custo de mudança, conforme segue. 

2.3.2 Custo de mudança 

 

Os custos de mudança são relacionados a perdas percebidas pelos clientes em caso de 

troca de fornecedores. Multas contratuais e perdas de programas de benefícios podem manter 

clientes, mesmo insatisfeitos, leais a uma empresa. Esses custos são considerados por muitas 

organizações ferramentas importantes na fidelização de clientes, observando-se uma relação 

positiva entre as variáveis fidelidade e custo de mudança (BURNHAM; FRELS; MAHAJAN, 

2003; LAM et al., 2004; VERHOEF, 2003; YANG; PETERSON, 2004).  

Verhoef (2003) defende o custo de mudança como responsável pela criação de barreiras 

que dificultam a troca de fornecedor. Corroborando, Lam et al. (2004) defendem que são os 

custos considerados pelos consumidores no processo de troca de fornecedor. Para o autor, esses 

custos podem ser monetários (relacionados a valor financeiro) e não monetários (relacionados 

a processos, rotinas e atividades com o fornecedor). 

De acordo com Burnham, Frels e Mahajan (2003), as renovações no mercado que 

alteram e trazem inovações a produtos e serviços podem gerar custos de mudança. Enquanto 

Pousttchi e Dehnert (2018) assumem que os custos de mudanças estão reduzindo quando 

avaliamos cenários bancários. Egarius e Weill (2016) defendem que os custos de mudança 

atenuam a relação entre internet banking, valor percebido e fidelidade do cliente. 

Chiou e Shen (2012) defendem que as razões pelas quais consumidores podem não 

trocar seu provedor de serviços bancários está relacionada a ativos idiossincráticos com os quais 

se relacionam com seu banco atual. Assim os relacionamentos geram ativos específicos, 

resultado da percepção de valor e influência o custo de mudança de um determinado fornecedor.  

Em instituições financeiras Chiou e Shen (2012) defendem como ativos que interferem 

no custo de mudança: 

- Ativo aprendizagem: tempo e esforço associado ao processo de adquirir habilidades 

e know- how para usar novo serviço de forma eficaz. 

- Ativo acumulo de prêmios: recompensas ao ser fiel ao banco, pode representar juros 

de empréstimos reduzidos, maiores rentabilidades, etc.. 
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- Ativo afetivo: identificação do cliente com aqueles com quem interage, leva o cliente 

a permanecer no banco para desfrutar desses relacionamentos (BURNHAM, FRELS, 

MAHAJAN, 2003; CHIOU, SHEN; 2012). 

A proposta de análise de custo de transação (TCA), transaction cost analysis, propõem 

um modelo onde os investimentos em ativos físicos ou humanos específicos para determinada 

relação comercial geram consideráveis custos de mudança e aumentam os riscos de contratação 

para a parte investidora (WILLIAMSON, 1991). 

Apresentado nas seções anteriores o uso de tecnologias bancárias no Brasil, fidelização 

de clientes e custo de mudança busca-se na seção subsequente relacionar a fundamentação 

teórica relacionada, a fim de identificar hipóteses iniciais da pesquisa. 

2.4 ACEITAÇÃO DE CANAIS DIGITAIS, FIDELIZAÇÃO E CUSTO DE MUDANÇA DE 

CLIENTES BANCÁRIOS 

 

O comércio eletrônico influencia de forma muito significativa às relações entre 

compradores e vendedores. No setor bancário especificamente essa influência é ainda maior e 

pode determinar a fidelização desses clientes (METHLIE; NYSVEEN, 1999). 

Os novos canais bancários disponíveis aos clientes, bem como o amadurecimento do 

mercado financeiro e da concorrência global levam os bancos a observar e explorar cada vez 

mais a fidelidade dos clientes. Ficam evidentes, assim, mudanças no papel do sistema bancário 

e um grande dinamismo no mercado financeiro (KHENG et al., 2010).  

A fidelidade dos clientes bancários sofre interferências com o uso da internet, uma vez 

que há muitas ofertas de bancos on-line, aumentando a concorrência e gerando uma 

preocupação para as instituições, pois a fidelização do cliente tem um efeito positivo sobre a 

rentabilidade em longo prazo (YEE; FAZIHARUDEAN, 2010). 

Essas interferências do uso de tecnologia na fidelização de clientes são verificáveis em 

diferentes perspectivas, autores defendem que clientes mais digitalizados são mais infiéis às 

empresas. Degryse (1996), por exemplo, classifica a oferta de acesso remoto em dois 

momentos. No primeiro, onde nem todos os bancos dispõem da ferramenta é um diferencial 

vertical, gerando preferência a um banco que possui em relação a outro que não possui o 

serviço. Porém em um cenário como o brasileiro, com grande aceitação de uso de tecnologias 

em ambientes bancários, observa-se o segundo momento proposto pelo autor. Neste, os bancos 

tornam-se mais substituíveis, sendo o grau de diferenciação horizontal entre as instituições 

negativamente afetado pela introdução do aceso remoto. 
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Quanto à diferenciação horizontal, Hotelling (1929) defende um modelo com influência 

de custo de transporte, no qual, quanto menor o custo de transporte, maior a rivalidade entre as 

empresas. Já a diferenciação vertical, está relacionada à qualidade (BELLEFLAMME; PEITZ 

2015).   

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2016) defendem uma alteração na forma de concorrência 

e de confiança dos consumidores de vertical para horizontal. Para os autores, a principal causa 

dessa alteração é o uso de tecnologia que amplia fronteiras e apresenta possibilidades mais 

inclusivas com menor diferenciação entre empresas por seu tamanho, localização ou 

investimentos publicitários.  

Em uma percepção similar, Diniz (2000) cita o paradoxo do comércio eletrônico, que 

por um lado possibilita maior interação entre instituição e cliente, mas também proporciona 

maior oferta de informações, sensibilizando o cliente a busca de novos fornecedores mais 

vantajosos, sem barreiras locacionais e sem fidelidade a um único fornecedor. Assim, clientes 

mais digitalizados teriam menores influências de custos de mudança. 

As interferências relacionadas às percepções de custos de mudança também são uma 

variável considerada para o modelo teórico desse estudo. Cabe aqui considerar que essas 

interferências no Brasil não sofrem influências apenas pelas alterações de uso de canais digitais. 

Os estímulos promovidos pelo BACEN a partir de 1996 passaram a reduzir de forma 

significativa as dificuldades encontradas pelos clientes na troca de instituição financeira, 

facilitando questões antes não permitidas, como portabilidade de salários e créditos (BACEN, 

2006).  

Ainda assim, os ativos de interferência no custo de mudança propostos por Chiou e Shen 

(2012) especialmente os relacionados à aprendizagem e ativo afetivo parecem estar 

intimamente relacionados aos canais de atendimentos utilizados pelos clientes bancários, 

avaliação essa que será apresentada por meio da análise de custo de transação TCA. 

Da mesma forma, observa-se conforme proposto por Gastal (2005), Lam et al. (2004) e 

Yang e Peterson (2004) a interferência dos custos de mudança no comportamento de fidelidade 

de clientes. Os autores defendem uma relação positiva entre ambos constructos.  

Quanto ao constructo fidelidade, Chaffey (2015) e Albertin (1993) defendem a 

necessidade de atenção a fidelização de clientes em negócios digitais. Enquanto na percepção 

de Albertin (1993) as tecnologias são redutoras de custos de mudanças em ambientes mais 

competitivos, para Chaffey (2015) o ambiente on-line exige a verificação de satisfação e 
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fidelidade, sendo a satisfação do cliente impulsionadora da fidelidade e a fidelidade 

impulsionadora de maior lucratividade. 

Essa percepção de Chaffey (2015), relacionada à mensuração constante de satisfação e 

fidelização de clientes, remete a observar os interesses dos clientes bancários. Pesquisas 

recentes apontam as inovações tecnológicas como fomentadoras de maior sincronia entre 

bancos e clientes e auxiliares no atendimento das necessidades dos consumidores 

(ACCENTURE, 2017). 

Nesse sentido, a pesquisa realizada pela Accenture (2017), a qual entrevistou 32.715 

clientes bancários em 18 países, incluindo o Brasil, abordou percepções relacionadas ao uso de 

tecnologia e fidelização de clientes bancários, conforme é possível observar a seguir: 

•  À medida que as ofertas digitais amadurecem, os bancos precisam definir seus 

valores para abranger tanto a inovação digital quanto valores tradicionais, atendendo assim às 

necessidades de seus clientes; 

•  Os bancos precisam desenvolver uma entrega digital efetiva, ouvindo os 

interesses de seus clientes para mantê-los. Isso inclui processos de co-criação entre empresas e 

clientes de plataformas digitais, onde clientes se envolvem no processo de pesquisa e 

desenvolvimento de produtos que atendam suas necessidades; 

•  É necessário aos bancos, para manterem-se competitivos, o desenvolvimento de 

plataformas de fácil acesso possibilitando o cliente transacionar diariamente (ACCENTURE, 

2017). 

Outros pontos são apresentados na pesquisa de Sullivan et al. (2014): 

• A tecnologia leva os bancos a desenvolver perfis sofisticados para atender as 

necessidades de cada um de seus clientes; 

• Os clientes bancários buscam por conveniência e facilidades de acesso as 

informações; 

• A interação pessoal ainda é valorizada pelos clientes, mas os mesmos rejeitam 

custos de transporte e esperas em filas para terem suas demandas atendidas; 

• O estudo prevê que bancos que não se adaptarem a atender as demandas 

tecnológicas dos clientes não serão competitivos para manter-se no mercado. 

Brambilla, Pereira e Pereira (2010) defendem mudanças nos estudos da administração 

a partir dos anos 90, a partir de então utiliza-se uma compreensão mais complexa da relação 

empresa- cliente, valorizando-se a necessidade de adequação, por parte das empresas, aos 

desejos e exigências de seus clientes como única maneira de manter esses clientes fiéis a 
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organização. Da mesma forma, bancos que possuem clientes mais fidelizados, ganham uma 

vantagem em relação ao tempo para resposta de ações competitivas em um ambiente on-line 

(METHLIE; NYSVEEN, 1999). 

Lang e Colgate (2003) defendem a preferência de clientes bancários aos canais digitais, 

além da necessidade de todas as demandas por informações e serviços possam ser realizadas 

por meio de dispositivos remotos com eficiência e segurança. Dessa forma, os bancos que não 

atenderem essa demanda encontrarão maiores dificuldades em manter seus clientes fiéis 

(LANG; COLGATE, 2003). 

