
 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO TECNOLÓGICO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE CLIENTES DE BANCOS 
UTILIZANDO A TEORIA DA RESPOSTA AO ITEM 

 
 
 
 
 
 
 

ALCEU BALBIM JUNIOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florianópolis, 2010 



2 
 

  

ALCEU BALBIM JUNIOR 
 

 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE CLIENTES DE BANCOS 
UTILIZANDO A TEORIA DA RESPOSTA AO ITEM 

 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção da 
Universidade Federal de Santa Catarina para 
obtenção do título de Mestre em Engenharia de 
Produção. 

 
 
 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Antonio Cezar Bornia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florianópolis, 2010 



3 
 

  

 
Alceu Balbim Junior 

 
 
 

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE CLIENTES DE BANCOS 
UTILIZANDO A TEORIA DA RESPOSTA AO ITEM 

 
 
Esta dissertação foi julgada e aprovada para a obtenção do título de 
Mestre em Engenharia de Produção e aprovada em sua forma final pelo 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
 
 

Prof. Dr. Antonio Cezar Bornia. 
Coordenador do Curso 

 
 
BANCA EXAMINADORA: 
 
 
 
 
_________________________           _________________________________ 
Prof. Antonio Cezar Bornia, Dr.         Prof. Dalton Francisco de Andrade, PhD. 
Orientador                                           INE/UFSC 
                   
 
__________________________             _______________________________ 
Prof. Adriano Ferreti Borgatto, Dr.          Prof. Waldemar Pacheco Júnior, Dr. 
INE/UFSC         EGC/UFSC 
 

 

 

 

 

 



4 
 

  

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço ao orientador Prof° Antonio Cezar Bornia pelo apoio, 

ensinamento e paciência. 

Aos professores Antonio Sergio coelho, Waldemar Pacheco Junior, 

Adriano Ferreti Borgatto, Dalton Francisco Andrade pelo apoio e 

colaboração. 

A minha esposa Francine pelo amor, dedicação e paciência. Aos meus Pais 

e Irmãos que estão presentes em todos os desafios da minha vida. 

Aos amigos da pós-graduação Ivan Henrique Vey e Rafel Tezza pela 

colaboração. 

Ao PPGEP pela oportunidade, e aos seus colaboradores pela competência e 

dedicação.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

  

 

RESUMO 
 
 
BALBIM, Alceu Junior. Avaliação da satisfação de clientes de bancos 
utilizando a teoria da resposta ao item. . 2010. 154f. Dissertação (Mestrado) – 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal 
de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Florianópolis, 2010. 
 
O presente trabalho tem como objetivo avaliar a satisfação de clientes de bancos 
comerciais, por meio de um questionário formulado a partir de pesquisa 
bibliográfica e analisado com apoio da Teoria da Resposta ao Item - TRI. O 
levantamento bibliográfico diagnosticou a relevância de formulação de um 
questionário específico, capaz de contemplar os principais elementos da 
atividade bancária. Tal questionário, formulado a partir de pesquisa em 
dezesseis trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais a partir de 
2000, é composto de 33 itens, divididos em quatro grupos: atendimento, 

produtos, acesso e equipamentos e tecnologia. A amostra foi composta de 240 
clientes de bancos comerciais, entre eles proprietários de empresas de pequeno e 
médio porte ou responsáveis pelo setor financeiro destas. Os questionários 
foram entregues em mãos aos respondentes com a orientação de que deveriam, 
em caso de possuírem conta em mais de um banco, referenciar-se àquele com o 
qual tinham maior relacionamento. Os testes utilizando a TRI mostram que o 
construto é adequado para a mensuração da satisfação de clientes de banco 
comerciais e permitiram a construção de uma escala com três níveis âncoras.  
 
Palavras chave: satisfação de clientes, bancos, escala, Teoria de Resposta ao 
Item.  
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ABSTRACT 
 
 
BALBIM, Alceu Junior. Avaliação da satisfação de clientes de bancos 
utilizando a teoria da resposta ao item. . 2009. 1XX f. Dissertação (Mestrado) 
– Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Florianópolis, 2009. 
 
This study aims to evaluate the customer satisfaction in commercial banks by 
means of a questionnaire drawn from literature and analyzed with Item 
Response Theory - IRT. The bibliographic diagnosed the importance of 
formulating a questionnaire that address major elements of banking. This 
questionnaire was formulated based on research in sixteen papers published in 
national and international journals since 2000, is composed of 33 items, divided 
into four groups: service, products, access and equipment and systems. The 
sample consisted of 240 customers of commercial banks, owners of small and 
medium-sized or responsible for the financial sector. The questionnaires were 
delivered to respondents to the guidance that they should, if they have to more 
than one bank, reference to which they had better relationships. Tests using the 
TRI shows that the construct is appropriate for measuring customer satisfaction 
in commercial bank and permitted the construction of a scale.  
 
Keywords: Customer satisfaction,  Banks, Scale, Iten Response Theory.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1.  TEMA E PROBLEMA  
 

Abertura comercial, formação de blocos econômicos 
continentais, empresas multinacionais e a evolução de técnicas e 
tecnologias criam um ambiente empresarial competitivo que estimula o 
desenvolvimento de soluções inovadoras. Essas soluções têm como foco 
o lucro e a rentabilidade do capital empregado na produção.  

O lucro está relacionado ao valor que as empresas geram para 
seus clientes. E o valor, segundo Paladini (2006), está relacionado ao 
valor e à qualidade dos produtos. Porter (1989), por sua vez, define o 
valor, em termos competitivos, como a diferença entre os custos de 
produção e o montante que o cliente está disposto a pagar pelo produto. 
O autor apresenta um modelo para identificar as atividades capazes de 
criar valor dentro da empresa denominado cadeia de valor. Esta 
compreende atividades primárias (diretamente ligadas à produção) e 
secundárias (de apoio à produção e serviços).  

Como atividade de valor, a logística externa envolve a 
distribuição dos materiais e permite que a empresa atenda os prazos, 
evitando problemas - defeitos ou quebra de produtos, por exemplo - 
durante a entrega. O marketing facilita o contato do cliente com a 
empresa e permite fornecer informações detalhadas sobre as 
características técnicas e físicas do seu portfólio. Os serviços estão 
relacionados à instalação, à manutenção, à adequação e ao fornecimento 
de produtos.  

Quando a empresa desempenha com qualidade essas funções, 
cria condições para que o cliente consuma o produto e satisfaça suas 
necessidades.  

A essência da satisfação dos clientes de serviços está no 
relacionamento entre o cliente e a empresa. Segundo Paladini (2006), 
“no ambiente de prestação dos serviços o que se destaca é a qualidade 
nas interações com o usuário” (p.193). Essa opinião é compartilhada por 
Johnston (1997), Miguel (2002), Moutinho e Smith (2000), Manrai e 
Manrai (2007) e Beerli et al (2004) que, através de estudos empíricos 
realizados no setor bancário,  verificam que o relacionamento entre o 
cliente e a equipe de atendimento é o fator que mais impacta na 
satisfação.  

A busca pela satisfação dos clientes está remete a outro desafio 
empresarial: obter fidelidade ou, reter os clientes. A evolução 
tecnológica permite o desenvolvimento quase diário de novas 
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alternativas aos consumidores. Mesmo que essas inovações sejam 
copiadas rapidamente pela concorrência, o período em que a empresa 
detém o domínio sobre a inovação pode, em caso de clientes pouco 
satisfeitos, oportunizar a mudança. 

No setor bancário, tem-se como exemplo o lançamento dos 
cartões sem custos de manutenção nem anuidades, que vem se tornando 
item obrigatório no portfólio das empresas, assim como a oferta de 
serviços de pagamentos, transferências e informações sobre saques no 
celular. 

Assim, a capacidade de retenção evita que os concorrentes 
“tomem” clientes através de novas ofertas e que reduz o espaço para 
novas empresas se estabelecerem no mercado. Portanto, reter clientes 
significa satisfazê-los, garantir que eles não pensem em mudar.  

Caruana (2002), Olorunniwo et al (2006), Sureshchandar et al 
(2002) e Cronin e Taylor (1994) indicam tendência de causalidade entre 
a qualidade dos serviços, satisfação e fidelidade dos clientes. Para eles, a 
qualidade gera a satisfação que impacta na fidelidade. White e Yu 
(2005), Hansemark e Albinsson (2002) e Sureshchandar et al (2002) 
mostram, estatisticamente, significativa relação entre qualidade nos 
serviços e satisfação dos consumidores. 

Segundo Hansemark e Albinsson (2004) e Zeithaml et al 
(1996), pode-se afirmar que satisfação e retenção de clientes estão 
diretamente relacionadas ao lucro e à rentabilidade dos investimentos. 
Clientes satisfeitos e fiéis tendem a comprar mais - aumentam o nível de 
relacionamento com a empresa e pagam mais caro pelos produtos, pois 
reconhecem a qualidade superior que a empresa possui e fazem 
comentários positivos sobre ela. 

Batenson e Hoffman (2001) afirmam que as empresas devem 
investir em fidelização dos clientes porque “os custos para manter um 
cliente são três a cinco vezes inferiores aos investimentos necessários 
para captar” (p. 320).  

A essência do sucesso empresarial está na produção de valor 
para o cliente e o foco das ações da qualidade está na adequação do 
portfólio da empresa às necessidades do mercado. Serviços capazes de 
satisfazer os clientes são frutos da qualidade e permitem a redução dos 
custos e despesas de marketing e comercialização.  

A qualidade gera satisfação que leva à fidelização e à 
construção de uma carteira sólida de clientes.  Os elementos capazes de 
satisfazer os clientes, no entanto, variam de acordo com o setor em que a 
empresa atua. Por exemplo, algumas indústrias são intensivas em mão-
de-obra; outras, em capital. Há serviços que requerem maior sofisticação 
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e segmentos ou mercados diferentes e têm sua satisfação baseadas em 
elementos diferentes da atividade avaliada. 

Portanto, compreender os elementos conjunturais e estruturais 
que formam o ambiente onde a empresa atua, facilita a produção de 
valor, qualidade, satisfação e lealdade. É necessário reconhecer que cada 
contexto (país e setor) é único (LADHARI, 2008) e que os clientes são 
bastante consistentes, tanto nas análises quanto no ranking de 
importância dos atributos de qualidade nos serviços. Grupos diferentes 
de clientes podem avaliar o mesmo critério de forma distinta, assim 
como avaliam diferentes tipos de serviços por critérios diferentes. A 
importância dos fatores chaves da satisfação varia de acordo com os 
grupos e os tipos de serviços (CHOWDHARY e PRAKASH, 2007). 

O setor bancário caracteriza-se pelo elevado número de pontos 
de atendimento e aportes constantes em tecnologia para aumentar o 
número de serviços que podem ser acessados nos terminais de auto-
atendimento ou na internet. Atualmente, por exemplo, é possível fazer 
um empréstimo pessoal sem entrar na agência. 

 Segundo pesquisa da Federação Brasileira dos Bancos 
(FEBRABAN), os 156 bancos que atuavam no Brasil em 2007 
ofereciam seus produtos através de uma rede de atendimento com 
147.857 dependências, divididas entre agências, postos tradicionais ou 
eletrônicos e correspondentes bancários. Atualmente, todos os 5.659 
municípios do País possuem dependências bancárias – frutos de 
parcerias dos bancos com redes de supermercados, correios, padarias, 
lotéricas, entre vários tipos de estabelecimentos comerciais. 

 A tabela 1.1 apresenta a evolução dos postos de atendimento e 
evidencia a expansão das alternativas de acesso ao cliente, tendo como 
foco a terceirização e o desenvolvimento de parcerias através dos 
correspondentes não bancários. 
 
 Tabela 1.1: Evolução da rede de atendimento bancária   

Rede de Atendimento 2007 2007/2000 (%) 
Agências 18.308 11,6% 
Postos eletrônicos 34.790 140% 
Correspondente não bancário 84.332 514% 
Total 147.857 173% 

Fonte: FEBRABAN, 2008. 
  

 A pesquisa revelou que o volume de investimentos dos 
bancos em Tecnologia da Informação (TI) somou mais de R$ 3,53 
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bilhões em 2002 e, em 2007, o investimento foi de R$ 6,2 bilhões – 
crescimento de 75%.  De acordo com a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), o setor investiu em tecnologia mais do que o dobro da média 
nacional.  

Em 2007, o foco esteve na substituição dos terminais de auto-
atendimento tradicionais pelos “ATM’s (automated teller machines) 

Full”, que permitem que os clientes realizem todas as transações 
bancárias.  

A indústria bancária passou por transformações na sua 
configuração a partir da década de 1990, após a abertura do mercado e, 
conseqüentemente, da entrada de instituições estrangeiras no país.  