A aceitação ou não do uso de canais digitais pode ser estudada pela teoria proposta por 

Davis, Bagozzi e Warshaw (1989), com seu modelo teórico de aceitação de tecnologia, o 

Technology Acceptance Model (TAM) amplamente aplicado em instituições finaceiras. Para o 

autor, o cliente opta por usar ou não uma determinada tecnologia de acordo com sua percepção 

de melhora de desempenho – utilidade percebida, desde que percebido também que não há 

grandes dificuldades para o uso dessa tecnologia – facilidade percebida (DAVIS; BAGOZZI; 

WARSHAW, 1989) 

Assim, a revisão literária evidencia algumas suposições teóricas relacionadas aos 

conceitos de aceitação de canais digitais, custos de mudança e fidelidade. Não há um modelo 

teórico ou teoria conceitual que explore a relação das variáveis custo de mudança, aceitação de 

tecnologia e fidelidade em contextos bancários. Também não há na literatura arcabouço que 

compreenda essas três variáveis mensurando as correlações e relações de causa e efeito entre 

elas.  Para esclarecer essas métricas o presente estudo busca mensurar a existência ou não de 

correlações entre aceitação de canais (digitais/ não digitais) fidelidade e custo de mudança.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Neste capítulo, são apresentadas as metodologias aplicadas para alcançar os objetivos 

geral e específicos desse estudo. Trata-se de uma pesquisa multimétodo. De acordo com Jahoda, 

Lazarsfeld e Zeisel (2017) uma pesquisa multimétodo caracteriza-se como um tipo de pesquisa 

baseada em múltiplas abordagens metodológicas, que possui uma longa tradição nas ciências 

sociais. O modelo proposto é resultado da integração e adaptação de três teorias, o Net Promoter 

Score (NPS), Technology Acceptance Model (TAM) e Transaction Cost Analysis (TCA).  

 

3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL 

 

O estudo inicia-se com o levantamento de dados por meio de pesquisa bibliográfica. 

Nessa etapa, buscou-se no arcabouço teórico referências relacionadas à utilização de canais 

digitais e fidelização de clientes bancário para, por fim, buscar na bibliografia autores que 

tratem a relação entre o uso de canais digitais e a fidelização de clientes. Para essa etapa, 

utilizou-se de pesquisa exploratória, que segundo Gil (2008) busca desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias. A abordagem nesta etapa é qualitativa, considerada “pesquisa 

suave”, evita números e lida com interpretação de realidades sociais (BAUER; GASKELL, 

2000).  

Quanto aos procedimentos, aplicou-se pesquisa bibliográfica e documental. Dalfovo, 

Lana e Silveira (2008) alegam que esses procedimentos são o ponto de partida de toda pesquisa. 

Segundo Lima e Mioto (2007) a pesquisa bibliográfica implica em um conjunto ordenado de 

procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo e ainda possibilita um amplo 

alcance de informações, permitindo a utilização de dados dispersos em inúmeras publicações, 

auxiliando também na construção, ou na melhor definição do quadro conceitual que envolve o 

objeto de estudo proposto (GIL, 2008). 

Para a identificação de bibliografia utilizou-se principalmente artigos científicos, 

publicações ligadas a órgãos do sistema bancário nacional e pesquisas nacionais e 

internacionais relacionadas a instituições financeiras. As buscas relacionadas ao sistema 

bancário nacional foram realizadas principalmente nos sites competentes, como FEBRABAN 

e BACEN. Já para localização dos artigos científicos foram utilizadas plataformas on-line, 

sendo as mais utilizadas o portal Web of Science, a plataforma Scielo e o Google acadêmico.  
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A definição das palavras-chave para busca de artigos da revisão literária foi uma questão 

peculiar do estudo, uma vez que não há, nos artigos pesquisados, uma padronização dos termos 

para definir o que nesse estudo denomina-se digitalização de clientes bancários: o uso de canais 

remotos, mobile e internet banking, para realização de operações bancárias. Algumas das 

palavras utilizadas para as buscas de artigos foram: “mobile bank”, “m-bank”, “canais 

digitais”,"customer loyalty" bank, “financial services” e “internet banking”. 

Originam-se dessa etapa suposições teóricas quanto a influência da aceitação de canais 

digitais na fidelidade e custo de mudança. Percebe-se duas perspectivas na literatura, por um 

lado há uma visão da aceitação de canais digitais como estimulante a concorrência bancária, 

reduzindo a fidelidade e custo de mudança de clientes às instituições financeiras. Por outro 

verifica-se que a aceitação de canais digitais pode aumentar a fidelidade e os custos de mudança 

relacionados a troca por uma instituição concorrente. 

A fim de validar a relação entre essas três variáveis aceitação de canais digitais, custo 

de mudança e fidelidade foi realizada pesquisa Survey, que será apresentada detalhadamente 

na seção a seguir. 

3.2 SURVEY CANAIS DIGITAIS, CUSTO DE MUDANÇA E FIDELIZAÇÃO. 

 

Essa etapa do estudo refere-se à mensuração da aceitação de canais digitais, custos de 

mudança e fidelização dos clientes bancários. Para tanto utilizou-se pesquisa Survey 

exploratória de caráter quantitativo com diferenciação no procedimento. Conforme Jarry et al. 

(1999), a pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo emprego da quantificação, nas modalidades 

de coleta de informações, assim como no tratamento dessas por meio de técnicas estatísticas. 

A pesquisa com Survey refere-se à obtenção de dados ou informações sobre as 

características ou as opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como representante 

de uma população-alvo, utilizando um questionário como instrumento de pesquisa (FONSECA, 

2002). 

O presente estudo representa uma investigação relacionada aos canais utilizados pelos 

clientes bancários, desta forma a pesquisa relaciona-se a cada um dos canais conforme conceito 

da Febraban (2016) sendo considerados aqueles que apresentam maior representatividade de 

uso entre os brasileiros: mobile, internet, caixas eletrônicos (ATM) e agências bancárias.  

Quanto à classificação, consideram-se canais digitais os canais com menor interferência 

de custos de transporte. Por outro lado, canais de atendimento não digitais são os canais com 

maior interferência de custos de transporte. Adotando-se o conceito de custo de transporte 
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proposto por Ruiz, Nogales e Prieto (2015), que admite preferências e não apenas custos físicos 

e monetários, e por Degryse (1996) considerando clientes com alta (baixa) preferência por 

acesso remoto tendo custos de transportes mais baixos (altos). 

Alinhada ao mesmo conceito a Febraban (2017) classifica como ambiente físico as 

agências bancárias e caixas eletrônicos e, como ambiente digital, internet e mobile banking. 

Dessa forma esse estudo considera a classificação quanto aos canais proposta na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Canais digitais e não digitais 

CANAIS DIGITAIS CANAIS NÃO DIGITAIS 

Internet Agências bancárias 

Mobile Caixas eletrônicos 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Assim, os questionários buscam mensurar as percepções de aceitação de tecnologia e 

fidelidade para cada um desses canais, além da percepção de custo de mudança e fidelidade a 

instituição observada por esses mesmos clientes em relação ao banco. A Figura 2 representa de 

forma simplificada como serão abordadas cada uma dessas variáveis. 

Figura 2 – Etapas metodológicas aplicadas - constructos e canais de atendimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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Torna-se oportuno apresentar como as variáveis são escalonadas uma vez que medições 

assertivas exigem adequação apropriada das escalas (MATOS; TREZ, 2012). São aplicadas 

escalas Likert nesse estudo, esse tipo de escala foi criado em 1932 e se caracteriza por apresentar 

cinco pontos de escolha aos respondentes (LIKERT, 1932). Há literatura validando a aplicação 

dos modelos teóricos (NPS, TAM e TCA) em escalas Likert de cinco pontos (JESKE; 

CALLANAN; GUO, 2011; CHIOU; SHEN, 2006) optou-se por manter essa escala no presente 

estudo.  

A escala Likert aplicada é fixa e buscará a concordância do respondente desde discordo 

totalmente (1) até concordo totalmente (5). Dessa forma resultados baixos representam a 

tendência dos respondentes à discordância enquanto valores altos representam tendência a 

concordância. 

Para cada variável avaliada na Survey (mensuração da aceitação da tecnologia, 

mensuração da fidelização e mensuração do custo de mudança) aplicou-se um modelo teórico 

específico (TAM, NPS e TCA). Cada um deles será apresentado detalhadamente a seguir. 

3.2.1 Techonology acceptance model – TAM 

 

TAM da sigla em inglês para technology acceptance model, ou modelo de aceitação de 

tecnologia, deriva das teorias de ação racional, relacionada ao processo decisório do 

consumidor. A proposta das teorias é a mensuração de atitudes que determinam a intenção de 

um cliente em adotar um determinado comportamento (FOXALL, 2005; DAVIS; BAGOZZI; 

WARSHAW, 1989). 

Davis, Bagozzi e Warshaw (1989) apresentam a escala TAM com o propósito de 

identificar o impacto de fatores externos nos fatores internos do indivíduo. O autor propõe que 

a facilidade de uso e a utilidade percebida são aspectos correlacionados ao uso de determinado 

serviço. 

Chiou e Shen (2012) defendem o TAM como um dos modelos mais utilizados para 

mensuração de aceitação de tecnologia, com aplicação para inúmeros estudos relacionados a 

serviços bancários pela internet. Para os autores a relação entre atitude e intenção representada 

no TAM implicam no fato de que, com demais características iguais, as pessoas desenvolvem 

intenções de realizar comportamentos específicos quando tem uma atitude positiva relacionada 

ao resultado desse comportamento. 



37 

 

 

 

No modelo proposto a utilidade e facilidade percebidas estão relacionadas à atitude em 

relação à aceitação da tecnologia, considerando-se: 

•  Utilidade percebida: percepção do potencial usuário em relação ao aumento de 

desempenho que a tecnologia o proporcionará. 

•  Facilidade percebida: grau que um potencial usuário espera que a tecnologia reduza a 

sua necessidade e esforço (LEDERER et al., 2000; VAN DER HEIJDEN, 2000; DAVIS; 

BAGOZZI; WARSHAW, 1989). 

 

Davis, Bagozzi e Warshaw (1989) propõem a influência de variáveis externas na 

facilidade e utilidade percebida, porém essas variáveis são imensuráveis para esse estudo. Da 

mesma forma os autores propõem uma influência da facilidade de uso percebida na utilidade 

percebida conforme apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Modelo TAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de Davis, Bagossi e Warshaw (1989) 

 

A facilidade de uso e utilidade percebida levam a uma atitude em relação ao uso e 

finalmente ao comportamento de uso (DAVIS, BAGOSSSI, WARSHAW; 1989) Assim, a 

proposta do modelo TAM aplicada por Chiou e Shen (2012) para serviços financeiros online é 

adaptada para esse estudo com objetivo de identificar aceitação dos usuários aos canais de 

atendimento bancário.  

Para tal mensuração são aplicadas questões relacionadas a utilidade e facilidade 

percebida, conforme proposto no modelo. O Apêndice A apresenta o questionário aplicado que 

busca o levantamento das variáveis facilidade e utilidade percebida para cada um dos canais 

estudados (internet banking, mobile, agência e caixa eletrônico) e estão apresentadas a seguir: 

Variáveis 

externas 

 

Utilidade 

percebida 

 

Facilidade 

percebida  
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• Relacionadas à utilidade percebida: 

“Melhora meu desempenho em transações financeiras.” 

“Aumenta minha eficácia em transações financeiras.” 

“No geral, considero útil em minhas transações financeiras.” 

“Facilita a realização de minhas transações financeiras.” 

 

• Relacionadas à facilidade de uso: 

“É fácil aprender a usar.” 

“Acho fácil fazer o que eu queira.” 

“Minha interação é clara e compreensível” 

“No geral, acho fácil de usar.” 

3.2.2 Net Promoter Score – NPS 

 

Outro objetivo da pesquisa Survey aplicada é identificar a fidelização de clientes 

bancários à instituição financeira. Para tal mensuração utilizou-se a avaliação proposta por 

Reichheld (2003) que é amplamente utilizada por instituições financeiras no Brasil o Net 

Promoter Score - NPS. Spielmann et al. (2007) defendem o NPS como uma ferramenta eficaz 

na busca de melhoria contínua em serviços financeiros no Brasil. A técnica propõe aos clientes 

responder uma pergunta muito simples “você nos recomendaria a um amigo ou familiar? ”, a 

resposta é escalonada de zero (nega completamente que recomendaria) a dez (aceita 

completamente que recomendaria) (REICHHELD, 2003). Os respondentes são classificados 

em escalas, conforme a tabela 4. 

 

Tabela 4 – Escalas do NPS 

Nota Classificação Característica 

9-10 Promotores 
Clientes fiéis que recomendam a 

empresa. 

7-8 Neutros Não são fiéis à empresa 

0-6 Detratores 
Criticam a empresa e só utilizam 

em situações extremas. 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Reichheld (2003) 
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Dessa forma, o questionário aplicado (Apêndice A) propõem a seguinte questão para 

avaliação da fidelização a instituição financeira estudada: 

 “Eu recomendaria o banco X para um amigo ou familiar.” 

A fim de complementar as avaliações e promover maior riqueza de detalhes aos dados 

recebidos via questionário, optou-se por aplicar a NPS não apenas em um nível macro, 

observando a fidelidade do cliente ao banco estudado, mas também se avaliou a fidelidade 

especificamente relacionada aos canais de atendimento. Disponibilizam-se com esse intuito as 

seguintes questões (Apêndice A): 

“Eu recomendaria a internet banking do banco X para um amigo ou familiar.” 

“Eu recomendaria o aplicativo do banco X para um amigo ou familiar.” 

“Eu recomendaria o caixa eletrônico do banco X para um amigo ou familiar.” 

“Eu recomendaria a agência bancária do banco X para um amigo ou familiar.” 

3.2.3 Transaction cost analysis – TCA 

 

A análise de custo de transação ou TCA, originário do termo em inglês transaction cost 

analysis, é amplamente utilizada para discutir o processo de troca entre duas partes (CHIOU; 

SHEN, 2012).  Williamson (1991) defende que a especificidade de ativos implica no custo de 

mudança. Para o autor, ativos idiossincráticos específicos que podem ser relacionados apenas 

a determinada relação criam maior valor a essa relação. Chiou e Shen (2012) defendem que no 

setor bancário a razão de manutenção de clientes pode estar relacionada a ativos específicos 

relacionados à aprendizagem, acumulação de prêmios e relacionamento pessoal, ativos esses 

que foram considerados para a pesquisa aplicada. 

Observa-se alguma diferenciação nas nomenclaturas propostas uma vez que a proposta 

de Williamson (1991) para a TCA é relacionada a relações empresariais (B2B), observando-se 

aqui o conceito de custo de transação. No entanto a teoria tem sido aplicada para relações 

empresa – consumidor (B2C), inclusive para avaliações no setor bancário, assim optou-se por 

manter nesse estudo a nomenclatura custo de mudança (CHIOU; DROGE, 2006; CHIOU; 

SHEN, 2012; DAVID; HAN, 2004). 
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Para a mensuração no instrumento de pesquisa foram adaptadas as medidas de 

percepção utilizadas no modelo de Chiou e Shen (2012), realizando ajustes após a aplicação do 

pré-teste. O modelo TCA proposto é relacionado à percepção de ativos específicos relacionados 

diretamente a instituição financeira, dessa forma as questões propostas pelo TCA não são 

relacionadas especificamente aos canais de atendimento, e sim a instituição financeira. As 

questões abaixo, relacionadas no apêndice A, buscam mensurar o custo de mudança nesse 

estudo:  

“O banco será minha escolha caso precise de outros produtos e serviços.” 

“O banco me oferece um programa de recompensas como pontos de cartão de crédito, 

linhas de crédito mais altas ou taxas de investimentos.” 

“O banco sabe das minhas preferencias e oferece serviço personalizado.” 

“A razão pela qual eu uso o banco é que estou familiarizado com seus funcionários e 

instalações.” 

“O banco tem um significado especial para mim.” 

3.3 MODELO PROPOSTO 

 

O modelo proposto é resultado da integração e adaptação das três teorias apresentadas, 

o NPS, TCA e TAM para mensuração de fidelização, custo de mudança e uso de tecnologia, 

conforme apresentado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Modelo proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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Para execução do estudo e identificação das correlações entre da aceitação de 

tecnologia, fidelidade e custo de mudança foram utilizadas as metodologias detalhadas na tabela 

5. 

Tabela 5 – Metodologia aplicada por etapa 

ETAPA 

CLASSIFICAÇÃO 

Objetivo Abordagem Procedimentos 

1.Mensurar aceitação 

de tecnologia 

Exploratória Quantitativa Levantamento Survey (TAM) 

2.Mensurar 

percepções de 

fidelização 

Exploratória Quantitativa Levantamento Survey (NPS) 

3.Mensurar 

percepções de custo 

de mudança 

Exploratória Quantitativa Levantamento Survey (TCA) 

4.Analisar 

estatisticamente as 

relações 

Descritiva Quanti – Quali Pesquisa estatística (SPSS) 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

A definição operacional das variáveis derivou do modelo teórico apresentado na Figura 

2 e métodos apresentados na tabela 6. Em seguida é exposto o modelo de medição adaptado. 

As pesquisas relacionadas a aceitação da tecnologia e fidelização permitem uma aplicação 

específica para mensuração da percepção dos respondentes em relação a cada um dos quatro 

canais estudados (internet banking, aplicativo, caixa eletrônico e agência). Já a percepção de 

ativos específicos é generalista e busca uma visão do cliente relacionada à instituição financeira 

e não especificamente a um canal de atendimento.  

As variáveis são apresentadas na tabela 6 e uma versão completa do questionário consta 

no Apêndice A. 
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Tabela 6 – Definição operacional das variáveis 

Fonte: Elaborada pela autora (2019)

Variável Objetivo 
Modelo 

teórico 
Medição Fontes 

Aceitação 

tecnologia 

Mensurar 

aceitação de 

uso 

relacionada a 

cada canal 

estudado 

TAM 

UTILIDADE PERCEBIDA 

- Melhora meu desempenho em 

transações financeiras 

- Aumenta minha eficácia em 

transações financeiras 

- No geral, considero útil em minhas 

transações financeiras 

- Facilita a realização de minhas 

transações financeiras 

FACILIDADE DE USO 

-É fácil aprender a usar 

- Acho fácil fazer o que eu queira 

-Minha interação é clara e 

compreensível 

- No geral, acho fácil de usar. 

Davis, Bagozzi e 

Warshaw, 1989  

Chiou e Shen, 2006  

Fidelização Mensurar 

fidelização a 

instituição 

financeira  
NPS 

-Recomendaria para um amigo ou 

familiar. 

Spielmann et al., 2007  

Reichheld, 2003 

Custo de 

mudança - 

Ativos 

específicos 

Mensurar 

influência de 

custos de 

mudança 

TCA 

- O banco será minha escolha caso 

precise de outros produtos e serviços. 

- O banco me oferece um programa de 

recompensas como pontos de cartão de 

crédito, linhas de crédito mais altas ou 

taxas de investimentos. 

- O banco sabe das minhas preferencias 

e oferece serviço personalizado 

- A razão pela qual eu uso o banco é que 

estou familiarizado com seus 

funcionários e instalações 

- O banco tem um significado especial 

para mim 

Chiou e Shen, 2006  

Burnham, Frels e 

Mahajan, 2003 



43 

 

3.4 AMOSTRA  

 

A amostra é uma parcela selecionada da população para investigação de algum aspecto. 

O uso de amostras para realização do estudo pode reduzir os custos da pesquisa, proporcionar 

maior velocidade na coleta de dados e até mesmo tornar o estudo possível em grandes grupos 

(MALHOTRA, 2012; COOPER; SCHINDLER, 2016). 

A pesquisa foi aplicada para clientes de um determinado banco em uma cidade litorânea 

do estado do Rio de Janeiro com mais de 200 mil habitantes segundo estimativa IBGE (2019). 

Esse banco possui três agências na cidade estudada e todas foram representadas no estudo. A 

pesquisa foi aplicada nas agências por meio de amostragem por conveniência, onde a seleção 

da amostra é realizada de acordo com a conveniência do pesquisador (MALHOTRA, 2012). O 

estudo utilizou uma pesquisa de intercepção de rua, abordando um em cada dez clientes que 

saem de cada uma das agências estudadas. Chiou e Shen (2012) defendem essa forma de 

abordagem tende a prender mais o interesse dos respondentes. 

A população considerada para a pesquisa corresponde a 21.400 clientes que mantém 

conta pessoa física em uma das três agências do banco na cidade estudada. Considerou-se erro 

amostral de 5%, probabilidade do evento de 50% e nível de confiança de 90%. O cálculo 

amostral seguiu a seguinte fórmula proposta por Kish (1965):  

n=      __  N . Z ² . p . ( 1 – p )____ 

        Z². p .(1 - p) +  e² . (N – 1)    

Onde:  

n - amostra calculada  

N - população  

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

p - verdadeira probabilidade do evento  

e - erro amostral 

Então: 

n =                21.400 x1,6452 ²  x 0,5 x (1- 0,5)           . 

 1,6452 ²  x 0,5 x (1 – 0,5) + 0,05 ² x (21.400 – 1) 
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n= 267 

Sendo então definida uma amostra de 267 clientes.  

3.5 PRÉ-TESTE  

 

A fim de avaliar a viabilidade do questionário uma versão preliminar foi testada. Goode 

e Hatt (1969) defendem a importância de um pré-teste para avaliar como um questionário se 

comporta em uma situação real.  

Avaliado por 25 respondentes os testes preliminares foram aplicados nos dias sete de 

janeiro até primeiro de fevereiro de 2019. Após aplicação dos testes realizou-se pequenos 

ajustes nas nomenclaturas de algumas questões, objetivando-se facilitar o entendimento dos 

respondentes.  O pré-teste foi reaplicado nos dias 14, 21 e 25 de janeiro e 01 de fevereiro e não 

sinalizou nenhuma dificuldade de resposta, sendo o resultado deste pré-teste o questionário 

aplicado na pesquisa, disponibilizado no Apêndice A. 

3.6 ANÁLISE DE DADOS – ANÁLISE DE TRILHAS 

 

A última etapa do estudo caracteriza-se descritiva. O objetivo da pesquisa descritiva está 

relacionado à descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. É comum pesquisas descritivas utilizarem técnicas 

padronizadas de coleta de dados (GIL, 2008). Aqui utilizou-se métodos estatísticos para avaliar 

os dados encontrados (aceitação de canais / custo de mudança / fidelização). Para Battisti e 

Battisti (2008), a estatística fornece métodos para a coleta, organização, análise e interpretação 

de dados.  