O aumento da participação estrangeira no sistema financeiro de 
economias em desenvolvimento configurou-se como forte tendência na 
década de 1990, em especial em sua segunda metade. Segundo dados do 
World Economic Report 2000, do FMI, em 1994 essa participação era, 
em média, de 7,8%, de 17,9% e de 0,8% na Europa Central, na América 
Latina e na Ásia, respectivamente; e saltou para 56,9%, 25,5% e 13,2% 
no fim de 1999 (CARVALHO et al, 2002, p. 41). 

No Brasil, a participação dos bancos estrangeiros ocorreu, na 
maioria das vezes, pela aquisição de bancos nacionais com problemas 
financeiros, como no caso da compra do Bamerindus pelo HSBC, em 
1997. Duas características estruturais são evidentes nessa indústria e 
merecem destaque. 

Segundo Ferreira e Farina (2005) e Tachibana (2004), os 
bancos brasileiros assim como os mundiais, em geral, usufruem de 
algum poder de mercado, mas não operam na forma de monopólio ou 
cartel, ou seja, há concorrência entre eles. 

Carvalho et al. (2002) afirmam que os bancos procuraram, nos 
últimos anos, desenvolver a prestação de serviços financeiros 
especializados. Há uma clara segmentação de mercado com o 
desenvolvimento de financeiras, bancos de investimento, estruturação de 
captações externas, fusões e aquisições. 

Além da concorrência setorial, a atividade bancária sofre forte 
regulação do Banco Central do Brasil – BCB - que, além de padronizar 
e controlar as atividades bancárias, fornece, em seu site, um ranking das 
instituições com maiores índices de reclamações e uma tabela 
comparativa das tarifas cobradas nas operações financeiras.  

Portanto, o aumento do número e a diversificação dos canais de 
atendimento bancário, o investimento em tecnologia para ampliar e 
facilitar o acesso remoto dos clientes, o relativo poder de mercado e a 
segmentação são características marcantes dessa indústria.  
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Manrai e Manrai (2007) comentam alguns motivos que podem 
levar os clientes a trocarem de banco, apesar dos possíveis custos dessa 
mudança. Segundo eles, as razões para a mudança de banco apontadas 
por um em cada quatro clientes, em 1983, incluíam: conveniência, 
melhor serviço, taxas menores de serviços e taxas de juros maiores nas 
aplicações.  

Os autores afirmam que um estudo recente demonstrou que 
clientes dos bancos são mais propensos a mudar devido a taxas de cartão 
de crédito, baixos rendimentos nas aplicações e elevados custos de 
manutenção de contas. Concluem que três elementos podem motivar a 
opção dos clientes por mudarem de banco: elementos financeiros, 
características dos serviços e conveniência. 

Johnston (1997) afirma que o elevado número de transações nas 
quais essas instituições estão envolvidas diariamente aumenta a 
possibilidade de falhas no sistema e nas decisões. Segundo o autor, 
pesquisas mostram que quase 50% dos clientes tiveram algum problema 
com os serviços bancários, em um período de 12 meses. 

Nos produtos financeiros, pequenas diferenças nas taxas 
cobradas e pagas aos clientes em grandes períodos geram diferenças 
significativas. Riscos operacionais, falhas no sistema, falhas nos 
terminais de acesso ou dificuldade de atendimento nas agências e 
correspondentes podem prejudicar o atendimento das necessidades dos 
clientes e gerar insatisfação. Por esse motivo, avaliar a satisfação 
identificando os elementos com maior problema torna-se decisivo na 
construção de uma carteira de clientes sólida, fiel e rentável. 

As características de cada setor influenciam as decisões dos 
clientes, as ferramentas e itens que devem ser utilizadas para avaliar a 
satisfação da clientela têm que captar essas características setoriais. 
Portanto, há necessidade de se desenvolverem construtos específicos 
para o setor que se pretende avaliar. 

Medir a satisfação remete à capacidade de medir sentimentos de 
indivíduos antes, durante e após a aquisição de um produto; são 
percepções pessoais que esses modelos devem captar. Nesse ponto, a 
Teoria da Resposta ao Item (TRI) que, segundo Andrade, Tavares e 
Valle (2000), “propõe modelos para os traços latentes, ou seja, 
características do indivíduo que não podem ser observadas diretamente”, 
apresenta-se como uma proposta viável. 

Além de permitir a avaliação de itens subjetivos, a teoria 
permite identificar quais são os problemas existentes no serviço e que 
abalam a satisfação dos clientes. Em outras palavras, essa teoria permite 
avaliar individualmente cada componente da satisfação. 
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Uma das grandes vantagens da TRI sobre a Teoria Clássica é 
que ela permite a comparação entre populações, desde que submetidas a 
provas que tenham alguns itens comuns, ou ainda, a comparação entre 
indivíduos da mesma população que tenham sido submetidos a provas 
totalmente diferentes. Isto porque uma das principais características da 
TRI é que ela tem como elementos centrais os itens, e não a prova como 
um todo (Andrade, Tavares e Valle, 2000, p.3). 

Cada item é um componente da satisfação; a aplicação da 
avaliação permite identificar os itens mais problemáticos e iniciar ações 
para a melhoria. 

Outra vantagem da teoria é permitir que populações diferentes 
sejam comparadas a partir de questionários semelhantes. Caso uma 
empresa possua unidades de negócios em diferentes regiões ou países, 
ela poderá avaliar a satisfação de seus clientes e comparar os resultados, 
independentemente das diferenças técnicas ou sócio-culturais, desde que 
o instrumento de medida possua alguns itens semelhantes. 

No Brasil, a TRI foi usada pela primeira vez em 1995, na 
análise dos dados do Sistema Nacional de Ensino Básico - SAEB. A 
partir dos resultados obtidos no SAEB, foi feita a avaliação do o Sistema 
de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – 
SARESP (ANDRADE et. al., op. cit.) 

Além dessas aplicações Alexandre at al (2002) desenvolvem um 
modelo de avaliação com base na TRI para a Gestão da qualidade total 
e, Soares (2005), tendo como base modelos da mesma teoria, apresenta e 
compara algumas técnicas empregadas para a produção de indicadores 
da condição sócio-econômica. 

No cenário nacional e internacional, a TRI vem sendo utilizada 
principalmente em estudos na área da psicologia e psicometria. A 
relevância dessas análises está na identificação dessa teoria ao escopo do 
trabalho. 

Busca-se, com este trabalho, avaliar a satisfação de clientes de 
bancos comerciais utilizando a TRI. Identificar os componentes da 
atividade bancária com maior impacto na satisfação e verificar se 
existem diferenças significativas entre os bancos analisados. 
 
1.2. OBJETIVOS DO TRABALHO 
 

O objetivo geral do trabalho é construir uma escala de 
satisfação de clientes com seu provedor de serviços bancários utilizando 
a Teoria da Resposta ao Item (TRI).  

Os objetivos específicos definidos para o trabalho são:  
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• definir e caracterizar o que é satisfação de 
clientes, sob o ponto de vista técnico-teórico 

• definir um construto ara mensurar a satisfação 
de clientes de bancos comerciais. 

• construir uma escala de satisfação, a partir do 
construto proposto,  utilizando a TRI;  

 
1.3.  JUSTIFICATIVA 
 
 As diferenças existentes nos serviços justificam a elaboração de 
construtos específicos, adequados a cada atividade. Segundo Ladhari 
(2006), as escalas de serviços podem ser usadas para: 
 

• avaliar as percepções e expectativas dos clientes a 
respeito das várias dimensões e atributos, identificando 
pontos fortes e fracos; e 

• identificar a importância relativa de uma dimensão ou 
atributo da escala de satisfação. 
 

A análise de satisfação impacta a capacidade de gerenciar 
demandas permitindo à empresa verificar como ela está se posicionando 
nos mercados onde atua. Quanto mais específicos forem os itens, melhor 
será o resultado. 
 A utilização da TRI permite que a escala construída seja 
utilizada para avaliar a satisfação de consumidores independente da 
regiões ou segmento de mercado. A inserção de itens, que compreendam 
aspectos culturais locais ou demandas específicas do segmento permite 
que os resultados sejam comparáveis.       
 Portanto, a construção de um construto específico, capaz de 
avaliar a satisfação de clientes do segmento bancário, a utilização de 
uma metodologia de análise estatística que permite a construção de 
escalas comparáveis em diferentes regiões ou segmentos de mercado, 
mesmo que possuam alguns itens diferentes, torna-se a principal 
contribuição científica e gerencial desse trabalho.  
 
1.4.  LIMITES DO TRABALHO 
 

O trabalho limita-se a definir e a testar um conjunto de itens 
para avaliar o grau de satisfação de clientes de bancos comerciais. Após 
isso, será construída uma escala para análise e comparação dos 
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resultados obtidos a partir da amostra coletada. Os resultados serão 
pontuais e específicos. Tanto a escala, como os itens, podem não atender 
às necessidades de avaliação para outros tipos de atividade, mas podem 
ser aplicados em outras regiões, permitindo a comparação entre os 
resultados. 

Por se tratar de uma avaliação da satisfação relacionada à 
qualidade percebida, mensura a satisfação após o uso dos produtos, não 
considera as expectativas dos clientes e as experiências durante o uso. 

A coleta de dados foi direcionada para atender as necessidades 
da TRI para estimação dos parâmetros dos itens e do traço latente. Não 
houve direcionamento para que a amostra fosse suficiente para 
identificar diferença entre o nível de satisfação da instituição X, Y ou Z. 
Portanto esse trabalho limita-se a avaliar o nível de satisfação da 
amostra e as características da atividade bancária que interferem neste 
traço latente.   
    
1.5.  ESTRUTURA 
 

O primeiro capítulo está relacionado à formulação do problema, 
justificativa e objetivos, conforme apresentado. 

O segundo capítulo tem como foco a discussão sobre satisfação 
do consumidor. Analisa-se a construção de valor para as empresas e as 
necessidades do consumidor. Nele discutem-se, a partir das pesquisas 
realizadas, quais são os elementos que compõem a satisfação do 
consumidor e influenciam a sua decisão de compra. Discutem-se as 
propostas de avaliação da satisfação com base na desconfirmação das 
expectativas e na qualidade percebida, assim como o uso de equações 
estruturais na construção dos modelos. A última seção dedica-se a 
discutir a relação entre qualidade percebida, satisfação e 
fidelidade/retenção de clientes.     

Em seguida, no terceiro capítulo, discutem-se as escalas de 
satisfação dos clientes, genéricas e específicas

1 e a construção do 
conjunto de itens que será utilizado neste trabalho. As escalas genéricas 
analisadas neste estudo são a SERVQUAL, a SERVPERF e o modelo 
da American Customer Satisfaction Index (ASCI). O capítulo é 

                                                 
1
  Entendem-se como genéricas as escalas que se propõem a avaliar 

todos os tipos de serviços; e como específicas as que são construídas de 
acordo com as características de cada segmento.  
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concluído com a discussão das escalas propostas para avaliar os serviços 
bancários, identificar os principais itens utilizados na avaliação e 
apresentar o instrumento utilizado.   

No quarto capítulo, discute-se a Teoria da Resposta ao Item 
(TRI), seus componentes, aplicações e adequação ao tema estudado. 
Após isso, tratamos da metodologia que será utilizada na pesquisa e, no 
capítulo seis, focamos nos resultados obtidos. O capítulo final limita-se 
às conclusões e recomendações.    
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2. MENSURAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR 
 
2.1. SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR 
 

Pode-se afirmar que a satisfação resulta da compreensão e da 
tradução das necessidades dos clientes em características de produtos e 
serviços. Juran (1997) afirma que a satisfação “É o resultado alcançado 
quando as características dos produtos correspondem às necessidades 
dos clientes. Impactam as vendas, a participação no mercado e, 
conseqüentemente, os resultados financeiros” (p.7). Além dele, Paladini 
(2006, p.142) acredita que “Os sistemas voltados para a gestão da 
qualidade total envolvem todos os requisitos para satisfazer as 
necessidades dos clientes, buscando sua fidelidade e acompanhando as 
variações do mercado”. 

Rego et al (1994), por sua vez, defendem que existe uma 
relação negativa entre a satisfação dos consumidores e o marketshare da 
empresa. Quanto maior a fatia de mercado, menor será o índice de 
satisfação. Mercados muito grandes têm como característica principal a 
heterogeneidade de consumidores e as diferenças geográficas que 
afetam preferências e requisitos de qualidade. 

A compreensão e a mensuração da satisfação dos clientes têm 
sua motivação e está relacionada à busca por maiores fatias de mercado, 
maior reconhecimento da marca, maior lucro e rentabilidade. Para 
Hansemark e Albinsson (2004), a satisfação é uma “atitude global do 
consumidor sobre um provedor de serviços”, ou seja, a satisfação 
representa a atitude de realizar nova compra ou buscar outra empresa, de 
aumentar o nível de relacionamento ou manter o nível atual e avaliar 
melhor a empresa. 

Os autores destacam os seguintes benefícios relacionados à 
satisfação: clientes satisfeitos são menos sensíveis ao preço; compram 
produtos adicionais; sofrem menor influência dos concorrentes; e 
permanecem fiéis por mais tempo.  

Três fatores são suficientes para que as empresas mantenham ou 
elevem seus investimentos na satisfação dos clientes, segundo Batenson 
e Hoffman (2001): custos para conquistar versus custos para manter 
clientes; demanda competitiva por satisfação; e valor do ciclo de vida 
dos clientes.  

Os autores afirmam que os custos de manter um cliente é três a 
cinco vezes menores que os custos para conquistá-lo. Identificam uma 
tendência linear entre a capacidade de retenção e satisfação. E, no ciclo 
de vida do cliente, relacionam seu estágio de vida aos seus hábitos de 
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consumo. Clientes mais velhos, com situação profissional mais estável, 
sem filhos pequenos, tendem a consumir produtos de maior valor 
agregado, buscam maior conforto. 

Segundo Juran (op. cit.), para satisfazer clientes, há necessidade 
de compreender o comportamento do consumidor. Ele ressalta a 
importância de identificar as diferenças entre necessidades reais, 
declaradas e percebidas. Afirma que mesma necessidade pode estar 
relacionada a valores diferentes. Assim, na atividade bancária, podem 
existir clientes que se satisfazem com um amplo leque de operações via 
internet, e outros que necessitam ir à agência para realizar suas 
operações. 

 Caruana (2002) desenvolve uma pesquisa com base na relação 
entre qualidade, satisfação e fidelidade, reproduzida na figura 2.1, a 
seguir:

 
Figura 2.1: Relação entre qualidade, satisfação e fidelidade 
Fonte: CARUANA, (2002) 
 
 Os resultados do trabalho do autor monstram que a qualidade 
nos serviços é um construto que antecedente a satisfação e a fidelidade é 
resultado tanto da satisfação quanto da qualidade. Apesar de a qualidade 
nos serviços explicar 53% das variações da satisfação, ela exerce pouca 
influência direta na fidelidade. 
 São conclusões semelhantes às apresentadas por Olorunniwo et 
al (2006), que avaliam a relação existente entre a qualidade nos serviços, 
satisfação e intenções e comportamento do consumidor (behavioral 

intentions). A figura 2.2 apresenta o modelo e as relações encontradas.  
 

Satisfação do 
consumidor 

Qualidade 
dos serviços 

Fidelidade  
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Figura 2.2: Correlação entre as variáveis: qualidade, satisfação e intenções dos 
clientes 
Fonte: OLORUNNIWO et al, (op. cit.) 
 

Os autores indicam que a relação causal entre satisfação e 
intenções comportamentais é forte. A relação entre a qualidade nos 
serviços e as intenções e os comportamentos são positivas, porém mais 
fracas; enquanto que a relação entre qualidade nos serviços e a 
satisfação é forte. Assim, a relação da qualidade com as intenções dos 
consumidores são maiores via indireta (satisfação) do que via direta. 

Sureshchandar et al (2002) aplicam o mesmo questionário para 
avaliar a qualidade dos serviços e a satisfação dos clientes e identificam 
que eles avaliam de forma diferente esse dois construtos. Concluem que 
os construtos são diferentes, mas muito próximos, e há relação 
estatística significante entre eles.  

Portanto, conhecer o nível de satisfação dos clientes é conhecer 
a capacidade de fidelizar clientes. Clientes fiéis compram mais, indicam 
novos clientes e fortalecem a marca que utilizam e na qual confiam. 
 
2.2. VALOR E QUALIDADE 
 

As propostas gerenciais relacionadas à criação e aumento de 
valor para os clientes podem focar ações internas ou externas. 
Internamente, desenvolvem-se medidas e ferramentas capazes de 
identificar atividades e processo que agregam valor ao cliente. De 
acordo com Paladini (2006), “a metodologia de análise de valor quando 
aplicada à gestão da qualidade, investe principalmente na adequação de 
produtos e serviços à demanda” (p.263). 

Externamente, podem-se identificar ações da concorrência, e 
incorporá-las ao portfólio (benchmarking) e obter respostas dos clientes 
a respeito dos produtos/serviços. Para Amboni (2002), as organizações 

Satisfação do 
consumidor 

Qualidade dos 
serviços 

Intenções e 
comportamentos 0,1

0,7
0,8
9 
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estão em constante troca com o ambiente onde estão inseridas; nele 
obtêm recursos materiais e humanos, ofertam produtos e captam 
informações capazes de ampliar sua capacidade de atendimento.  

Segundo Porter (1989), “a estratégia competitiva surge 
fundamentalmente do valor que uma empresa consegue criar para seus 
clientes e que ultrapassa o custo de fabricação” (p. 11). O autor propõe 
um modelo de análise de valor que identifica um conjunto de atividades 
necessárias para projetar, produzir, comercializar, entregar e sustentar o 
produto, definidas, por ele, como atividades de valor e divididas em 
dois grupos gerais. 

O primeiro agrega as atividades primárias, envolvidas na 
criação física do produto, na sua venda e na transferência para o 
comprador, bem como na assistência pós-venda. Estão divididas em 
cinco categorias genéricas: i) logística interna; ii) operações; iii) 
logística externa; iv) marketing e vendas; e v) serviço. 

O segundo grupo compreende as atividades de apoio, 
responsáveis por sustentar as atividades primárias e a si mesmas com o 
fornecimento de insumos, tecnologia, recursos humanos, entre outras. 
Compõem-se de quatro categorias: i) infra-estrutura da empresa; ii) 
gerência de recursos humanos; iii) desenvolvimento de tecnologia; e iv) 
aquisição/compras. 

As atividades de apoio estão relacionadas entre si e às 
atividades primárias (figura 2.3); cada uma tem suas características e 
varia de acordo com o ramo da empresa. Todas, diretas e indiretas, 
podem ser divididas em três categorias: 

i. diretamente envolvidas na criação de valor: montagem, 
vendas, fabricação; 

ii. indiretamente envolvidas na criação de valor ( tornam 
possível executar as atividades diretas): manutenção, 
gerência; e 

iii. relacionadas à garantia da qualidade: monitoramento e 
inspeção. 
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Figura 2.3: Cadeia de valor 
Fonte: PORTER, 1980, p. 35 
 

As atividades de valor representam os componentes da 
produção e os serviços necessários para fornecer qualidade, atender às 
necessidades dos clientes e obter lucro. Segundo Paladini (op. cit.), o 
conceito correto da qualidade deve envolver dois elementos: i) 
multiplicidade de itens; e ii)  representação de um processo evolutivo. O 
autor, assim como Juran e Gryna (1991), entende a qualidade como 
“adequação ao uso”.  

Outra definição que remete a um elemento fundamental da 
qualidade, a capacidade de ouvir e responder às demandas, é 
representado na definição do QFD (Quality function deployment). O 
QFD é um método estruturado nas necessidades dos consumidores e na 
tradução dessas em requisitos técnicos aplicados dos produtos na fase de 
desenvolvimento e no processo de produção. É entendido como um 
processo para ouvir a voz do consumidor. 

Paladini (2006) menciona três elementos básicos para o 
desenvolvimento de um modelo único para os diferentes ambientes onde 
a gestão da qualidade deve ser implementada: i) direcionamento da 
organização para o cliente; ii) nova noção de perda;  e iii) agregação de 
atividades de suporte no esforço pela qualidade. 

Direcionar a organização para o cliente significa entender o que 
ele realmente quer e espera do produto. A nova visão de perda, assim a 
define “tudo que não aumenta a adequação ao uso”, ou seja, todas as 
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ações da empresa que não impactam diretamente a capacidade de o 
produto atender às expectativas do cliente são consideradas desperdícios 
(perdas) de recursos. Por fim, agregar as atividades de suporte para atuar 
de forma indireta ou complementar no processo compreende uma ação 
para a redução das perdas e manutenção do foco no cliente. 

Na área de bens tangíveis, as atividades de suporte incluem 
ações não diretamente relacionadas ao processo de fabricação, mas 
relevantes para garantir a adequação ao uso. Na área de serviços estão 
relacionadas a ações capazes de tornar o processo mais flexível, 
eficiente e apto a adequar-se às características dinâmicas desse processo 
(PALADINI, 2006, p. 218) 

Gale (1996) descreve um modelo de evolução das medidas de 
qualidade, com base no prêmio da Malcolm Baldrige National Quality 

Award, composto de quatro estágios crescentes: i) qualidade de 
conformidade; ii) satisfação do cliente; iii) qualidade e valores 
superiores percebidos pelo mercado versus os concorrentes; e iii) 
gerenciando valor para o cliente. 

O primeiro estágio – qualidade de conformidade - caracteriza-se 
pelo intenso uso de sistemas de controle estatístico da qualidade, 
buscando padrões de conformidade e defeito zero. 

No segundo, são identificadas as características dos produtos 
que satisfazem às necessidades dos clientes; é um movimento de 
qualidade na perspectiva do cliente. As empresas que buscam 
desenvolver esse estágio têm de ser capazes de compreender desejos e 
materializá-los nas suas ofertas. “As duas primeiras categorias estão 
muito relacionadas e podemos vê-las como um sistema de satisfação do 
cliente” (GALE, op. cit., p. 11). 

No estágio seguinte, as empresas devem ser capazes de captar 
informações de “não-clientes”, identificar os fatores que os levam a 
optar pelos concorrentes e os fatores de qualidade externos para 
introduzir em seus projetos. “Focar a qualidade percebida pelo mercado 
é essencial para tornar possível o verdadeiro pensamento estratégico. 
Esse avanço envolve uma grande mudança de foco – dos atuais clientes 
para o mercado alvo” (GALE, op. cit., p. 13). 

No estágio mais elevado, as empresas têm como objetivo servir 
clientes para obter lucros mais altos.  

Nesse estágio as empresas compreendem totalmente os esforços 
de qualidade e sabem como modificações na qualidade percebida pelo 
mercado dirigem outros aspectos da posição competitiva. Utilizam essas 
informações para tomar decisões que irão permitir a empresa produzir 
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mais valor e assim ter benefícios máximos a longo  prazo para os 
acionistas, clientes e a sociedade (GALE, op. cit., p. 16). 

A combinação dessas ferramentas gera um estágio de evolução 
na produção de valor para clientes. O sucesso desse processo está na 
captação e compreensão das informações e comportamentos do 
mercado. 

A evolução dos sistemas de gestão da qualidade leva à 
integração com a gestão empresarial. Conforme Juran (1997), “as 
necessidades dos clientes transformam-se em metas dos fornecedores” 
(p. 30-33) e compõem os objetivos estratégicos. O autor identifica cinco 
metas estratégicas para a gestão da qualidade: 

i. Focar no desempenho do produto: desenvolver as 
características que influenciam diretamente a venda e 
correspondem àquelas que determinam a resposta às 
necessidades dos clientes. 

ii. Tornar-se competitivo em qualidade: trazer a qualidade 
para os planos estratégicos e materializá-la em metas. 

iii. Melhorar a qualidade: compreender o que a empresa deve 
fazer para melhorar a qualidade global de seus processos. 

iv. Reduzir o custo de má qualidade: conhecer como a falta de 
qualidade reduz os ganhos da empresa e como isso pode ser 
melhorado. 

v. Analisar o desempenho de macro-processos: a qualidade 
vista no desempenho de processos multifuncionais, como 
lançamento de produtos e processamento de pedidos. 

Os modelos de gestão da qualidade partem da evolução de 
sistemas de redução de desperdício e conformidade para uma ação 
estratégica de orientação dos recursos para a satisfação do consumidor. 
As demandas internas de sistemas voltados ao controle das operações 
passam a compor os mecanismos de satisfação dos consumidores.  

Algumas características dos serviços criam demandas 
específicas para a gestão da qualidade. Para Berry, Zeithaml e 
Parasuraman (1992, p. 225) segurança e confiabilidade são o coração da 
excelência em serviços e a base para a diferenciação neste setor está 
relacionada aos seguintes fatores: 

vi. definição clara do papel e da importância dos serviços, de 
acordo com a perspectiva estratégica; 

vii. identificação, através de pesquisa, das expectativas dos 
clientes; 

viii. captação das informações sobre as estratégias dos 
concorrentes; 
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ix.  foco em fatores que impactam a satisfação dos clientes 
(poucos   fatores); 

x.  manutenção de serviços seguros e confiáveis; e 
xi.  grande capacidade de identificar e solucionar problemas. 

Paladini (2006) lembra que, no ambiente de prestação de 
serviços, a gestão da qualidade centra-se fundamentalmente na interação 
com o usuário e, nesse processo interativo, destacam-se:  

xii. a necessidade de a gestão da qualidade priorizar o aspecto 
global, ou seja, todas as interações com o cliente;  

xiii. a busca por ampliar o contato com o cliente; 
xiv. a flexibilidade, acriatividade e a capacidade de adaptação às 

necessidades dos clientes; 
xv. a avaliação em todos os pontos de contato; e 

xvi. a existência da co-produção.  
As experiências dos clientes com os serviços contratados 

definem a opção por realizar nova compra; seguidas experiências bem 
sucedidas criam a imagem de qualidade e geram satisfação e fidelização. 