Essa etapa do estudo é classificada em dois momentos, inicialmente os dados são 

avaliados e interpretados com correlações e regressões entre si no software SPSS 23.0. Além 

de realizada análise dos perfis demográficos em relação aos perfis de uso e variáveis estudadas. 

No momento posterior a essa análise avaliou-se a relação entre as variáveis por meio de uma 

análise de trilhas. 

A análise de trilhas também conhecida pelo termo em inglês, path analysis, é uma 

técnica para análise de relações causais. Essa análise tem capacidade descritiva e explicativa 

das variáveis de um modelo. A análise de trilhas objetiva fornecer estimativas quantitativas de 

relações causais entre grupos de variáveis (GRAHAN, 2008; VAZ, 1998).  Para adequação ao 
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modelo as variáveis foram reduzidas por meio de uma análise de componentes principais 

categorizada (CAT-PCA) pelo programa SPSS 23.0. A CAT-PCA reduz a dimensão dos dados 

de forma não paramétrica, possibilitando quantificações numéricas de propriedades métricas 

(MEULMAN; VAN DER KOOIJ; HEISER, 2004). A CAT-PCA é uma ferramenta útil para 

simplificar o entendimento de dados multivariados. A análise de trilhas foi realizada no 

programa AMOS 23.0. 

O fluxograma contido na Figura 5 representa o estudo de forma simplificada. 

 

Figura 5 – Fluxograma do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborada pela autora (2019)
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Nesse capítulo apresentam-se os resultados da pesquisa. Os questionários foram 

respondidos no período de 02/05/2019 a 29/07/2019. Foram obtidos 307 questionários, dos 

quais 37 foram desconsiderados por não terem conta pessoa física na cidade definida e 3 

questionários não foram corretamente preenchidos inviabilizando a avaliação. Dessa forma 269 

questionários válidos compõem esse estudo. As pesquisas foram realizadas nas três agências 

do banco na cidade definida, sendo 39% das pesquisas realizadas na agência com maior número 

de correntistas, 33% na segunda maior e 28% na agência com menor número de correntistas. 

Os questionários foram aplicados na porta de entrada dos caixas eletrônicos e agência bancária, 

sendo 58% dos questionários válidos preenchidos no período em que a agência bancária estava 

aberta e 42% respondidos com a agência fechada. A seguir serão apresentados os dados 

demográficos do estudo. 

4.1 DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

Dos respondentes 51% são mulheres e 49% homens. A idade média dos respondentes é 

43 anos, sendo a maioria dos respondentes entre 26 e 35 anos. O gráfico 4 apresenta a faixa 

etária dos respondentes. 

 

Gráfico 4 – Faixas etárias respondentes 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019)  
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Quanto a escolaridade os respondentes apresentaram grandes percentuais em Ensino 

médio (38% dos respondentes) e ensino superior (32% dos respondentes). Já a renda dos 

respondentes é altamente concentrada em até R$ 4.000,00 (80% dos respondentes). Os gráficos 

5 – Escolaridade e 6- Renda apresentam esses dados de forma completa. 

 
Gráfico 5 – Escolaridade 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 

 
Gráfico 6 – Faixa de renda declarada 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Inicialmente os dados demográficos são relacionados as percepções de aceitação de 

canais, custo de mudança e fidelidade. Essa análise é apresentada a seguir.  
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4.2 USO DE CANAIS E PERFIS DE RESPONDENTES 

 

Avaliando-se a correlação entre a idade dos respondentes e uso de canais digitais, 

observou-se que no canal internet banking há uma correlação negativa moderada (-0,51) entre 

a idade e uso do canal, que demonstra que quanto maior a idade do cliente menor tende a ser a 

aceitação do canal. Esse comportamento também foi observado para o aplicativo, porém com 

um grau de correlação negativa mais forte (-0,69). 

Já para os canais não digitais o uso de canais se correlacionou de forma distinta em 

relação a idade. No canal caixa eletrônico observou-se uma correlação desprezível em relação 

a idade (0,07) enquanto para o canal agência bancária uma correlação positiva fraca (0,39), 

dessa forma ao contrário dos canais digitais, observou-se uma tendência maior a aceitação ao 

canal agência bancária quanto maior a idade do cliente. 

Quanto a escolaridade dos entrevistados, identificou-se que o uso de canais digitais é 

maior para respondentes com maior nível de escolaridade. O gráfico 7 apresenta o uso de canais 

por nível de ensino. 

 
Gráfico 7 – Uso de canais por escolaridade 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Observa-se que dos 33 respondentes que declararam ter cursado o ensino fundamental 

todos utilizam a agência bancária, 29 utilizam o caixa eletrônico, 2 utilizam o aplicativo e 

nenhum utiliza o internet banking. Conforme maior o nível de ensino observa-se mais aceitação 

aos canais digitais, para por fim, os 20 respondentes que alegam ter curso de pós-graduação 
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apresentarem um uso muito mais uniforme de todos os canais de atendimento. Esse 

comportamento foi similar ao uso dos canais por renda conforme apresentado no gráfico 8 a 

seguir. 

 
Gráfico 8 – Uso de canais por renda 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Conforme representado no gráfico 8 e similar ao observado em relação ao nível de 

estudo, para respondentes com menor renda foi observada menor aceitação de canais digitais e 

essa diferença torna-se menor quanto maior a renda, atingindo um uso de canais mais 

equilibrado para rendas a partir de R$ 6.001,00. 

 

4.3 FIDELIDADE E PERFIS DE RESPONDENTES  

 

Esse estudo mensurou fidelidade relacionada a instituição financeira e também a 

fidelidade relacionada ao banco. Observou-se uma correlação mais forte entre os canais não 

digitais e a fidelidade do banco. As correlações entre a fidelidade de cada um dos canais e a 

fidelidade banco são apresentas na tabela 8. 
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Tabela 7 – Correlações fidelidade canais – banco 

  Banco Agência 

Caixa 

eletrônico Aplicativo 

Internet 

banking 

Banco 1 ,818** ,447** ,263** ,443** 

Agência ,818** 1 ,518** ,207* ,336** 

Caixa 

eletrônico 

,447** ,518** 1 ,309** ,425** 

Aplicativo ,263** ,207* ,309** 1 ,824** 

Internet 

banking 

,443** ,336** ,425** ,824** 1 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

 

A tabela 8 correlaciona as notas do NPS apontadas pelos respondentes para cada um dos 

canais, além da nota relacionada ao banco, por meio da correlação de Pearson no software SPSS 

23.0. O primeiro aspecto observado é a inexistência de correlação negativa entre as fidelidades 

dos canais tanto em comparação aos demais canais quanto em relação ao banco. Observou-se 

uma correlação mais forte entre canais do mesmo segmento (digital / não digital), da mesma 

forma que se observou uma correlação mais forte entre a fidelidade do banco e canais não 

digitais. A correlação mais forte observada está relacionada a fidelidade internet banking / 

aplicativo (0,824) e a segunda mais forte relacionada a agência bancária e fidelidade banco 

(0,818). Por outro lado, as correlações mais fracas são relacionadas as relações canais digitais / 

não digitais, sendo a correlação mais fraca a correlação agência / aplicativo (0,207) seguida da 

correlação banco / aplicativo (0,263). 

 

A fidelidade do banco também foi relacionada aos aspectos demográficos. Inicialmente 

relacionando a fidelidade a escolaridade dos respondentes. Essa relação é apresentada no 

gráfico 12. 
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Gráfico 12 – Fidelidade - escolaridade 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Observa-se uma redução na fidelidade quanto maior a escolaridade dos respondentes. 

Até o nível técnico a maioria dos respondentes são promotores, porém a partir do nível superior 

observa-se uma concentração maior em clientes neutros e aumento nos detratores. O NPS 

comprova essa redução de fidelidade quanto maior o estudo. O índice NPS para clientes do 

Ensino Fundamental é 0,90, Ensino Médio 0,54, Técnico 0,31. Para os níveis Superior e pós-

graduação o NPS dos respondentes foi de 0,10 representando uma fidelidade baixa. O estudo 

avaliou também o NPS relacionado a idade dos respondentes no gráfico 13. 

Gráfico 13 – Fidelidade – idade 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Conforme apresentado no gráfico 13 – Fidelidade – Idade, observa-se uma relação 

significativa entre idade e fidelidade. Fica evidente no gráfico que quanto maior a idade do 

respondente maior a fidelidade. Essa relação pode ser também explorada ao avaliar o NPS por 

idade, ilustrado na tabela 9 – NPS por idade. 

 

Tabela 8 – NPS por idade 

Idade  NPS 

Até 26 anos 

-

0,06 

26-35 0,23 

36-45 0,19 

46-55 0,58 

56-65 0,71 

66-75 1,00 

76-85 1,00 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

A relação entre idade e renda também é apresentada no gráfico 14 a seguir. 

 

Gráfico 14 – Fidelidade – renda 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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 Observa-se uma relação inversa entre renda e fidelidade. O NPS segue esse 

comportamento conforme apresentado na tabela 10 abaixo.  

 

Tabela 9 – NPS por renda 

Renda NPS 

Até R$ 2.000 0,55 

R$ 2.001 a R$ 4.000  0,23 

R$ 4.001 a R$ 6.000 0,24 

R$ 6.001 a R$ 8.000 0,07 

R$ 8.001 a R$ 10.000 0,25 

Acima R$ 10.001 0 

  Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Conforme exposto na tabela 11 o maior NPS foi entre os clientes com renda até R$ 

2.000 (0,55) e o menor dos clientes com renda acima de R$ 10.001 (0,0). Isso corrobora com 

uma relação negativa entre renda e fidelidade observada na amostra. 

Avaliados os aspectos demográficos relacionados a cada um dos pilares estudados são 

apresentadas as relações entre as variáveis de forma aberta, explorando cada item extraído do 

questionário aplicado. Essas correlações são apresentadas a seguir. 

 

4.4 CUSTO DE MUDANÇA E PERFIS DE RESPONDENTES 

 

O custo de mudança foi avaliado por meio do TCA (transaction cost analysis). As 

repostas obtidas em escala likert de 5 pontos apresentam maiores percepções de custos de 

mudança para respondentes que deram nota 5 e menores percepções para respondentes que 

deram nota 1. As percepções dos cinco ativos avaliados nesse estudo foram correlacionadas a 

fim de identificar as influências entre cada um dos aspectos observados pelos respondentes. A 

tabela 7 apresenta o resultado dessas correlações avaliadas no SPSS pelo método Pearson.  
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Tabela 10 – Correlações ativos custo de mudança 

  

O banco 

será minha 

escolha 

caso 

precise de 

outros 

produtos e 

serviços. 

O banco me oferece 

um programa de 

recompensas como 

por exemplo:  pontos 

de cartão de crédito, 

linhas de crédito 

mais altas ou taxas 

de investimentos. 

O banco sabe 

das minhas 

preferencias e 

oferece serviço 

personalizado. 

A razão pela 

qual eu uso o 

banco é que 

estou 

familiarizado 

com seus 

funcionários e 

instalações. 

O banco tem 

um 

significado 

especial 

para mim. 

O banco será minha 

escolha caso precise 

de outros produtos e 

serviços. 

1 ,585** ,696** ,827** ,826** 

O banco me oferece 

um programa de 

recompensas como 

por exemplo:  pontos 

de cartão de crédito, 

linhas de crédito 

mais altas ou taxas 

de investimentos. 