A ligação entre a satisfação e a estratégia empresarial é a 
rentabilidade e lucratividade do capital. A satisfação cria fidelidade, 
eleva as receitas através do gasto individual de cada cliente e dos preços 
praticados (price premium). Segundo Zeithaml, Berry e Parasuraman 
(1996), assim como os serviços com problemas impactam 
negativamente as receitas e gastos individuais, há também perda e 
custos elevados, tais como preços promocionais, maior divulgação e 
investimento para atrair novos clientes. 

A qualidade gera desempenho percebido superior, satisfação e 
fidelidade. O ciclo necessário para a retenção de consumidores tem 
início na identificação das atividades de valor e na exploração do seu 
potencial. O foco nas necessidades dos clientes produz a qualidade e 
“produtos adequados ao uso”, ou seja, a melhor combinação entre 
características tecnológicas, físicas e financeiras.  

O aprimoramento dos serviços, vinculado à qualidade dos 
relacionamentos e a interações cliente/empresa, completa a formação de 
um sistema rentável de produção, satisfação e fidelização de clientes.  
 
2.3. CARACTERÍSTICAS DA SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR  
  

Oliver (1980) propõe o modelo de desconfirmação de 
expectativas para avaliar o nível de satisfação dos consumidores. 
Quando as percepções de desempenho atendem ou superam essas 
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expectativas, há satisfação (desconfirmação positiva); se o desempenho 
é inferior às expectativas (desconfirmação negativa), há insatisfação. 

Chauvel (1999) identifica três correntes de pensamento que 
buscam compreender os determinantes das decisões de consumo que, 
segundo a autora, representam a visão de marketing sobre o tema. Na 
primeira, teoria econômica, o comportamento do consumidor está 
relacionado ao benefício obtido com a compra do produto. Segundo o 
conceito da utilidade marginal, a cada aumento na quantidade 
consumida, há uma redução da satisfação, até que o consumidor esteja 
saciado. 

A segunda corrente, teoria Behaviorista, define que a decisão do 
consumidor está relacionada a fatores sociais e financeiros. O 
comportamento é moldado pelo ambiente, de onde recebe um conjunto 
de estímulos e responde a eles.  

Por fim, segundo a teoria Cognitiva, a satisfação é resultado de 
uma operação realizada comparada a um conjunto de conceitos e 
percepções formadas pelo consumidor ao longo de sua vida. 

A autora identifica variáveis determinantes do comportamento 
do consumidor, como o benefício que se reduz com o consumo do 
produto adquirido, pois o consumidor está saciado, satisfeito; os fatores 
sociais relacionados à compra, como o status; fatores financeiros com o 
custo do produto; e suas expectativas formadas a partir de experiências 
de consumo anteriores.  

A visão do marketing também é explorada por Dantas (2001) 
que, com base nas propostas de Kotler (1998), McCarthy e Perreault 
(1997), Semenik e Bamossi (1995), Cobra (1997), Hiam e Schewe 
(1992) e Gianesi e Corrêa (1996), defende a relação entre escolha e o 
valor adquirido ou percebido pelo consumidor. Os consumidores são 
maximizadores de valor. Sua decisão está embasada na relação custo 
benefício e o valor total está no conjunto de benefícios esperados. A 
satisfação é fruto da relação existente entre os benefícios adquiridos e as 
expectativas de valor formadas. Os resultados podem surpreender 
(ideal), atender às expectativas (satisfatória) ou não atender (aceitável).  

Dantas (op. cit.) também analisa a satisfação do consumidor 
segundo a Gestão da Qualidade Total. Com base nos trabalhos de 
Prazeres (1997) e Falconi (1992), afirma que a satisfação dos clientes 
está relacionada à capacidade da empresa de: i) atender os requisitos da 
qualidade acordados e esperados pelos clientes; ii) surpreender os 
clientes com qualidade percebida superior às existentes no mercado; iii) 
antecipar demandas e surpreender com soluções novas; e iv) encantar o 
cliente.  
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O comportamento do consumidor é influenciado por elementos 
objetivos (os custos) e por outros, subjetivos (benefícios sociais, 
expectativas e surpresa – novidade). Para Larán e Rossi (2006), existem 
três efeitos distintos relacionados à surpresa: os serviços podem atender 
às necessidades dos clientes, mas não surpreender e causar indiferença; 
podem não atender e causar insatisfação; mas para causar efeitos 
positivos e realmente surpreender deve possuir elevado grau de 
inovação e diferenciação. 

Révillion (1998) apresenta algumas das correntes teóricas que 
se propõem a definir padrões comportamentais dos consumidores, 
resumidas no quadro 2.1. Essas propostas relacionam o comportamento 
do consumidor às suas experiências, expectativas e necessidades. Como 
ocorre com a Teoria da Desconfirmação das Expectativas que considera 
os riscos envolvidos na transação e as informações que o cliente obtém 
no mercado, as experiências mal sucedidas, os custos e os benefícios, 
além do desempenho percebido. 

 
Teoria Proposta Autores 

Teoria da 
desconfirmação 
das expectativas 

Relaciona a capacidade do consumidor em 
avaliar a experiência de consumo com suas 
expectativas. As hipóteses formadas pelo 
consumidor, a partir de experiências anteriores 
e necessidades pessoais definem seu 
comportamento. 

Möwen (1995), 
Parasuraman (1985), 
Parasuraman, Berry 
(1990), Gade (1980), 
Oliver (1996), Johnson 
et al. (1995), Boss et 
al. (1994). 

Teoria da 
assimilação 

O consumidor assimila informações no 
ambiente que influenciam sua decisão de 
compra. Tende a avaliar os riscos percebidos e 
a decidir sua compra tentando minimizá-los. 

Oliver, Desarbo 
(1988), Cohen, 
Goldberg (1970), 
Oliver (1996). 

Teoria do 
contraste 

O consumidor superestima experiências 
negativas elevando a insatisfação. 

Assael (1992). 

Teoria da 
equidade 

O cliente compara os custos, os benefícios que 
espera obter e os benefícios que o vendedor 
vai obter com a venda.  

Oliver, Swan (1989), 
Evrard (1994), Oliver, 
DeSarbo (1988), 
Möwen (1995), Dutka 
(1994) 

Teoria da 
Atribuição 

A atribuição dos problemas na compra vai 
definir a satisfação do cliente. Ele pode 
atribuir os problemas a falhas no atendimento 
ou nas características físicas dos produtos.  

Oliver (1996). 

Teoria do 
Desempenho 

O desempenho do produto ou serviço vai 
definir a satisfação do consumidor.  

Oliver, DeSarbo 
(1988), Parasuraman et 
al. (1994). 

Quadro 2.1: Correntes teóricas relacionadas à satisfação do consumidor 
Fonte: adaptado de Révillion, 1998. 
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Pode-se agrupar tais propostas utilizando como critério o 
conceito de expectativa na decisão de compra e comportamento do 
consumidor, como é o caso da Teoria da Desconfirmação das 
Expectativas, da Teoria da Assimilação e da Teoria da Equidade. 
Quando o critério é a utilização do desempenho percebido, é possível 
agrupar a Teoria do contraste, a Teoria da Atribuição e a Teoria do 
Desempenho.  

Os clientes (fatias de mercado) apresentam uma combinação 
dessas características. Identificar o grupo, conhecer suas características e 
ser capaz de atendê-las, são elementos da estratégia, que podem evitar 
problemas em mercados onde as exigências estão acima das 
competências. Tinoco e Ribeiro (2007) apresentam um conjunto de nove 
elementos que são determinantes na satisfação do consumidor: 

1. Expectativas: formadas a partir de experiências e 
informações captadas pelo cliente; 
2. Desempenho percebido: relacionado ao valor percebido pelo 
cliente sobre o bem adquirido; 
3. Desconfirmação das expectativas: relacionada à comparação 
entre o desempenho percebido e as expectativas formadas sobre 
ele; 
4. Qualidade percebida : desempenho ou qualidade global do 
produto; 
5. Valor percebido : qualidade percebida relacionada ao preço 
pago; 
6. Preço: influencia o comportamento do consumidor 
diretamente; se o preço estiver de acordo com a satisfação 
proporcionada, o cliente tende a realizar nova compra; 
7. Desejos: nível satisfação que o cliente deseja obter com a 
compra do produto; 
8. Afetos e emoções: conjunto de experiências de consumo que 
influenciam o comportamento do consumidor, podendo levá-lo 
a uma nova compra ou à repúdia do fornecedor; 
9. Imagem corporativa: fatores relacionados à imagem que a 
empresa passa ao consumidor, sua preocupação ambiental, 
social e política.   
Berry Zeithaml e Parasuraman (1992), no desenvolvimento da 

escala SERVQUAL, identificam cinco características que os clientes 
usam como critério para julgar a qualidade do serviço: 

1. Características tangíveis: materiais, equipamento e recursos 
humanos utilizados para execução; 
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2. Confiabilidade: capacidade de atender na forma solicitada e 
no prazo definido; 
3. Adequação: adequação às necessidades do cliente; 
4. Segurança: confiança de que será fornecido de acordo com 
especificações do pedido e no prazo acordado; e 
5. Atenção: capacidade de atender com um serviço 
individualizado, customizado. 

 Existem diferenças entre as análises da satisfação que abrangem 
desde seus componentes até a formação do comportamento do 
consumidor. Identificar e compreender essas diferenças contribui na 
formação de uma medida confiável. 
 Marchetti e Prado (2001) elaboram um estudo em que 
classificam as escalas de satisfação conforme as seguintes categorias: 
modelos baseados no paradigma da desconformidade; modelos baseados 
na multiplicidade de indicadores de satisfação; e modelos baseados em 
equações estruturais.  
 As medidas de satisfação englobadas no primeiro modelo são 
divididas em quatro categorias: 

10. modelos com base na relação entre as expectativas e a 
performance percebida, onde se destaca a escala SERVQUAL; 
11. modelos com base na performance percebida, onde se 
destaca a escala SERVPERF; 
12. modelos com base na performance ponderada pela 
importância, em que o nível de satisfação irá variar de acordo 
com o peso de cada item avaliado; e 
13. modelos baseados na relação entre o nível mínimo aceitável, 
desejado e a performance - análise com base em zonas de 
percepção. 
Na segunda categoria – modelos baseados na multiplicidade de 

itens, “cada item é um indicador do construto formador da satisfação e 
todos possuem peso semelhante na formação do escore global” 
(MARCHETTI e PRADO, op. cit., p. 61).  

Os modelos de equações estruturais “se apóiam na premissa de 
que a satisfação do consumidor não pode ser avaliada diretamente; para 
tanto, utiliza variáveis latentes, isto é, construtos que não podem ser 
observados diretamente e são representados ou medidos a partir de 
outras variáveis (indicadores)” (op. cit., p.61). O detalhamento dos 
modelos baseados na desconformidade é apresentado no quadro 2.2. 

Nesses modelos, a diferença está concentrada na amplitude da 
avaliação aplicada. Os modelos mais completos podem incorporar as 
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expectativas, a performance percebida e a importância relativa para cada 
item. E os mais simples podem utilizar apenas a performance percebida.  
  

Modelo Vantagens Desvantagens 
Baseado na Desconformidade 

Diferença entre 
Performance e 
Expectativas e 
Performance 

Ponderada pela 
Importância 

•Facilidade no monitoramento 
de itens operacionais para 
empresas. 
• Acompanhamento da 
performance e das 
expectativas. 
• Indicações objetivas de 
desconformidade. 

• Dificuldade em mensurar as 
expectativas. Quais expectativas: 
o que deseja receber o que irá 
receber o que deveria receber, o 
que de melhor já recebeu ou o 
que normalmente recebe? 
•Problemas de 
multicolinearidade. 
• Problemas de se chegar a um 
indicador global (como ponderar 
e como sumariar). 
• Demora na aplicação da escala. 

     Avaliação da 
Desconformidade 
Percebida 
Subjetiva 

• Facilidade da aplicação e 
entendimento pelo 
respondente. 
• Avaliação direta dos 
atributos controláveis pela 
empresa. 
• Comparação implícita da 
performance percebida com 
as expectativas específicas do 
consumidor. 
• Inexistência do problema de 
que tipo de expectativas 
mensurar. 

• Perda da referência 
comparativa das Expectativas. 
• Problemas de se chegar a um 
indicador global (como ponderar 
e como sumariar). 

Avaliação direta 
da Performance 

• Facilidade da aplicação e 
entendimento pelo 
respondente. 
• Avaliação direta dos 
atributos controláveis pela 
empresa. 

• Perda da referência 
comparativa das Expectativas. 
• Problemas de se chegar a um 
indicador global (como ponderar 
e como sumariar). 

Avaliação por 
meio dos níveis 
de Expectativas 
diferentes 

• Avaliação de forma 
abrangente do nível de 
tolerância do consumidor. 
• Avaliação comparativa dos 
indicadores de qualidade em 
serviços em relação ao 
mínimo tolerado e ao 
desejado. 

• Tempo alto de aplicação da 
escala. 
• Problemas de se chegar a um 
indicador global (como ponderar 
e como sumariar). 
• Problemas de 
multicolinearidade. 

Quadro 2.2 – Modelos de mensuração da satisfação do consumidor. 
Fonte: adaptado de MARCHETTI e PRADO, (op. cit.) 
 

Nota-se, a partir da explanação de Marchetti e Prado (op. cit.), 
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que a satisfação dos clientes é influenciada por suas expectativas, 
performance percebida e importância relativa de cada item avaliado. 
Mas a mensuração dessas variáveis pode tornar o instrumento de coleta 
de dados complexo, requerendo maior tempo para aplicação e 
investimento.  

O comportamento do consumidor está relacionado a elementos 
financeiros, tais como preço; a questões relacionadas às expectativas, 
formadas por experiências de consumo anteriores; ao valor atribuído, a 
custos e a benefícios obtidos com o produto; a informações que recebe 
de terceiros sobre os produtos e a empresa; e ao desempenho, 
relacionado ao atendimento, à confiabilidade, à segurança e à inovação. 

Clientes que realizam compras constantes em determinada 
empresa, encontraram a qualidade desejada nos elementos que 
valorizam. Então, pode-se afirmar que estão satisfeitos com a qualidade 
ofertada e pode-se, portanto, projetar o comportamento do consumidor, 
avaliando seu nível de satisfação.  

Com esse objetivo, foram desenvolvidas algumas ferramentas 
de avaliação. Entre as propostas desenvolvidas e testadas, destacam-se a 
decisão de utilizar as expectativas e a qualidade percebida, segundo os 
estudos de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) - escala SERVQUAL 
- ou, ainda, de desconsiderar as expectativas, avaliando apenas o 
desempenho percebido, com base na proposta de Cronin e Taylor 
(1992), a SERVPERF. 

Aqueles que optam por avaliar a satisfação a partir do 
desempenho percebido, buscam respostas diretas da percepção do 
consumidor a respeito de um conjunto de itens. Avaliam a satisfação 
após o consumo. Consideram que a satisfação é determinada 
principalmente pela qualidade dos serviços. A vantagem é que permite a 
captação de dados de forma mais rápida e avaliar diretamente a 
percepção dos clientes sobre os componentes da qualidade. 

Os que propõem escalas com base nas expectativas 
fundamentam-se na teoria dos gaps. Consideram que a satisfação está 
relacionada à qualidade percebida, mas também à diferença entre suas 
expectativas e os resultados obtidos na sua compra. Estes modelos 
avaliam a satisfação antes e após o consumo. 

O modelo de Gaps de qualidade nos serviços proposto por 
Parasuraman et al (1985) afirma que a satisfação do cliente é função da 
diferença entre a expectativa e o desempenho percebido.  

As expectativas do consumidor são formadas a partir de 
experiências passadas, das necessidades pessoais e da comunicação 
interpessoal. A percepção sobre o desempenho do serviço é comparada 
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às expectativas do consumidor e leva à sua satisfação ou insatisfação. A 
figura 2.4 representa os componentes da teoria e os gaps propostos pelos 
autores. 

 
Figura 2.4: Gaps na qualidade dos serviços  (Parasuraman et al, 1985) 
 

O primeiro gap se origina na discrepância entre a expectativa do 
cliente e a percepção gerencial sobre ela. Ele demonstra a necessidade 
de ouvir o consumidor, de estar atento às informações prestadas e buscá-
las quando necessário.    

O gap 2 compreende a discrepância entre a percepção gerencial 
das expectativas dos clientes e a transformação destas em especificações 
dos serviços. Não basta compreender o cliente; deve-se desenvolver 
competências capazes de traduzir essas informações nas ações 
gerenciais e no aprimoramento produtivo. 
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A diferença entre os padrões e especificações da empresa e o 
que realmente é fornecido ao cliente faz parte do terceiro gap. Nele 
estão envolvidos o cumprimento de  prazos e características técnicas 
acordadas. 

O gap 4 envolve a discrepância entre a promessa realizada pelos 
meios de comunicação externos e o que realmente é fornecido e, por 
fim, o gap 5 consiste na discrepância entre a expectativa do cliente e a 
sua percepção do desempenho do serviço. 

A desconfirmação de expectativas é utilizada em escalas como 
a SERVQUAL e a American Customer Satisfaction Index – ACSI, 
apresentadas no capítulo três 

  
2.4. CONSIDERAÇÕES SOBRE A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES  
 

Dentre as atividades da cadeia de valor proposta por Porter 
(1985), encontra-se o marketing, que é responsável pelo relacionamento 
cliente/empresa e consequentemente por compreender as tendências de 
mercado e as necessidades dos clientes e por avaliar o nível de 
satisfação. 

Avaliar o nível de satisfação dos clientes é solicitar e conhecer 
suas respostas sobre as ofertas da empresa. Essa é uma forma de 
relacionamento e demonstra para o cliente que a empresa se importa 
com suas necessidades e percepções; é uma política de qualidade. 

As atividades de valor representam os requisitos para as 
empresas produzirem e ofertarem com elevada qualidade, sendo esse um 
conceito amplo que é definido como “adequação ao uso”. 
Estatisticamente, a qualidade precede a satisfação dos clientes e, entre os 
efeitos desta, destacam-se: 

1. redução da sensibilidade dos clientes ao preço: clientes mais 
satisfeitos tendem a pagar mais por um serviço com elevada 
qualidade percebida; 
2. aumento no número de produtos adquiridos; 
3. clientes sofrem menor influência e atração das ofertas dos 
concorrentes; e 
4. aumento da fidelidade dos clientes. 
Assim, os elementos vinculados à satisfação, como o valor dos 

produtos e da marca, a confiabilidade, a segurança, os benefícios, a 
atenção e o atendimento são componentes da qualidade e representam a 
adequação ao uso. Níveis elevados de satisfação estão vinculados à 
execução dos serviços perfeitos, nos quais os clientes percebem elevada 
qualidade.  
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Para avaliar a satisfação dos clientes, foram desenvolvidos 
modelos com base nas expectativas – desconfirmação das expectativas e 
na qualidade percebida. Esses modelos são discutidos no capítulo 3. 
Completa o terceiro capítulo a análise de propostas de avaliação da 
satisfação dos clientes bancários. Os resultados obtidos por essas e o 
conjunto de itens utilizados forma a base para construção do 
instrumento de coleta de dados utilizado neste estudo.  
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3. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO COM SERVIÇOS 
BANCÁRIOS 
 
3.1 OS SERVIÇOS BANCÁRIOS 
 
 Os segmentos do setor de serviços apresentam características 
particulares que devem ser realçadas no desenvolvimento da escala de 
mensuração. Silva (2007) apresenta uma visão geral da atividade 
bancária na qual mostra que o atendimento bancário, com qualidade 
engloba: agilidade na execução e nas respostas às demandas e 
necessidades dos clientes; comunicação e informatização, que permite 
respostas rápidas, ágeis e seguras; e disponibilidade de produtos e 
serviços adequados às necessidades dos clientes, com reduzidos níveis 
de erros e burocratização com pessoal qualificado para a execução. 
 Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) consideram que o grau de 
intensidade da mão-de-obra e o grau de interação e personalização 
diferenciam os serviços. Assim, os serviços seriam classificados de 
acordo com as variações possíveis desses elementos. Na figura 3.1 tem-
se a matriz de processos de serviços proposta por Roger Schmenner e 
utilizada pelos autores: 
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 Grau de Interação e Personalização  
Baixo Alto 

Baixo 

Indústria de Serviços 
Empresas Aéreas 
Transporte de Cargas 
Hotéis 
Balneários, Estações de 
Recreação e Lazer 

Lojas de Serviços 
Hospitais 
Oficinas de veículos 
Outros serviços de manutenção 

Alto 

Serviços de Massa 
Varejistas 
Vendas em atacado 
Escolas 
Aspectos varejistas de 
bancos comerciais 

Serviços Profissionais 
Médicos 
Advogados Contadores 
Arquitetos 

Figura 3.1: Matriz de processos de serviços 
Fonte: FITZSIMMONS e FITZSIMMONS, (op. cit., p. 44) 
  

A matriz é composta de quatro áreas. Os serviços que possuem 
baixa intensidade de mão-de-obra, interação e personalização são 
classificados como Indústria de Serviços; empresas situadas nesta área 
proporcionam serviços padronizados com altos investimentos de capital. 
No quadrante intitulado Lojas de Serviços, tem-se maior personalização, 
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em ambiente com elevado investimento de capital. Nos Serviços de 

Massa, encontra-se pouca diferenciação em ambiente de trabalho 
intenso. E, para os Serviços Profissionais, destaca-se a atenção 
individual com especialistas treinados. 

Nessa classificação, os serviços bancários aparecem 
enquadrados como serviços de massa, ou seja, com elevada intensidade 
de mão-de-obra e baixa personalização e interação. Pode-se afirmar que 
alguns aspectos da atividade bancária têm características dos serviços de 
massa, é o caso de clientes buscam pagamento de títulos, conta para 
receber salário ou cartão de crédito. São clientes que procuram soluções 
pontuais aos seus problemas. Nesta direção, muitos bancos apresentam 
pacotes de produtos com preços reduzidos, benefícios limitados e pouco 
flexíveis. 

Entretanto, existem clientes que desenvolvem relacionamentos 
de longo prazo com os bancos. São empresas que financiam 
investimentos, pessoas que financiam residências, fazem aplicações, 
seguros de vida e previdência. Nestes casos, os bancos disponibilizam 
produtos com maior flexibilidade e preços diferenciados. 

Os ambientes podem ser diferenciados de acordo com o grau de 
relacionamento e o atendimento personalizado e desenvolvem sistemas e 
equipamentos sofisticados para satisfazer o cliente.  

Nesse sentido, a classificação dos bancos mais apropriada é a de 
Gianesi e Corrêa (1994). De acordo com esses autores, os bancos se 
enquadram na categoria de loja de serviços, a classificação intermediária 
entre os serviços profissionais e os serviços de massa. Os clientes 
buscam boas aplicações, atendimento rápido, cordial e personalizado; o 
processo está baseado em pessoas e tecnologia e, nas agências, há 
elevado grau de contato. Grande parte dos serviços inclusos no pacote 
fornecido ao cliente é padronizada e requer pouca autonomia e 
flexibilidade dos funcionários na hora do atendimento. 

Os bancos devem transmitir uma imagem de competência, 
rapidez, ausência de problemas, estabilidade e confiabilidade que 
garanta aos clientes a salvaguarda de seus depósitos e economias. Nesse 
mercado, impera a necessidade de tecnologia e a qualificação 
(competências) dos recursos humanos. Os clientes buscam orientação e 
ofertas adequadas às suas necessidades e disponibilidade financeira.  

A competição levou ao investimento tecnológico e ao 
desenvolvimento de produtos. Os bancos possuem alternativas que 
permitem a ele transitar entre serviços de massa, lojas de serviços e, em 
caso de investimentos e de empréstimos de valores significativos, 
podem ter características de serviços profissionais.  
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3.2. ESCALAS GENÉRICAS E ESPECÍFICAS 
 

Ladhari (2006) classifica as escalas de satisfação dos serviços 
em genéricas e específicas. As primeiras propõem escalas e itens para 
serem utilizadas na avaliação de qualquer setor ou segmento de serviços. 
As escalas específicas são desenvolvidas para setores ou empresas. Para 
o autor, as escalas específicas são mais eficientes e podem derivar de 
escalas genéricas.  

Portanto, o construto que visa avaliar a satisfação de 
consumidores pode estar fundamentada em características genéricas dos 
serviços ou focar elementos específicos de um determinado setor. A 
decisão implica considerar que uma escala genérica é capaz de oferecer 
todos os elementos necessários para a tomada de decisão e alocação dos 
recursos para elevar e manter o nível de excelência. 

Já foi discutida a relação entre a satisfação e fidelidade e os 
potenciais resultados financeiros que ela pode trazer para a empresa. 
Portanto, a decisão de utilizar uma escala genérica, adequar uma escala 
genérica ou desenvolver uma escala específica pode influenciar os 
resultados financeiros da empresa.  

Quanto mais aprofundado e detalhado for o estudo, melhor será 
o resultado. Chowdhary e Prakash (2007) desenvolvem um estudo com 
o objetivo de melhorar a compreensão desse tema. Sua pesquisa inclui 
hospitais, salões de beleza, academias, empresas de manutenção, 
lavanderias, companhias telefônicas, educação, bancos, contabilidade, 
transporte e consultorias. O estudo procura identificar se características 
peculiares desses serviços impactam a avaliação e o comportamento dos 
clientes. 