,585** 1 ,780** ,594** ,575** 

O banco sabe das 

minhas preferencias 

e oferece serviço 

personalizado. 

,696** ,780** 1 ,747** ,748** 

A razão pela qual eu 

uso o banco é que 

estou familiarizado 

com seus 

funcionários e 

instalações. 

,827** ,594** ,747** 1 ,890** 

O banco tem um 

significado especial 

para mim. 

,826** ,575** ,748** ,890** 1 

**A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Observa-se uma correlação significativa entre os ativos de custo de mudança avaliados. 

O ativo que apresentou uma correlação menos forte em relação aos demais foi o relacionado 

aos benefícios oferecidos pelo banco: “O banco me oferece um programa de recompensas como 

por exemplo:  pontos de cartão de crédito, linhas de crédito mais altas ou taxas de 

investimentos” que apresentou uma correlação moderada em relação aos demais. 

Em relação aos aspectos demográficos os ativos mensurados pelo TCA foram 

relacionados inicialmente com a escolaridade dos respondentes, conforme apresentado no 

gráfico 9 a seguir. 
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Gráfico 9 – Custo de mudança – escolaridade 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Observa-se que os respondentes que declararam ter Ensino fundamental e Ensino Médio 

também foram os respondentes que apresentaram em sua maioria um custo de mudança muito 

alto. Por outro lado, clientes de nível técnico, superior e pós-graduados apresentaram em sua 

maioria uma percepção de custo de mudança média.  

Foram observadas também as relações significativas de custo de mudança e idade de 

respondentes. Essas relações são apresentadas no gráfico 10 a seguir. 

 

Gráfico 10 – Custo de mudança – idade 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Fica evidente no gráfico 10 uma evolução na percepção de custo de mudança quanto 

maior a idade do respondente. Respondentes de 26 a 35 anos em sua maioria apresentaram uma 

percepção de custo de mudança média. Respondentes de 36 a 45 anos apresentaram uma 

percepção de custo de mudança alta. Já respondentes com mais de 46 anos apresentaram uma 

percepção muito alta, sendo observada um aumento nessa percepção quanto maior a idade. Na 

amostra estudada podemos concluir que quanto maior a idade maior as dificuldades percebidas 

para troca de serviço financeiro. Observa-se um comportamento similar relacionado ao custo 

de mudança e renda, conforme apresentado no gráfico 11. 

 

Gráfico 11 – Custo de mudança – renda 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

O gráfico 11 evidencia que clientes com renda até R$ 2.000,00 apresentaram uma 

percepção de custo de mudança mais alta. Observa-se que o aumento da renda do cliente vai 

reduzindo o custo de mudança muito alto. Cabe ressaltar que clientes com renda acima de R$ 

8.000,00 e especialmente clientes com renda acima de R$ 10.000,00 representam um percentual 

muito pequeno da amostra, porém é possível identificar nesses clientes uma percepção de custo 

de mudança mais balanceada, sem concentrações de percepções muito alta ou muito baixa. 
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4.5 CORRELAÇÕES E REGRESSÕES ENTRE AS VARIÁVEIS 

 

As variáveis obtidas por meio da aplicação dos questionários foram correlacionadas por 

meio de programa SPSS 23.0. Utilizou-se o método Pearson e o resultado das correlações entre 

todas as variáveis é apresentado no apêndice B.  

As correlações prioritárias para esse estudo são apresentadas na tabela 11. 

 

 

 

Tabela 11 – Correlações fidelidade, custo de mudança e aceitação de tecnologia 

  
Fidelidade 

Internet Banking 

Fidelidade 

Aplicativo 

Fidelidade 

Caixa Eletrônico 

Fidelidade 

Agência 

Fidelidade 

Banco 

ib – utilidade ,841 ,280 -0,033 -,319 -,293 

ib – facilidade ,512 0,139 -0,089 -,364 -,338 

ib aceitação ,755 ,211 -0,062 -,343 -,317 

app – utilidade ,609 ,863 -0,096 -,375 -,416 

app – facilidade ,450 ,628 -,128 -,408 -,442 

app aceitação ,553 ,812 -0,112 -,392 -,430 

cx- utilidade ,351 ,275 ,826 ,270 ,288 

cx – facilidade ,414 ,312 ,566 0,029 0,039 

CX aceitação ,415 ,312 ,820 ,157 ,175 

ag – utilidade 0,142 0,005 ,392 ,927 ,710 

ag facilidade 0,152 0,023 ,373 ,909 ,671 

ag – aceitação 0,149 0,015 ,386 ,939 ,698 

Será minha escolha caso 

precise de outros 

produtos e serviços. 
,288 0,150 ,552 ,687 ,727 

Me oferece um programa 

de recompensas  ,312 ,173 ,225 ,591 ,723 

Sabe das minhas 

preferencias - serviço 

personalizado. 

,341 ,173 ,337 ,680 ,789 

Estou familiarizado com 

seus funcionários e 

instalações. 

0,173 0,079 ,447 ,745 ,816 

Tem um significado 

especial para mim. ,235 0,107 ,452 ,706 ,774 

Custo mudança ,298 0,152 ,466 ,774 ,863 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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Observa-se que a correlação mais alta identificada na tabela 11 é relacionada ao custo 

de mudança e fidelidade ao banco (0,863), enquanto a correlação mais baixa observada é entre 

a facilidade percebida no aplicativo e fidelidade ao banco (-0,442). Os itens relacionados a 

aceitação dos canais digitais e a fidelidade ao banco apresentaram em sua totalidade correlações 

negativas, indicando uma fidelidade menor ao banco quanto mais digitalizado o cliente. 

Já observando-se a relação fidelidade banco e canais não digitais nota-se uma 

peculiaridade. Diferentemente dos canais digitais, que apresentam o mesmo padrão de 

correlações, os canais caixa eletrônico e agência se comportam de maneiras distintas. O caixa 

eletrônico apresenta uma correlação fraca entre aceitação e fidelidade ao banco, enquanto a 

aceitação canal agência bancária apresenta uma correlação moderada com a fidelidade ao 

banco. 

A variável custo de mudança, em todos seus ativos, apresentou uma correlação alta e 

positiva com a fidelidade ao banco. Já em relação a fidelidade aos canais o custo de mudança 

apresentou uma correlação mais significativa em relação ao canal agência, moderada em 

relação ao caixa eletrônico e fraca em relação aos canais digitais. Uma observação importante, 

os resultados apontam todas as correlações relacionadas ao custo de mudança positivas.  

Também foram realizadas análises por meio de regressão múltipla, segundo Lemke 

(2005) equações de regressão são capazes de identificar a influência de uma ou mais variáveis 

em outra. As regressões objetivaram identificar a relação de aceitação de canais digitais, 

fidelidade e custo de mudança. Realizou-se a mesma avaliação para canais não digitais para 

comparação.  

A regressão para canais digitais foi realizada no SPSS 23.0. Para consolidação do 

indicador aceitação de tecnologia utilizou-se a média simples de aceitação do canal aplicativo 

e internet banking. Para testar o modelo foi calculado Durbin- Watson que avalia a 

independência dos resíduos, sendo considerado aceitável um indicador próximo a 2,00 (Levine 

et al., 2000). A estrutura testada é válida pois apresentou um Durbin – Watson de 1, 839. As 

correlações dessas variáveis são apresentadas na tabela 12 – Correlações - Regressão Canais 

Digitais, Fidelidade e Aceitação. 
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Tabela 12 – Correlações - Regressão canais digitais, fidelidade e aceitação 

  

Digitais 

aceitação 

Fidelidade 

banco 

Custo 

mudança 

Digitais 

aceitação 1,000 -0,403 -0,442 

Fidelidade 

banco -0,403 1,000 0,863 

Custo 

mudança -0,442 0,863 1,000 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

 

O R calculado no modelo é 0,444 e o R quadrado 0,197 que representa a porcentagem 

de variação na variável dependente que é explicada pela variável independente, o modelo 

explica 19,7 % da variância na aceitação de canais digitais. Foi testado no SPSS um modelo de 

regressão apenas com a variável fidelidade e um segundo com as variáveis fidelidade e custo 

de mudança. O modelo com as variável fidelidade e custo de mudança apresentou uma 

representatividade maior de r quadrado ajustado (0,191) do que o modelo sem custo de mudança 

(0,159), sendo escolhido para as análises. Avaliou-se também ausência de multi-colinearidade 

(Tolerância 0,255 VIF 3,924). 

A regressão identificou os seguintes resultados para fidelidade ( 𝛽 = -0,86, t= -0,790 p= 

0,43) e custo de mudança ( 𝛽 = -0,367, t= -3,37 p= 0,01). Observa-se uma interferência negativa 

do custo de mudança para clientes que utilizam os canais digitais e uma relação negativa mais 

fraca relacionada a aceitação de canais digitais e fidelidade. 

Para comparação dos perfis de uso foi realizada também a regressão para canais não 

digitais no SPSS, considerando a média simples de aceitação dos canais agência bancária e 

caixa eletrônico. Para os canais não digitais observou-se um R quadrado maior (0,465) que 

indica que a aceitação de canais não digitais é representada um percentual mais significativo da 

variância da fidelidade e custo de mudança o que os canais não digitais.  

Os resíduos dos canais não digitais também se mostraram independentes validando a 

regressão (Durbin- Watson 2,15).  A regressão dos canais não digitais apresentou os seguintes 

resultados para fidelidade ( 𝛽 = 0,230, t= 2,58 p= 0,01) e custo de mudança ( 𝛽 = 0,473, t= 5,31 

p= 0,00).  As correlações entre as variáveis fidelidade, custo de mudança são apresentadas na 

tabela 13. 
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Tabela 13 - Correlações – Regressão canais não digitais, fidelidade e aceitação 

  
Não digitais 

aceitação 

Fidelidade 

banco 
Custo mudança 

Não digitais aceitação 1 0,863 0,638 

Fidelidade banco 0,863 1 0,667 

Custo mudança 0,638 0,667 1 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

 

Observa-se uma correlação positiva forte entre aceitação de canais não digitais e a 

fidelidade ao banco (0,863) e uma correlação positiva moderada entre aceitação de canais não 

digitais e o custo de mudança (0,639). Evidenciando um comportamento relacionado a 

fidelidade e custo de mudança diferente entre respondentes que utilizam canais digitais em 

relação aos que não utilizam. 

Os coeficientes de correlação possibilitam uma previsão segura em relação aos efeitos 

de uma alteração de uma variável em outra. Porém a correlação mensura associação, sendo 

incapaz de prever causa e efeito (CARVALHO, 1995). Para entender causa e efeito entre as 

varáveis foi realizada análise de trilhas apresentada a seguir. 

4.6  ANÁLISE DE TRILHAS 

 

A fim de mensurar a relação de causa e efeito entre as variáveis será aplicado o método 

de trilhas, que possibilita por meio dos coeficientes de correlação identificar efeitos diretos e 

indiretos nas variáveis (CARVALHO, 1995). 