Os autores verificam que os clientes são bastante consistentes, 
tanto nas análises quanto no ranking de importância dos atributos de 
qualidade de serviço. Grupos de clientes avaliam os critérios de forma 
diferente, assim como avaliam diferentes tipos de serviços por critérios 
diferentes. A importância dos fatores-chave varia de acordo com os 
grupos e os tipos de serviços. 

Ladhari (op. cit.) avalia trinta escalas de satisfação e identifica 
que os itens que apresentam melhores resultados variam de acordo com 
o país e o setor onde o modelo é aplicado. Ele verifica que, em alguns 
casos, a satisfação está relacionada a um construto unidimensional e, em 
outros, multidimensional. Afirma, ainda, que modelos genéricos não são 
suficientes, mas a adequação destes produz bons resultados.  
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Ao analisar 30 estudos, publicados a partir de 1990, com 
propostas de escalas específicas para a mensuração da satisfação, o autor 
conclui que: 

5. escalas de satisfação com serviços foram desenvolvidas para 
a maioria dos setores e em diversos países; 
6. todas as escalas agrupam os itens em diversos componentes. 
Esses variam de acordo com os setores e países (mesmo setor 
em países diferentes tem dimensões distintas), sendo que 
tangíveis e empatia aparecem na maioria dos estudos; 
7. as propostas de avaliação da satisfação incluem modelos 
com base na qualidade percebida, com base nas expectativas e 
com base em ambas; 
8. a maioria dos estudos está focada na qualidade dos 
processos, na forma como os serviços são entregues. Pequena 
parcela foca na qualidade das entregas, na performance dos 
serviços. 
9. a quantidade de itens varia de 14 a 75, de acordo com o 
setor e o país onde é aplicado; 
10. quanto ao método de análise, tem-se que: (a) dezesseis 
estudos utilizam apenas análise fatorial exploratória; (b) oito 
estudos utilizam análise fatorial confirmatória; (c) seis estudos 
utilizam a combinação das anteriores; e (d) a definição dos itens 
que seriam utilizados e dos descartados foi realizada pela 
análise de correlação entre o item e o resultado global, em todos 
os estudos. 
Para o autor, a maior contribuição do estudo está em reconhecer 

que cada contexto é único e deve ser considerado no desenvolvimento 
das escalas, o que justifica a utilização de elementos e itens específicos. 
Três exemplos apresentados a seguir permitem identificar as diferenças 
nas análises de satisfação, de acordo com o serviço analisado. 

Marchetti e Prado (2001) desenvolvem um modelo de equações 
estruturais para analisar a satisfação de consumidores no setor elétrico, a 
partir do qual definem a fidelidade dos consumidores segundo a 
satisfação com serviços prestados, que é influenciada pelas variáveis 
satisfação global, desconformidade, valor percebido e fidelidade.  

Segundo esse modelo, no setor elétrico, a influência da 
desconformidade sobre o valor percebido é fraca, e sobre a satisfação 
global é forte. A desconformidade e o valor percebido somados 
explicam 50% das variações da satisfação dos clientes.  Por fim, a 
relação entre satisfação e lealdade é fraca. 
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Urdan e Rodrigues (1999) apresentam uma adaptação das 
variáveis do ACSI no setor automobilístico. Os resultados das análises 
estatísticas indicam que as expectativas têm efeito negativo sobre o 
valor percebido (quanto maiores as expectativas, menores serão os 
valores atribuídos ao produto), e exerce influência positiva, porém fraca, 
sobre a qualidade e satisfação. A qualidade exerce forte influência sobre 
a satisfação global e a relação entre satisfação e lealdade é elevada. 

Olorunniwo, Hsu e Udo (2006) afirmam que escalas específicas 
produzem resultados mais confiáveis. Através de uma escala de trinta e 
seis itens, os autores avaliam os elementos que impactam as decisões e o 
comportamento de clientes de hotéis. Identificam que a qualidade nos 
serviços possui forte correlação com quatro dimensões: tangíveis, 
responsividade, conhecimento e compensação.  

Enquanto no setor elétrico a relação entre expectativas e 
satisfação é forte e positiva, no automobilístico é fraca e negativa. Já a 
forte relação existente entre satisfação e lealdade do setor 
automobilístico não se repete no setor elétrico e, no caso do hotel, 
identifica-se forte relação da qualidade nos serviços com a satisfação 
dos clientes, e fraca nas suas decisões e comportamento.  

Os resultados permitem verificar que a satisfação é um 
elemento particular de um setor ou indústria. As diferenças são 
significativas e apontam para a necessidade de construção da escala 
específica para a satisfação dos clientes bancários.  

Assim como no momento em que os clientes estão adquirindo 
um automóvel buscam benefícios distintos daqueles que buscam quando 
estão nos hotéis onde passam férias, supõe-se que existam características 
específicas no setor bancário que afetam os julgamentos dos clientes, 
quando decidem por um prestador para fazer suas aplicações, seguros e 
pagamentos. 
 
3.2.1. Escalas genéricas de satisfação do consumidor 
 
 As principais escalas genéricas utilizadas para medir o nível de 
satisfação do consumidor são o Índice Americano de Satisfação do 
Consumidor (ACSI), SERVQUAL e a SERVPERF. Os dois primeiros 
utilizam, para a avaliação da satisfação, as expectativas dos 
consumidores e a qualidade percebida; a SERPERF considera apenas a 
qualidade percebida na formação da satisfação.   
 
3.2.1.1. O Índice Americano da Satisfação do Consumidor - ACSI 
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 Esta avaliação da satisfação dos consumidores é uma avaliação 
voltada a setores e economias nacionais. O ACSI (American Customer 

Satisfaction Index) é uma medida de desempenho baseada no mercado, 
para empresas, indústrias, setores econômicos e economias nacionais. A 
teoria que o fundamenta tem três antecedentes: a qualidade ou 
performance percebida, o valor percebido e a expectativa do cliente 
(FORNELL, 1992). 
 Utilizado na economia americana, parte do princípio da 
necessidade de formar indicadores indiretos para avaliar a satisfação dos 
clientes. “O resultado mais imediato e palpável da sua operacionalização 
é um escore da variável latente da satisfação global do cliente e a 
identificação de suas relações com os principais antecedentes e 
conseqüentes” (URDAN e RODRIGUES, 1999). 
 No Brasil, Gonçalves et al (2004) utilizaram esse índice para 
mensurar a satisfação em instituições de ensino superior. Os resultados 
demonstram que a qualidade percebida e o valor são os construtos que 
têm maior impacto sobre a satisfação; enquanto que as expectativas não 
afetam significativamente a satisfação e o valor percebido do cliente. 
 A proposta de construção de um modelo genérico para 
indústrias e países cria uma ferramenta útil para análise de 
competitividade e definição de potenciais produtivos regionais e 
nacionais. Entretanto, sua generalidade pode causar distorções em 
setores ou países com características econômicas e culturas muito 
peculiares.  
 As relações evidenciadas pelo modelo indicam a construção da 
satisfação do consumidor a partir da qualidade percebida, das 
expectativas e do valor percebido. Como conseqüências da 
satisfação/insatisfação, tem-se as reclamações e a lealdade, como 
representadas na figura 3.2.    

 
Figura 3.2 – Modelo de avaliação do consumidor – ACSI 
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Fonte: FORNELL et al, (1996, p.8) 
 
 As expectativas têm papel fundamental na satisfação do 
consumidor, impactam diretamente com a satisfação global e de forma 
indireta através do valor e da qualidade percebida. 
 O segundo elemento com maior influência na satisfação global 
é a qualidade percebida. Destacam-se a ligação entre as reclamações e a 
lealdade. É aceitável que alguns serviços das empresas tenham 
problemas isolados,  relacionados a causas externas ou mesmo internas. 
A capacidade da empresa em identificar e solucionar os problemas 
também gera lealdade. 
 O quadro 3.1 apresenta uma adaptação das variáveis do ACSI 
realizada por Urdan e Rodrigues (op. cit.) para o setor automobilístico.  
 

Variável  
Latente 

Variáveis Observadas 

Expectativas 
Var01 
Var02 
Var03 

Expectativa geral de qualidade do produto. 
Expectativa da adequação do produto às exigências pessoais. 
Expectativa de ausência de problemas com o veículo. 

Qualidade 
Percebida 

Var06 
Var05. 
Var06. 

Avaliação geral da qualidade do produto pela experiência vivida. 
Avaliação da adequação do produto às exigências pessoais. 
Avaliação da ausência de problemas com o produto. 

Valor 
Percebido 

Var07 
Var08. 

Avaliação do preço pago tendo em vista a qualidade percebida. 
Avaliação da qualidade percebida tendo em vista o preço pago. 

Satisfação 
Global 

Var09 
Var10 
Var11 

Satisfação global com o produto. 
Grau em que o produto superou as expectativas. 
Avaliação da proximidade do veículo em relação a um produto 
ideal 

Reclamações 
Var12 
Var13 

Realização de reclamação formal contra o produto. 
Realização de reclamação informal contra o produto. 

Lealdade 
Var14 
Var15 
Var16 

Probabilidade de comprar outro produto da mesma montadora. 
Aumento de preço do produto permitido numa nova compra. 
Diminuição de preço do produto exigida para uma nova compra. 

Quadro 3.1 - Modelo ACSI de análise da satisfação de consumidores no setor 
automobilístico. 
Fonte: URDAN e RODRIGUES, (op. cit.) 
 
 Os resultados apontam que as expectativas têm efeito negativo 
sobre o valor percebido (quanto maiores as expectativas, menores serão 
os valores atribuídos ao produto) e exercem influência positiva, porém 
fraca, sobre a qualidade e satisfação. A qualidade exerce forte influência 
sobre a satisfação global e a relação entre satisfação e lealdade é 
elevada. 
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 O ACSI busca identificar a capacidade dos produtos atenderem 
as expectativas do consumidor, a relação dessas com o valor pago e as 
exigências para futuras intenções de compra. Permite, com isso, uma 
visão ampla da satisfação e da capacidade de retenção de clientes. 
 
3.2.1.2. A escala SERVQUAL 
 
 O modelo desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Berry 
(1985) busca medir a capacidade de satisfação dos consumidores a partir 
de suas percepções e expectativas. É uma ferramenta de diagnóstico que 
destaca as forças e fraquezas da empresa na área de qualidade de 
serviços (CONSOLI e MARTINELLI, 2001).  
 Como a qualidade dos serviços não pode ser medida com 
indicadores objetivos como durabilidade e número de defeitos, há 
necessidade de desenvolver uma escala capaz de representar medidas 
abstratas que possibilitem captar a percepção do consumidor. Na 
SERVQUAL, a qualidade percebida é o julgamento que o consumidor 
faz de um item ou empresa sobre sua excelência global ou superioridade 
(PARASURAMAN, ZEITHAML e BERRY, 1988).  
 O desenvolvimento da SERVQUAL partiu de um conjunto de 
10 elementos e 97 itens. Após uma série de análises estatísticas para 
verificação da confiabilidade, adequação aos setores de serviços e 
robustez, foram eliminadas as redundâncias e inconformidades, 
formando-se uma escala de cinco dimensões e 22 itens, apresentados no 
quadro 3.2. 
 Os respondentes devem avaliar cada item julgando se 
concordam ou discordam com ele, utilizando uma escala de 1 a 7, onde 
(1) representa discordar fortemente  e, (7), concordar fortemente. As 
cinco dimensões foram assim definidas pelos autores: 

• Tangíveis: características físicas dos serviços, como os 
equipamentos utilizados, as instalações para atendimento e a 
aparência dos prestadores; 
• Confiabilidade: capacidade de prestar o serviço prometido 
com precisão; 
• Receptividade: disposição para ajudar os consumidores e 
prover um serviço rápido; 
• Segurança: conhecimento e cortesia dos empregados e 
capacidade de demonstrar confiança e transparência; e 
• Empatia: a atenção individual. 
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ITEM   EXPECTATIVA (E) DESEMPENHO (D) 

Tangíveis 

1 
Eles deveriam ter equipamentos 
modernos. 

Tem equipamentos modernos. 

2 As suas instalações físicas deveriam 
ser visualmente atrativas. 

Instalações físicas são visualmente 
atrativas. 

3 Funcionários deveriam estar bem 
vestidos. 

Empregados são bem vestidos. 

4 
As aparências das instalações 
deveriam estar conservadas de acordo 
com o serviço prestado. 

Aparência das instalações é 
conservada de acordo com o 
serviço prestado. 

Confiabilidade 

5 
Quando estas empresas prometem 
fazer algo em certo tempo, deveriam 
fazê-lo. 

Quando a empresa promete fazer 
algo em certo tempo, realmente o 
faz. 

6 
Quando os clientes têm algum 
problema com estas empresas, elas 
deveriam ser solidárias e deixá-los 

Quando você tem algum problema 
com a empresa, ela é solidária e o 
deixa seguro. 

7 Estas empresas deveriam ser de 
confiança. 

A empresa é de confiança. 

8 Eles deveriam fornecer o serviço no 
tempo prometido. 

A empresa fornece o serviço no 
tempo prometido. 