Para aplicação do método de trilhas as variáveis tiveram suas dimensões reduzidas, 

facilitando quantificações por meio de CAT-PCA no SPSS 23.0. A CAT-PCA é uma ferramenta 

útil para simplificar o entendimento de dados multivariados (MEULMAN; VAN DER KOOIJ; 

HEISER, 2004). A categorização dessas variáveis são apresentadas nas seções a seguir. 

4.6.1 Categorização aceitação de tecnologia 

A categorização da aceitação de tecnologia foi realizada para as variáveis Utilidade 

percebida (UP) e Facilidade Percebida (FP). O SPSS identificou a necessidade de dois 

componentes como variáveis derivadas para o modelo de equações estruturais. Esses 

componentes caracterizam a variabilidade conjunta (correlacionada) de Utilidade percebida 

(UP) e Facilidade percebida (FP).  
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Os resultados dessa categorização indicaram perfis de adequação a canais digitais e 

perfis de adequação a canais não digitais, uma vez que usuários que atribuíram maiores valores 

à utilidade e facilidade do canal Aplicativo também deram maiores valores ao canal Internet 

Banking, explicado pelo componente 1 – Canais digitais. Da mesma forma usuários que 

atribuíram valores mais altos a utilidade e facilidade para o canal Caixa eletrônico também o 

fizeram para o canal Agência bancária, representados pelo componente 2 – Canais não digitais. 

A Figura 6 – apresenta o diagrama analítico indicativo das percepções de utilidade e facilidade 

percebida e justifica a classificação em dois componentes. 

 

Figura 6 – Diagrama analítico dos componentes de facilidade e utilidade percebida 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

A imagem A esta relacionada a utilidade percebida, representando componentes 

principais categóricos (CAT-PCA) a imagem A demonstra como os respondentes percebem a 

utilidade de cada um dos canais avaliados. Nessa imagem observa-se que  os componentes 1 e 

2 da CAT- PCA foram capazes de capturar 84,6% da variabilidade comum entre as respostas 

aos questionarios de facilidade percebida ( 54,7% compontente 1, 29,9% componente 2). O 

componente 1 foi caracterizado por valores maiores (proporcionais) atribuidos aos canais 

digitais - internet e aplicativo, e valores menores ( inversamente proporcionais) ao canais não 

digitais. Assim a utilidade percebida relacionada aos canais digitais será representada no 

componente 1 -UP IB- AP, e os canais não digitais componente 2 – UP AG-CX. 

A imagem B apresenta a facilidade percebida. Os componentes principais categóricos 

(CAT-PCA) foram capazes de capturar 79,5% da variabilidade comum entre as respostas. Da 
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mesma forma que a utilidade percebida a facilidade também demonstrou no componente 1 

caracterizado por valores maiores (proporcionais) atribuidos aos canais digitais e valores 

menores ( inversamente proporcionais) ao canais não digitais. Assim defini-se para facilidade 

percebida componente 1 relacionado aos canais digitais – FP IB- AP e componente 2 

relacionado aos canais não digitais – FP AG CX. 

4.6.2 Categorização fidelidade  

Da mesma forma que observado para aceitação de tecnologia a redução das variáveis 

relacionadas a fidelidade, realizadas no SPSS, identificaram uma categorização em perfis de 

clientes digitais e não digitais. A Figura 7 apresentada abaixo ilustra essa categorização. 

 

Figura 7 – Diagrama analítico dos componentes da fidelidade 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Observa-se na Figura 7 que as variáveis relacionadas aos canais digitias (Fid- AP e Fid 

– IB) se relacionaram de forma mais significativa com o componente 1. Esse componente 

explicou 46,91% das variâncias da dimensão. Já no componente 2 concentraram-se os canais 

não digitais (Fid- AG e Fid-CX) com representação de 37,56%. Para os canais não digitais 

observou-se (da mesma forma que na aceitação de tecnologia) o canal caixa eletrônico um 

pouco mais afastado do componente 2, mas ainda assim mais próximo dessa dimensão do que 
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da dimensão 1.  Os componentes categóricos da fidelidade foram capazes de explicar 84,47% 

da variabilidade comum das respostas. 

4.6.3 Categorização custo de mudança  

A análise de componentes principais para o custo de mudança extraiu um componente 

capaz de explicar 90,08%. Para essa categorização um componente se mostrou suficiente para 

representar a variabilidade no modelo.  A Figura 8 – Diagrama analítico dos componentes do 

custo de mudança evidencia esse posicionamento. 

 

Figura 8 – Diagrama analítico dos componentes do custo de mudança

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Conforme observado na Figura 7 todos os ativos do custo de mudança mostraram-se 

mais próximos ao componente 1 (Dimension 1).  As variáveis apresentadas na Figura 7 estão 

abreviadas, o nome completo do ativo é apresentado na tabela 14 que apresentam também a 

comunalidade dos componentes encontrados. 
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Tabela 14 – Comunalidades dos ativos do custo de mudança 

Ativo Abreviação Comunalidade 

O banco será minha escolha caso precise de outros 

produtos e serviços. 
Muda-Esc .919 

O banco me oferece um programa de recompensas como 

por exemplo:  pontos de cartão de crédito, linhas de 

crédito mais altas ou taxas de investimentos. 

Muda-Prog .850 

O banco sabe das minhas preferencias e oferece serviço 

personalizado 
Muda-Pers .920 

A razão pela qual eu uso o banco é que estou 

familiarizado com seus funcionários e instalações. 
Muda-Fam .902 

O banco tem um significado especial para mim. Muda-Esp .914 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
 

As comunalidades representam a proporção da variância que é explicada pelos 

componentes extraídos. Um valor aceitável de comunalidade é 0,50 e quanto mais próximo de 

um maior a variância explicada (FILHO et al., 2013). Todas comunalidades do custo de 

mudança apresentaram resultado maior que 0,9 indicando que o componente utilizado 

representa de forma significativa a variância.  

Categorizadas, as variáveis são avaliadas em conjunto para entender a relação de causa 

e efeito entre elas por meio do diagrama de Path apresentado a seguir. 
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4.6.4 Diagrama Path 

O diagrama de path, ou diagrama de trilha, é uma representação visual das interações 

entre um determinado conjunto de variáveis (GRAHAN, 2008). A construção de um diagrama 

de path apresenta conceitos teóricos relacionados ao estabelecimento das relações de causa e 

efeito. Para as estimativas das ligações no modelo são calculadas cada um dos coeficientes path 

correspondente. O coeficiente path é um coeficiente de regressão padronizado (VAZ, 1998).   

Para construção do diagrama foi utilizado o software AMOS SPSS. O AMOS é um dos 

softwares mais utilizados para análise path (GARROTE FILHO, 2014). 

No diagrama de path as setas representam o efeito direto e causal de uma variável sobre 

a outra. Os valores apresentados nas setas representam  o coeficiente de trilha, esse é o 

coeficiente de regressão linear. Já os retângulos representam as variaveis observadas e 

definitivamente medidas. O sistema também projeta um erro, representado pelas setas 

unidimensionais nas variaveis observadas (LEMKE, 2005; ULLMAN, 2006). Na Figura 9 a 

seguir o diagrama é apresentado. 

 

Figura 9 – Diagrama Path 
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Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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As relações causais mais fortes observadas no diagrama Path se relacionam a Utilidade 

percebida e Fidelidade. Em relação aos canais digitais (internet banking e aplicativo) a 

regressão padronizada apresentou resultado de 1.038. Para os canais não digitais (caixa 

eletrônico e agência) o resultado foi 0.627. Entre todas as variáveis observadas são 

respectivamente as relações mais significativas. 

Na segunda variável que compõem a aceitação da tecnologia, a facilidade percebida, 

observa-se em relação aos canais não digitais uma relação causal um pouco mais fraca, mas 

ainda significativa com a fidelidade aos canais não digitais (0.359). Em relação a relação 

fidelidade e facilidade percebida dos canais digitais obtêm-se um resultado interessante, a 

relação é negativa em 0.57. Esse resultado pode representar o reflexo de um momento com 

muitas ofertas de bancos digitais, onde o cliente que tem mais facilidade de adaptação a 

tecnologia bancária em canais remotos se torna menos fiel. 

Em relação ao custo de mudança e utilidade percebida de canais digitais observa-se uma 

forte relação causal (0.601). Nos canais não digitais essa relação não é tão intensa, mas ainda é 

significativa (0.499). Quanto a relação do custo de mudança com a facilidade percebida, 

observa-se tanto para canais digitais (-0.73), tanto para não digitais (-0.31) relações negativas. 

Esses resultados representam que uma facilidade percebida maior causa um menor custo de 

mudança tanto para ambiente digitais quanto para ambientes não digitais. 

Ainda observando a variável custo de mudança, em sua relação com a fidelidade de 

canais não digitais há uma relação causal positiva (0.346) enquanto quando observa-se a relação 

com canais digitais essa relação é negativa (-0.120). Ou seja, maiores notas atribuídas a NPS 

dos canais internet banking e aplicativo refletem em menores percepções de custo de mudança. 

 

Os dados apresentados no diagrama também são expostos na tabela 15 a seguir.  
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Tabela 15 – Regressões padronizadas 

Variáveis Abreviadas Variáveis 

Regressão 

Padronizada 

FID DIG--- UP DIG 

Fidelidade canais Digitais – Utilidade 

Percebida canais Digitais  1.038 

FID DIG --- UP-NDIG 

Fidelidade canais Digitais – Utilidade 

Percebida canais não Digitais -0,108 

FIDDIG--- FP DIG 

Fidelidade canais Digitais – Facilidade 

Percebida canais Digitais -0,57 

FID DIG --- FP -NDIG 

Fidelidade canais Digitais – Facilidade 

Percebida canais não Digitais 0.165 

FID-NDIG --- UP DIG 

Fidelidade canais não Digitais – Utilidade 

Percebida canais Digitais 0.46 

FID -NDIG --- UP-NDIG 

Fidelidade canais não Digitais – Utilidade 

Percebida canais não Digitais 0.627 

FID-NDIG --- FPDIG 

Fidelidade canais não Digitais – Facilidade 

Percebida canais Digitais -.128  

FID -NDIG --- FP-NDIG 

Fidelidade canais não Digitais – Facilidade 

Percebida canais não Digitais .359 

MUD --- FP -DIG 

Custo de mudança – Facilidade percebida 

canais Digitais  -.073 

MUD --- FP -NDIG 

Custo de mudança – Facilidade percebida 

canais não Digitais -.031  

MUD --- FID DIG 

Custo de mudança – Fidelidade canais 

Digitais -.120 

MUD --- FID-NDIG 

Custo de mudança – Fidelidade canais não 

Digitais .346 

MUD --- UP- DIG 

Custo de mudança – Utilidade percebida 

canais Digitais  .601 

MUD--- UP -NDIG 

Custo de mudança – Utilidade percebida 

canais não Digitais .499 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

A tabela 15 além de apresentar as regressões padronizadas detalha de forma completa 

as variáveis apresentadas no diagrama da Figura 9. A fim de confrontar os resultados 

encontrados nesse estudo com os dados obtidos na revisão literária é apresentado o capítulo 

subsequente, discussão dos resultados. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Aborda-se aqui os resultados encontrados no estudo, relacionando-os a pesquisa 

bibliográfica realizada.  Inicialmente observa-se a aceitação de tecnologia. No diagrama Path 

apresentado (Figura 9) verifica-se uma influência muito significativa entre a utilidade percebida 

de canais digitais e facilidade percebida de canais digitais (0,98). O mesmo ocorre para canais 

não digitais, a relação entre utilidade e facilidade representa 0,96. Esses dados corroboram com 

o estudo de Davis, Bagozzi e Warshaw (1989) que defendem uma relação entre utilidade e 

facilidade percebida. 

Da mesma forma os ativos que representam o constructo custo de mudança 

correspondem no modelo significativamente. Avaliando-se as comunalidades apresentadas na 

tabela 14 observa-se  “O banco será minha escolha caso precise de outros produtos e serviços” 

0.919 ; “O banco me oferece um programa de recompensas” 0,850; para “O banco sabe das 

minhas preferencias e oferece serviço personalizado” 0,920 ;“O banco tem um significado 

especial para mim” 0,914 e “ A razão pela qual utilizo o banco é que estou familiarizado com 

seus funcionários e instalações” 0,902. O que sugere que entre os ativos propostos por 

Burnham, Frels, Mahajan (2003) e Chiou, Shen (2012) todos foram representativos na 

percepção de custo de mudança da amostra avaliada. 

O estudo também confirmou a percepção de Albertin (1997) e Kotler e Setiawan (2016) 

que prevê interferências do custo de mudança em ambientes tecnológicos. Essa relação fica 

evidente ao avaliar a correlação entre aceitação de canais digitais e custo de mudança. Há uma 

correlação moderada negativa de -0,443, ou seja, quanto maior a aceitação de canais digitais 

menor a percepção de custo de mudança dos clientes. O diagrama de Path também confirma 

essa percepção indicando uma interferência negativa (-0,120) entre as variáveis fidelidade 

canais digitais e custo de mudança.  

Ainda relacionado ao custo de mudança, sua relação com a fidelidade é abordada. A 

revisão literária defende uma relação positiva entre fidelidade e custo de mudança 

(BURNHAM; FRELS; MAHAJAN, 2003; LAM et al., 2004; VERHOEF, 2003; YANG; 

PETERSON, 2004). Essa relação foi verificada nesse estudo, ocorrendo uma correlação 

positiva entre todos os ativos do custo de mudança e fidelidade, conforme tabela 16 a seguir. 
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Tabela 16 – Correlação Fidelidade – Custo de mudança 

Correlação Fidelidade Custo de Mudança  

  

O banco 

será minha 

escolha 

caso 

precise de 

outros 

produtos e 

serviços. 

O banco me 

oferece um 

programa de 

recompensas 

como por 

exemplo:  pontos 

de cartão de 

crédito, linhas de 

crédito mais altas 

ou taxas de 

investimentos. 

O banco sabe das 

minhas 

preferencias e 

oferece serviço 

personalizado. 

A razão pela 

qual eu uso o 

banco é que 

estou 

familiarizado 

com seus 

funcionários e 

instalações. 

O banco tem 

um 

significado 

especial para 

mim. 

Custo 

mudança 

NPS Banco ,288** ,312** ,341** 0,173 ,235** ,298** 

NPS App 0,150 ,173* ,173* 0,079 0,107 0,152 

NPS Caixa 

Eletr. 
,552** ,225** ,337** ,447** ,452** ,466** 

NPS 

Agência 
,687** ,591** ,680** ,745** ,706** ,774** 

NPS Banco ,727** ,723** ,789** ,816** ,774** ,863** 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Observa-se na tabela 12 que nenhuma das correlações entre custo de mudança e 

fidelidade (de todos canais estudados) apresentou resultado negativo. A fidelidade ao banco 

apresentou correlação mais forte com o custo de mudança e as fidelidades de canais digitais 

apresentaram correlações mais fracas com os ativos do custo de mudança. Esses dados 

corroboram com a revisão teórica que defende clientes com alto ativos idiossincráticos com 

maior impacto na fidelidade. 

Quanto a fidelidade, a revisão literária pesquisada não deixa claro a interferência da 

tecnologia (mensurada nesse estudo como o relacionamento dos clientes com a instituição 

financeira por meio de canais digitais) na fidelidade. A análise dos resultados desta pesquisa 

inicialmente deixa evidente a existência de perfis distintos entre usuários de canais digitais e 

usuários de canais não digitais. Torna-se oportuno registrar que a categorização das variáveis 

não precisou com exatidão o canal caixa eletrônico, que tanto em relação a fidelidade, quanto 

em relação a aceitação apresentou um comportamento um pouco mais descolado do eixo não 

digital, mas não o suficiente para ser julgado como um canal digital conforme Figuras 6 e 7. 

Uma possível justificativa para essa baixa relação está no fato que caixas eletrônicos e 

agências bancárias são os únicos canais que possibilitam a realização de saques nos bancos, as 

agências foram responsáveis por um volume de saque de  367 milhões em 2018 e os caixas 
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eletrônicos 2,5 bilhões no mesmo período, sendo do total de operações realizadas no caixa 

eletrônico 35% são saques (FEBRABAN, 2018).  Dessa forma os clientes podem estar 

avaliando o canal caixa eletrônico apenas como um canal que operacionalize a função saque e 

não como um canal de contato e relacionamento com a instituição financeira.  

Também relacionado a fidelidade, a abordagem de Degryse (1996) defende que ao 

oferecer acesso remoto os bancos inicialmente se diferenciam verticalmente, gerando maior 

preferência a bancos que possuem em relação aos que não possuem. Porém em um cenário 

como o brasileiro em que os principais bancos oferecem acesso remoto essa diferenciação passa 

a ser horizontal e os bancos tornam-se mais substituíveis.  Essa consideração também foi 

validada pelo estudo, pode-se considerar que os clientes que utilizam os canais digitais tendem 

a considerar os bancos mais substituíveis, pois as percepções de fidelidade e custo de mudança 

se correlacionam de forma negativa com a aceitação de canais digitais, corroborando com a 

proposta de Degryse (1996). As conclusões finais do estudo são apresentadas no capítulo 

seguinte, conclusões. 
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6 CONCLUSÕES  

 

Na bibliografia não há significativo arcabouço teórico que avalie a relação entre 

aceitação de canais digitais, fidelidade e custo de mudança no segmento bancário. Dessa forma, 

permeando um a um dos objetivos esse estudo clareia o campo teórico relacionado a essas 

variáveis. 

O objetivo específico “Avaliar aceitação de canais digitais e não digitais de atendimento 

bancário” mensurado por meio do Technology Acceptance Model (TAM) identificou-se uma 

forte relação da aceitação de canais digitais ao perfil demográfico dos clientes. Clientes com 

idade menor, maior escolaridade e renda apresentaram uma aceitação mais homogênia entre 

canais digitais e não digitais, enquanto clientes com maior idade, menor escolaridade e menor 

renda apresentaram um perfil de maior aceitação de canais não digitias. 

A utilidade e facilidade se correlacionaram de forma muito forte, observando-se uma 

correlação acima de 0,90 entre utilidade e facilidade percebida de cada um dos canais. A única  

exceção foi o canal caixa eltrônico que apresentou uma correlação moderada entre utilidade e 

facilidade percebida de 0,69. 

Ainda relacionado a aceitação de tecnlogia, fica evidente a classificação dos clientes em 

perfis digitais e não digitais, percebendo-se clientes com maior aceitação ao canal aplicativo 

apresentando também maior aceitação ao canal internet banking. Em relação a canais não 

digitais, o canal caixa eletrônico apresenta uma característica um pouco distanciada em relação 

ao canal agência bancária, mas ainda mais relacionada ao canal agência do que aos canais 

digitais.  

Relacionado ao objetivo específico “Identificar percepções de custo de mudança” foram 

identificadas as percepções dos clientes relacionadas a cinco ativos determinantes do custo de 

mudança. Observou-se uma correlação significativa entre cada um dos ativos, em especial 

relacionada aos ativos “O banco tem um significado especial para mim” e “A razão pela qual 

eu uso o banco é que estou familiarizado com seus funcionários e instalações.” 

Quanto ao perfil demográfico e percepções de custo de mudança verificou-se que os 

respondentes com maior idade demonstraram uma percepção de custo de mudança mais alta, 

ou seja, clientes com idade mais avançada tendem a perceber mais dificuldades para troca de 

fornecedor de serviços bancários. Escolaridade e renda dos respondentes representaram um 

impacto negativo no custo de mudança, sendo observado custos de mudança mais altos para 

clientes com menor escolaridade e renda e um perfil mais homogêneo em relação ao custo de 

mudança conforme maior renda e escolaridade. 
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Já na análise do objetivo específico “Mensurar a fidelização desses clientes a instituição 

financeira e aos canais de atendimento” concluiu-se, assim como análise da aceitação de 

tecnologia uma divisão em perfis de clientes digitais e não digitais. Observou-se clientes mais 

fiéis a caixa eletrônico e agência bancária menos fiéis ao aplicativo e internet banking e vice-

versa.  

O indicador NPS (Net Promoter Score) relacionou-se com a escolaridade dos 

respondentes de forma inversamente proporcional. Quanto maior a escolaridade dos 

respondentes menor a fidelidade observada. Observou-se essa mesma relação com a renda dos 

respondentes, clientes com renda até R$ 4.000,00 foram em sua maioria promotores. Já 

relacionado a idade dos respondentes observou-se que quanto maior a idade dos respondentes 

maior a fidelidade.  

Verificou-se que a fidelidade relacionada ao banco se correlacionou de forma mais 

significativa com o canal agência, evidenciando uma possível associação dos respondentes ao 

canal agência como a própria instituição bancária. 

Para alcançar o objetivo específico “Relacionar estatisticamente os dados encontrados” 

inicialmente os dados obtidos - por meio da Net Promoter Score (NPS), Technology Acceptance 

Model (TAM) e Transaction Cost Analysis (TCA) - foram tratados no SPSS 23.0 sendo possível 

averiguar a similitude entre cada uma das variáveis (Apêndice B). 

A análise diagrama Path foi efetuada por meio do software AMOS 23.0 (Figura 9).  Essa 

análise diferentemente das correlações possibilitou verificar o modelo como um todo. 

Avaliando o constructo fidelidade no modelo observa-se relação de causa mais forte para os 

canais internet banking e aplicativo. O caixa eletrônico apresentou uma relação muito fraca em 

relação a fidelidade e a agência apresentou uma relação fraca negativa. 

Os ativos do custo de mudança no modelo de equações estruturais representaram uma 

forte relação com o constructo, em especial os ativos “O banco tem um significado especial 

para mim” e “A razão pela qual eu uso o banco é que estou familiarizado com seus funcionários 

e instalações.” Isso evidencia que esses ativos têm maior influência na percepção de custo de 

mudança. 