9 
Eles deveriam manter seus registros 
de forma correta. 

A empresa mantém seus registros 
de forma correta. 

Presteza 

10 

Não seria de se esperar que as 
empresas informassem os clientes 
quando os serviços fossem 
executados. 

A empresa não informa exatamente 
quando os serviços serão 
executados. 

11 Não é razoável esperar por uma 
disponibilidade imediata dos 

Recebe serviços imediatos da 
empresa. 

12 Os empregados das empresas não têm 
que estar sempre disponíveis a ajudar 

Os empregados não estão sempre 
dispostos a ajudar. 

13 
É normal que eles estejam muito 
ocupados em responder prontamente 
aos pedidos. 

Empregados estão sempre ocupados 
em responder aos pedidos dos 
clientes. 

Segurança 

14 
Clientes deveriam ser capazes de 
acreditar nos empregados desta 
empresa. 

Você pode acreditar nos 
empregados da empresa. 

15 Clientes deveriam sentir-se seguros na 
negociação. 

Sente-se seguro em negociar com 
os empregados da empresa. 

16 Empregados deveriam ser educados. Empregados são educados 

17 
Empregados deveriam receber suporte 
da empresa para realizar as tarefas 
adequadamente. 

Empregados obtêm suporte 
adequado para realizar as tarefas. 

Empatia 

18 
Não seria de esperar que as empresas 
dessem atenção individual aos 
clientes. 

A empresa não dá atenção 
individual a você. 

19 Não se pode esperar que os 
empregados dêem atenção 

Os empregados da empresa não dão 
atenção pessoal. 

20 É absurdo esperar que os empregados 
saibam quais são as necessidades dos 

Os empregados da empresa não 
sabem das suas necessidades. 
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21 
É absurdo esperar que as empresas 
tenham os melhores interesses de seus 
clientes como objetivo. 

A empresa não tem os seus 
melhores interesses como objetivo. 

22 
Não deveria se esperar que o horário 
de funcionamento fosse conveniente 
para todos os clientes. 

A empresa não tem horários de 
funcionamento convenientes a 
todos os clientes. 

(1)                       (2)                         (3)                           (4)                          (5)                          
(6)                       (7) 
Discordo Fortemente                                                                                     Concordo Fortemente 

Quadro 3.2 – Dimensões e itens da escala SERVQUAL  
Fonte: SOLOMI et al (2005) 

Segundo os autores, os vinte e dois componentes da 
SERVQUAL são os elementos necessários para avaliar a capacidade da 
empresa em produzir serviços com elevada qualidade. Mais que uma 
característica agregada ao serviço, essa escala tem o objetivo de medir a 
percepção do cliente, o valor percebido por ele e representar o nível de 
qualidade da empresa. Dentre as possíveis aplicações identificadas pelos 
autores, destacam-se: 

i.ampliar a capacidade de compreender as expectativas e 
percepções dos clientes; 

ii.adaptar o modelo para especificidades individuais; 
iii.acompanhar a evolução da qualidade percebida, identificar 

alterações e o resultado de iniciativas da empresa; 
iv.usar como complemento de outras medidas; 
v.utilizar o desenvolvimento das cinco dimensões para 

influenciar as percepções dos consumidores; 
vi.classificar clientes, mercados ou segmentos de acordo com o 

grau de satisfação; e 
vii.avaliar o desempenho de um membro de uma cadeia de 

fornecimento. 
A SERVQUAL foi desenvolvida segundo um processo de testes 

estatísticos e de grupos de pesquisa que tornou seus componentes – 
dimensões e variáveis, referência para outros métodos de avaliação. 
Entretanto, a proposta de avaliar tanto elementos relacionados à 
percepção quanto às expectativas dificulta a captação de dados; as 
críticas evidenciam a dificuldade de definir e repassar de forma clara aos 
clientes o conceito de expectativa. 
 
3.2.1.3. A escala SERVPERF 
 
 A escala de mensuração da qualidade dos serviços SERVPERF 
foi desenvolvida por Cronin e Taylor (1992) com objetivo de apresentar 
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uma ferramenta alternativa à SERVQUAL. Os autores justificam o 
desenvolvimento desta escala com elementos estruturais, como a 
importância dos serviços na economia mundial, a relação da satisfação 
com a lucratividade das empresas e com a discordância com o modelo 
amplamente utilizado, a SERVQUAL. 
 Mensurar a qualidade dos serviços e sua relação com a 
satisfação dos consumidores é fundamental para compreender o 
comportamento do consumidor, sua intenção de compra/recompra e a 
capacidade da empresa de reter clientes (BRADY, CRONIN e BRAND, 
2002). 
 Entretanto, não existe consenso sobre a mensuração da 
satisfação e sua relação com a qualidade. As discussões giram em torno 
de três esferas: i) divergência na relação casual entre qualidade dos 
serviços, satisfação do consumidor e intenções de compra; ii) 
divergência sobre a validade da análise que utilizam e a desconfirmação 
de expectativas;  e iii) divergência na definição de indicadores para 
avaliar as medidas psicométricas relacionadas à satisfação (BRADY, 
CRONIN e BRAND, op. cit.) 
 Ladhari (2006) e Olorunniwo, Uso e Udo (2006) criticam os 
modelos que utilizam as expectativas para mensurar a satisfação, 
principalmente pela ambigüidade da definição das expectativas dos 
clientes. Esses problemas dificultam a aplicação, podem confundir os 
clientes e impactar, negativamente, os resultados das análises. “Com 
relação à operacionalização do conceito de Gap score verifica-se a 
dificuldade em diferenciar e definir as expectativas, sendo que o 
conceito de ‘expectativas’ é criticado por ser vagamente definido e 
aberto a múltiplas interpretações” (LADHARI, op. cit., p.67). 
 A SERVPERF é um questionamento à validade dos resultados 
da SERVQUAL, atacando seu embasamento teórico devido à utilização 
da teoria da desconfirmação de expectativas. “Essa abordagem é uma 
evolução da SERVQUAL. Torna a mensuração mais simples devido à 
redução de itens e aumenta a capacidade de identificar variâncias tanto 
nos componentes individuais da qualidade como na satisfação global” 
(JAIN e GUPTA, 2004). 
 A proposta da SERVPERF é retirar da análise os itens 
relacionados às expectativas e manter o foco apenas nas medidas de 
performance percebida. As expectativas são construídas a partir de uma 
série de experiências de consumo e podem ser analisadas a partir da 
teoria da desconfirmação (CRONIN e TAYLOR, 1994). 
 Brady, Cronin e Brand (op. cit.) e Cronin e Taylor (op. cit.) 
afirmam que a mensuração da qualidade dos serviços deve ser avaliada 
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como uma atitude, um momento pontual e uma decisão específica. 
Deve-se, portanto, retirar dos modelos de análise os elementos 
relacionados à desconfirmação das expectativas e focar na análise da 
performance percebida.   
 A escala SERVPERF foi construída segundo estudo empírico 
testando as seguintes hipóteses (SOLOMI et al, 2005): 

• A medida ponderada é mais apropriada para a medição da 
qualidade em serviço que o instrumento SERVQUAL, SER-
VQUAL ponderado, ou SERVPERF ponderado; 
• A satisfação de cliente é anterior à qualidade percebida; 
• A satisfação tem um impacto significativo nas intenções de 
recompra;  e 
• A qualidade percebida impacta significativamente as 
intenções de recompra.  

 Utilizando testes estatísticos e o modelamento de equações 
estruturais com variáveis latentes, os autores chegam às seguintes 
conclusões: 

• a SERVPERF é mais sensível em retratar as variações de 
qualidade em relação às outras escalas testadas; 
• a qualidade de serviço conduz à satisfação do cliente; 
• a satisfação do cliente leva à intenção de compra para as 
quatro amostras dos quatro setores analisados; e 
• a qualidade de serviço é a causa da intenção de compra para 
somente dois setores dos quatro analisados. 

 Os testes da escala SERVPERF apontam para relação entre a 
qualidade, a satisfação e as novas intenções de compra, sendo que a 
qualidade gera satisfação e essa impacta as intenções de compra. 
Entretanto, a qualidade impacta as intenções de compra em apenas dois 
dos setores testados, indicando diferenças na avaliação dos clientes, de 
acordo com os setores de serviços.  
 Apesar de criticarem as bases teóricas da SERVQUAL – análise 
de expectativas - os autores reconhecem a representatividade das suas 
dimensões e itens e os utilizam na análise da qualidade percebida. Por 
fim, a proposta da SERVPERF reduz em 50% o tempo de coleta de 
informações e o risco de confundir os clientes com questões tanto 
relacionadas à percepção quando às expectativas.  
 
3.2.1.4. Comparação entre escalas genéricas de satisfação 
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 A característica principal das escalas genéricas está na proposta 
de avaliar a satisfação de clientes, independentemente da empresa ou 
setor.  
 O ACSI tem como objetivo acompanhar a satisfação dos 
clientes norte americanos e está embasado na qualidade percebida, no 
valor percebido e nas expectativas. Os itens estão agrupados em seis 
elementos: qualidade percebida, expectativas, valor percebido, 
satisfação global, reclamações e lealdade. 
 A escala SERVQUAL propõe um instrumento para avaliar a 
qualidade dos prestadores de serviços com base nas expectativas, na 
qualidade percebida e na satisfação. É composta por 5 elementos 
(tangíveis, confiabilidade, presteza, segurança e empatia) e 22 itens. 
 Já a SERVPERF utiliza os mesmos elementos e itens da 
SERVQUAL; entretanto, está embasada apenas na qualidade percebida. 
   
3.2.2. Escalas de satisfação dos clientes bancários 
 

Os bancos comerciais atendem diariamente através das 
agências, terminais de auto-atendimento ou internet. Nessas interações, 
o cliente avalia a qualidade do banco e a capacidade de satisfazer suas 
necessidades.  
 A seguir, são apresentadas 16 análises de satisfação aplicadas 
em bancos comerciais. Buscou-se identificar os itens utilizados e os 
principais resultados obtidos para embasar o desenvolvimento do 
construto utilizado neste estudo. 
 
3.2.2.1. Análise proposta por Jonhston (1997) 
 

Jonhston (1997) realiza sua análise a partir da qualidade 
percebida e identifica a capacidade de satisfazer, de gerar insatisfação e 
a importância relativa de 18 variáveis relacionadas ao serviço bancário. 
Em sua escala, a capacidade de satisfação/insatisfação varia de 0 a 100 e 
a escala de importância foi definida de 0 a 4. Os resultados são 
apresentados na tabela 3.1. 

Na tabela 3.1 são apresentados em ordem decrescente os fatores 
com maior impacto na satisfação dos clientes (primeira coluna); depois, 
os fatores com maior impacto na insatisfação, em ordem crescente e, por 
último, o grau de importância de cada um. O grau máximo de 
importância é quatro; portanto, os itens competência (importância 3,8) 
confiabilidade e comunicação e integridade (importância 3,6) têm maior 
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impacto nas decisões dos clientes. Os itens menos importantes são 

conforto e estética.  
 
Tabela 3.1: Escala de satisfação e insatisfação de clientes   

Fatores Satisfação Insatisfação Importância 
01 Compromisso 100 0 3.2 
02 Atenção/ajuda 96 4 3.7 
03 Amizade 96 4 3.0 
04 Cuidado 81 19 2.6 
05 Cortesia 77 23 3.3 
06 Responsividade 67 33 3.5 
07 Flexibilidade 60 40 3.2 
08 Competência 51 49 3.8 
09 Conforto 50 50 1.7 
10 Comunicação 49 51 3.6 
11 Disponibilidade 42 58 3.3 
12 Acesso 33 77 2.2 
13 Organização 17 83 2.2 
14 Segurança 17 83 3.4 
15 Confiabilidade 17 85 3.6 
16 Funcionalidade 7 93 3.3 
17 Integridade 0 100 3.6 
18 Estética 0 100 2.1 

Fonte: adaptada de Jonhston, op. Cit. 
 
 As conclusões do estudo apontam maior relevância nas 
características intangíveis dos serviços – como o compromisso, atenção, 

amizade, cuidado e cortesia. Os fatores que mais geram insatisfação 
são: organização, estética, integridade, funcionalidade e confiabilidade. 
O gráfico 3.1 apresenta o modelo de classificação proposto pelo autor. 

 
Gráfico 3.1: Modelo de prioridades para melhorar a satisfação do consumidor. 
Fonte: adaptado de Jonhston, op. Cit. 