A aceitação de canais foi avaliada no modelo relacionada a suas variáveis (facilidade e 

utilidade percebida) e perfis de canais (digitais e não digitais). Conclui-se que utilidade e 

facilidade percebida de canais digitais, assim como para canais não digitais, apresentam uma 

forte correlação entre si, mas avaliando-se como o outro perfil oposto (digital/não digital) 

observa-se uma relação fraca ou negativa. 
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Percorrendo os objetivos específicos desse estudo é possível avaliar o alcance do 

objetivo geral: “averiguar a relação entre aceitação de canais digitais, custo de mudança e 

fidelização de clientes bancários”. Conclui-se que há uma relação entre as variáveis 

pesquisadas. O estudo suporta que há clientes que possuem um perfil de aceitação de tecnologia 

com percepções de fidelidade e custo de mudança divergentes dos clientes com menor aceitação 

a tecnologia. Aspectos demográficos como idade, renda e escolaridade também divergem entre 

esses perfis de aceitação de tecnologia. 

O estudo apresentou a limitação de mensurar apenas percepções de clientes de um 

banco, em uma cidade. Tendo em vista que cada instituição financeira possui características 

distintas relacionadas a seus canais de atendimento (em especial observando-se um novo 

cenário de bancos digitais que não provem canais de atendimento não digital e não foram 

abordados nesse estudo) há um espaço para novas pesquisas mensurando indicadores 

relacionados a fidelidade e custo de mudança nesses cenários digitais. 

Não foi objetivo desse estudo prever modelos matemáticos que avaliem a relação entre 

aceitação de canais, fidelidade e custo de mudança, sugere-se que pesquisas futuras possam 

explorar esse contexto.  Essa pesquisa foi realizada em um dos bancos com maior quantidade 

de agências físicas no Brasil, sugere-se também para pesquisas futuras abordar essa relação em 

clientes de bancos digitais, pois acredita-se em uma avaliação diferente da observada nesse 

estudo.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO - CANAIS DE ATENDIMENTO BANCÁRIO 

 
Esse questionário enquadra-se em uma investigação no âmbito de uma dissertação de mestrado 

em Administração realizada na Universidade Federal Fluminense. As respostas aqui fornecidas não são 

identificadas e serão utilizadas apenas para fins acadêmicos. Solicitamos que responda as questões de 

forma sincera, tendo sempre como referência o banco X. Não existem respostas certas e erradas e o 

objetivo aqui é avaliar sua percepção em relação aos itens questionados. Obrigada pela sua colaboração. 

 
1. Possui conta pessoa física no banco X na cidade de Angra dos Reis? (  ) Sim  (  ) Não 

2. Sexo:   (   ) Feminino          (   ) Masculino 3. Idade :  
4. Qual o nível de escolaridade mais alto que você completou:  
                         (  ) Ensino fundamental     (  ) Ensino Superior        
                         (  ) Ensino médio                (  ) Pós graduação  
                          (  ) Ensino técnico             (  ) Nenhuma das alternativas            
                           

5.Tempo de conta ( em anos):  6.Renda mensal ( em R$):  

7. Segmento da conta:  (  ) Segmento alta renda    (  ) Segmento normal    (  ) Não sei 

Para as próximas questões responda conforme sua opinião caso utilize o canal indicado.  O 

número 1 corresponde a discordo totalmente e o 5 a concordo totalmente, assinale apenas 

uma alternativa para cada frase apresentada abaixo. 

1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 - Indiferente 
4 - Concordo Parcialmente        5 - Concordo totalmente 

8.Utiliza a internet Banking do banco X (de maneira que se julgue capaz de responder 

algumas questões relacionadas a esse canal) ?     (  ) Sim     (  ) Não – Pule para o número 18 

Por favor responda as próximas questões considerando a internet Banking do Banco x. 
 

09 Melhora meu desempenho em transações financeiras. 1 2 3 4 5 

10 Aumenta minha eficácia em transações financeiras. 1 2 3 4 5 

11 No geral, considero útil em minhas transações financeiras. 1 2 3 4 5 

12 Facilita a realização de minhas transações financeiras. 1 2 3 4 5 

13 É fácil aprender a usar. 1 2 3 4 5 

14 Acho fácil fazer o que eu queira.  1 2 3 4 5 

15 Minha interação é clara e compreensível. 1 2 3 4 5 

16 No geral, acho fácil de usar. 1 2 3 4 5 

17 
Eu recomendaria a Internet banking do Banco X para um amigo ou familiar 

⃝ 0    ⃝1   ⃝2    ⃝3    ⃝4    ⃝5    ⃝6    ⃝7    ⃝8    ⃝9    ⃝10      

1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 - Indiferente 
4 - Concordo Parcialmente        5 - Concordo totalmente 
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18.Utiliza o aplicativo do banco X (de maneira que se julgue capaz de responder algumas 

questões relacionadas a esse canal)?          (  ) Sim     (  ) Não – Pule para o número 28 

Por favor responda as próximas questões considerando o aplicativo do Banco x. 
 

19 Melhora meu desempenho em transações financeiras. 1 2 3 4 5 

20 Aumenta minha eficácia em transações financeiras. 1 2 3 4 5 

21 No geral, considero útil em minhas transações financeiras. 1 2 3 4 5 

22 Facilita a realização de minhas transações financeiras. 1 2 3 4 5 

23 É fácil aprender a usar. 1 2 3 4 5 

24 Acho fácil fazer o que eu queira. 1 2 3 4 5 

25 Minha interação é clara e compreensível. 1 2 3 4 5 

26 No geral, acho fácil de usar. 1 2 3 4 5 

27 
Eu recomendaria o Aplicativo do Banco X para um amigo ou familiar 

⃝ 0    ⃝1   ⃝2    ⃝3    ⃝4    ⃝5    ⃝6    ⃝7    ⃝8    ⃝9    ⃝10      

 1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 - Indiferente 
4 - Concordo Parcialmente        5 - Concordo totalmente 

28.Utiliza caixa eletrônico do banco X (de maneira que se julgue capaz de responder algumas 

questões relacionadas a esse canal)?    (  ) Sim     (  ) Não – Pule para o número 38 

Por favor responda as próximas questões considerando o  caixa eletrônico do Banco x. 

 

 

 

 

 

29 Melhora meu desempenho em transações financeiras. 1 2 3 4 5 

30 Aumenta minha eficácia em transações financeiras. 1 2 3 4 5 

31 No geral, considero útil em minhas transações financeiras. 1 2 3 4 5 

32 Facilita a realização de minhas transações financeiras. 1 2 3 4 5 

33 É fácil aprender a usar. 1 2 3 4 5 

34 Acho fácil fazer o que eu queira. 1 2 3 4 5 

35 Minha interação é clara e compreensível. 1 2 3 4 5 

36 No geral, acho fácil de usar. 1 2 3 4 5 

37 
Eu recomendaria o Caixa eletrônico do Banco X para um amigo ou familiar 

⃝ 0    ⃝1   ⃝2    ⃝3    ⃝4    ⃝5    ⃝6    ⃝7    ⃝8    ⃝9    ⃝10      

1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 - Indiferente 
4 - Concordo Parcialmente        5 - Concordo totalmente 
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38.Utiliza a agência bancária do Banco X (de maneira que se julgue capaz de responder 

algumas questões relacionadas a esse canal)?    (  ) Sim     (  ) Não – Pule para o número 48 

Por favor responda as próximas questões considerando a agência bancária do Banco x. 
 

39 Melhora meu desempenho em transações financeiras. 1 2 3 4 5 

40 Aumenta minha eficácia em transações financeiras. 1 2 3 4 5 

41 No geral, considero útil em minhas transações financeiras. 1 2 3 4 5 

42 Facilita a realização de minhas transações financeiras. 1 2 3 4 5 

43 É fácil aprender a usar. 1 2 3 4 5 

44 Acho fácil fazer o que eu queira. 1 2 3 4 5 

45 Minha interação é clara e compreensível. 1 2 3 4 5 

46 No geral, acho fácil de usar. 1 2 3 4 5 

47 
Eu recomendaria a Agência bancária do Banco X para um amigo ou familiar 

⃝ 0    ⃝1   ⃝2    ⃝3    ⃝4    ⃝5    ⃝6    ⃝7    ⃝8    ⃝9    ⃝10      

1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 – Indiferente 
4 - Concordo Parcialmente        5 - Concordo totalmente 

De uma forma geral, em relação ao banco X: 

 

 

48 
O banco será minha escolha caso precise de outros produtos e 

serviços. 
1 2 3 4 5 

49 

O banco me oferece um programa de recompensas como por 

exemplo:  pontos de cartão de crédito, linhas de crédito mais altas ou 

taxas de investimentos. 

1 2 3 4 5 

50 
O banco sabe das minhas preferencias e oferece serviço 

personalizado. 
1 2 3 4 5 

51 
A razão pela qual eu uso o banco é que estou familiarizado com seus 

funcionários e instalações. 
1 2 3 4 5 

52 O banco tem um significado especial para mim. 1 2 3 4 5 

53 
Eu recomendaria o Banco X para um amigo ou familiar 

⃝ 0    ⃝1   ⃝2    ⃝3    ⃝4    ⃝5    ⃝6    ⃝7    ⃝8    ⃝9    ⃝10      
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APÊNDICE B – CORRELAÇÕES PEARSON 

 

 

 

  
IB     

utilidade 

IB     

facilidade 

IB    

aceitação 

App    

utlidade 

App 

facilidade 

App     

aceitação 

Cx       

utilidade 

Cx      

facilidade 

Cx       

aceitação 

Ag       

utilidade 

Ag        

faciliade 

Ag       

aceitação 

NPS IB  ,841** ,512** ,755** ,609** ,450** ,553** ,351** ,414** ,415** 0,142 0,152 0,149 

NPS App ,280** 0,139 ,211** ,863** ,628** ,812** ,275** ,312** ,312** 0,005 0,023 0,015 

NPS Cx -0,033 -0,089 -0,062 -0,096 -,128* -0,112 ,826** ,566** ,820** ,392** ,373** ,386** 

NPS Ag -,319** -,364** -,343** -,375** -,408** -,392** ,270** 0,029 ,157* ,927** ,909** ,939** 

NPS Banco -,293** -,338** -,317** -,416** -,442** -,430** ,288** 0,039 ,175** ,710** ,671** ,698** 

Muda - Esc -,244** -,269** -,258** -,437** -,459** -,449** ,384** 0,057 ,235** ,660** ,623** ,648** 

Muda- Prog -,204** -,222** -,214** -,325** -,344** -,335** ,205** 0,009 0,114 ,532** ,507** ,525** 

Muda-Pers -,230** -,261** -,247** -,374** -,393** -,385** ,294** 0,051 ,184** ,603** ,558** ,587** 

Muda- Fam -,390** -,413** -,403** -,518** -,540** -,530** ,299** -0,035 ,139* ,776** ,715** ,753** 

Muda- Esp -,275** -,295** -,287** -,434** -,455** -,445** ,336** -0,005 ,175** ,694** ,630** ,669** 

Custo 

mudança 
-,312** -,338** -,327** -,480** -,503** -,493** ,346** 0,013 ,191** ,748** ,693** ,728** 

Idade  -,156* -,160** -,159** -,212** -,217** -,215** 0,023 -0,038 -0,009 0,095 0,081 0,089 

Escolaridade ,464** ,473** ,471** ,523** ,523** ,525** -0,106 ,175** 0,042 -,365** -,336** -,354** 

Renda ,306** ,316** ,312** ,270** ,264** ,268** -0,066 0,086 0,013 -,136* -0,109 -,124* 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
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