52 
 

  

 No gráfico, os itens são representados pelo número (cf. Tabela 
3.1: por exemplo, Acesso está representado pelo número 12). O modelo 
prevê seis zonas para classificar as prioridades dos consumidores - duas 
zonas são de grande importância para empresa. 
  Destaca-se a primeira zona, identificada como “sem erros”. A 
empresa deve manter a máxima atenção, pois problemas com esses itens 
podem gerar grandes prejuízos à imagem e à satisfação dos clientes. Na 
segunda zona, “oportunidades para excelência”, o investimento e 
aprimoramento podem garantir maior satisfação e lealdade. Completam 
a análise mais quatro zonas: minimize esforços, forneça requisitos 

básicos, melhore e evite problemas. 
 A conclusão de Jonhston (op. cit.) é que funcionalidade, 
segurança, confiabilidade, e integridade, apesar de não terem potencial 
para gerar elevados níveis de satisfação, têm elevada importância e 
podem levar à insatisfação. Portanto, merecem atenção e investimento. 
 Ele sugere que existem dois itens que permitem aos bancos 
obterem diferenciação: o compromisso e a atenção da equipe em todas 
as interações com o cliente. O desafio dos bancos é, portanto, formar 
uma equipe capaz de oferecer cordialidade e empatia a seus clientes.  
 
3.2.2.2 Análise proposta por Miguel (2002) 
 
 Miguel (2002) avalia itens relacionados à infra-estrutura, aos 
produtos, ao atendimento, à satisfação geral e aos determinantes da 
satisfação. O último foi dividido em fatores que elevam a satisfação e 
fatores que limitam a satisfação (cf. gráficos 3.2 e 3.3). 
 A qualidade no atendimento aparece como o elemento com 
maior capacidade de elevar a satisfação. Como limitantes da satisfação, 
Miguel (op. cit.) identifica o tempo de espera, os custos, a localização e 
a qualidade no atendimento. 

 
Gráfico 3.2: Fatores que elevam a satisfação  
Fonte: MIGUEL (op. cit, p. 125) 
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Gráfico 3.3: Fatores limitantes da satisfação 
Fonte: MIGUEL, (op. cit, p. 126) 

 
Completam a análise de Miguel (op. cit.) dezessete itens 

relacionados à qualidade e à satisfação com os serviços, apresentados no 
quadro 3.3. Apenas 15% dos pesquisados atribuem nível de satisfação 
global inferior a 6, em uma escala de 0 a 10. Os resultados referentes ao 
atendimento telefônico tiveram os piores percentuais: 37% dos clientes 
julgam muito difícil obter informações e 45% dos entrevistados acham 
muito difícil resolver problemas por telefone. 

Com relação à infra-estrutura, 87% dos entrevistados deram 
nota superior a 6. Os componentes com maior impacto nesse elemento 
são a localização, a comodidade, a modernidade dos equipamentos e a 
existência de estacionamento. 

O resultado da avaliação dos produtos também foi positivo: 
71% dos entrevistados deram nota superior a 7 aos produtos e serviços 
dos seus bancos. Os fatores que mais contribuíram para a satisfação 
neste quesito são a facilidade para obtenção de empréstimos, taxas de 
juros cobradas e a possibilidade de executar transações por telefone e 
pela internet. 
 

ITENS 
Infra-estrutura 
01. Como avalia a infra-estrutura do seu banco (espaço, acomodações, sinalização, 
localização e caixa) 
02. Acesso à agência 
03. Funcionamento dos terminais/caixas rápidos 
04. Home Page 
Produtos e serviços 
05. Como avalia os produtos e serviços oferecidos pelos bancos 
Atendimento 
06. Acesso ao gerente 
07. Tempo de espera para ser atendido 
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08. Obtenção de informações na agência 
09. Obtenção de informações por telefone 
10. Resolução de problemas por telefone 
11. Obtenção de informações e resolução de problemas via internet 
12. Como avalia o atendimento dos funcionários (cortesia, disponibilidade, interesse, 
disposição e competência) 
13. Como avalia os gerentes (cortesia, disponibilidade, interesse, disposição e 
competência) 
14. Confiança nos funcionários do banco 
15. Confiança nos gerentes do banco 
Satisfação geral 
16. Satisfação Geral com o Banco 
17. Satisfação geral com o serviço prestado pelo banco 

Quadro 3.3: Itens propostos por Miguel (2002) para avaliar a satisfação clientes 
bancários. 
Fonte: Miguel, (op. cit.) 
 Na avaliação dos funcionários e gerentes, os aspectos com 
maior relevância na satisfação dos clientes estão relacionados à 
confiabilidade e às experiências de atendimento do cliente com o 
funcionário. 
 
3.2.2.3. Análise proposta por Moutinho e Smith (2000)  
 
 Moutinho e Smith (2000) relacionam a facilidade de executar as 
transações, o relacionamento com a equipe e a acessibilidade dos 
equipamentos para identificar os fatores que contribuem para satisfação 
e fidelidade dos clientes bancários. Os autores apontam relação direta 
entre a facilidade e agilidade de execução das transações, os 
relacionamentos interpessoais e os atendimentos automáticos com a 
satisfação global. Entretanto, os relacionamentos e as operações 
automáticas apresentam relação muito mais forte com a satisfação do 
que a facilidade de realizar transações. 
Para realizar a avaliação, Moutinho e Smith (2000) utilizam uma escala 
composta de dezenove itens (quadro 3.4) divididos em cinco categorias 
descritos a seguir: 

1. Percepção do cliente em relação à facilidade de executar 
transações: como a empresa busca facilitar o acesso dos clientes 
a seus produtos e os custos relacionados a essa 
“disponibilidade”; 
2. Percepção sobre a qualidade no atendimento: avalia a 
atenção e disponibilidade da equipe, dos equipamentos e o 
tempo gasto para receber o atendimento; 
3. Satisfação percebida com os produtos e serviços; 
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4. Probabilidade de trocar de banco: relação entre taxas 
cobradas, disponibilidade de crédito e a intenção de troca; e 
5. Fidelidade do cliente: relação existente entre taxas, evolução 
tecnológica, consumo de produtos e fidelidade. 

 
ITENS Confiabilidade 

 Percepção do cliente – em relação à facilidade de executar 
transação 

0,86 

01 Medida em que novos serviços facilitam as transações.  

02. Importância do número e localização dos ATM  

03. Trade-off percebido entre a facilidade de transação e os 
custos relacionados 

 

Percepção do cliente – atendimento através dos 
funcionários e equipamentos 

0,83 

04. Ajuda dos atendentes  

05. Medida de espera para atendimento   

06. Medida de espera utilizar ATM   

07. Importância dos ATM para retirar e depositar  

08. Importância dos ATM para pagamentos  

09. Percepção de segurança quando utiliza ATM  

10. Sensibilização de novas compras  

Satisfação percebida dos clientes  0,90 

11. Satisfação com os serviços prestados pelos  atendentes  

12. Satisfação com os serviços automatizados  

13. Satisfação global com o banco  

Mudança comportamento clientes 0,89 

14. Efeito das taxas de cartão de crédito nas intenções de 
trocar de banco 

 

15. Taxas da conta e intenção de trocar de banco  

16. Redução do credito e intenções de troca  

Fidelidade do cliente 0,82 

17. Taxas do cartão impactam na utilização  
18. Efeito de novas tecnologias na fidelidade  

19. Probabilidade de continuar fiel a este banco  

Quadro 3.4: Itens propostos por Moutinho e Smith (2000) para avaliar 
a satisfação clientes bancários. 
Fonte: Moutinho e Smith, (op. Cit., tradução nossa) 

 
Para medir a confiabilidade da escala, foi utilizado o coeficiente 

alfa de Cronbach, que mede a homogeneidade dos componentes da 
escala, ou seja, a consistência interna dos itens, evitando o agrupamento 
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de questões aparentemente relevantes. 
Concluem que os clientes procuram serviços ágeis e fáceis de 

executar, que as estratégias dos bancos devem procurar, através do 
desenvolvimento tecnológico e humano, aprimorar constantemente seus 
serviços, ou seja, a agilidade dos serviços e o atendimento (humano e 
automatizado) impactam a capacidade de retenção (fidelidade).  
 
3.2.2.4. Análise proposta por Gosling e Gonçalves (2003) 
 
 Gosling e Gonçalves (2003) destacam que o ambiente onde os 
produtos bancários são ofertados caracteriza-se por elevado dinamismo, 
que afeta a capacidade e as características das ofertas futuras, riscos 
envolvidos elevados (aplicações, empréstimos, seguros e outros) e 
grandes oportunidades para desenvolvimento de relacionamentos de 
longo prazo. 
 Os autores buscam validar uma escala composta por oito 
elementos, descritos no quadro 3.5, e trinta e seis itens (quadro 3.6), 
fundamentada nos conceitos do marketing de relacionamento. 
 

Elementos Descrição 
Comprometimento Cliente sente-se valorizado pela empresa e tem interesse em 

ampliar as relações.  
Confiança Nos serviços bancários, a segurança transmitida também pela 

expertise demonstrada, bem como a estabilidade, são aspectos 
que merecem destaque.  

Benefícios do 
relacionamento 

A continuidade de um relacionamento depende dos benefícios 
relacionados a ele. Esses envolvem desde a customização e 
custos decrescentes de se tratar com provedores já conhecidos. 

Comportamento 
unilateral 

Possibilidade de comportamentos oportunistas, unilaterais, 
como alterações na composição e características dos produtos, 
ou pacotes fornecidos sem prévia autorização. 

Propensão a deixar  
o relacionamento 

Diante de seguidos problemas que geram custos ou prejuízos 
aos clientes, há possibilidade de que eles estejam inclinados a 
procurar outros bancos.  

Conflito funcional Conflitos vêm da necessidade dos envolvidos em tirar o 
máximo proveito do relacionamento e, se declarados,  podem 
gerar benefícios para os envolvidos. 

Custos de terminar 
o relacionamento 

Os custos de troca envolvem desde novas taxas até 
indisponibilidade de serviços. 

A satisfação com o 
relacionamento 

Considera-se que a satisfação está embasada na relação entre o 
atendimento esperado e o recebido pelo cliente. A qualidade e a 
satisfação do cliente devem ser analisadas tanto em níveis de 
episódios, quanto em termos de relacionamento. 

Quadro 3.5: Proposta de elementos para análise da satisfação em bancos  
Fonte: adaptada de Gosling e Gonçalves, (op. cit.)  
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 Utilizando o coeficiente Alfa de Cronbach, os autores concluem 
que a escala apresenta grau de confiabilidade satisfatória. Apenas os 
construtos Conflito Funcional e a Propensão a Deixar o 

Relacionamento não foram calculados por número insuficiente de 
respostas. Os itens agrupados na avaliação da satisfação com o 
relacionamento possuem elevada consistência interna e buscam avaliar 
elementos relacionados ao atendimento e produtos. 
ITENS Confiabilidade 

Benefícios do relacionamento 0,75 

1. Imagem de segurança financeira  

2. Instalações  

3. Facilidade de operações  

4. Acesso a produtos e serviços via internet  

5. Facilidade de obtenção de empréstimos  

Custo do término do relacionamento 0,73 
6. Problemas em finalizar o relacionamento sem ter outro 
de confiança 

 

7. Dificuldade de terminar o relacionamento  

8. Perdas nos investimentos devido ao término  

9. Custos em novos bancos seriam mais elevados  

Comportamento unilateral 0,64 

10. Toma decisões unilaterais sem comunicar  

11. Faz promessas que não cumpre  

12. Falha no fornecimento de suporte obrigatório  

Confiança 0,88 

13. É uma instituição honesta e verdadeira  

14. Pode confiar plenamente na instituição  
15. Posso acreditar que fará o que for necessário para me 
ajudar 

 

16. É uma instituição sempre dedicada  

17. É uma instituição íntegra  
Comprometimento 0,81 
18. Estou comprometido com o relacionamento  

19. É algo importante  

20. Tenho cuidado em manter a relação  

21. Merece esforço para mantê-la  

Satisfação com o relacionamento 0,92 

22. Qualidade de produtos e serviços  

23. Tempo de resposta a solicitações  

24. Garantia  
25. Quantidade de produtos e serviços  
26. Confiabilidade e clareza das informações  
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27. Apoio na contratação  
28. Habilidade de atendimento dos funcionários  
29. Prêmios e/ou bonificações  

30. Nível de esforço  

31. Tempo da semana despendido nas operações  

32. Apoio dos gerentes  

Propensão a deixar o relacionamento 0,68 
33. Nos próximos seis meses  
34. Nos próximos dois meses  
Conflito funcional 0,73 
35. Desacordos serão encarados com parte dos negócios e 
tratados como benéficos 

 

36. No futuro haverá mais diálogos  
 Quadro 3.6: Proposta de Gosling e Gonçalves (2003) de itens para avaliar 
satisfação  
Fonte: adaptada de Gosling e Gonçalves, (op. cit) 
 
3.2.2.5. Análise proposta por Horta (2002) 
   
 Horta (2002) argumenta que os bancos devem compreender as 
demandas da região em que atuam adequando seu portfólio às 
necessidades dos clientes locais. Ele avalia a satisfação de médias 
empresas com o atendimento bancário e define os quatro elementos mais 
importantes para as empresas na relação comercial com os bancos. A 
amostra foi composta por indivíduos localizados em cidades dos estados 
de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Pode-se agrupar os itens utilizados da 
seguinte forma: 

1. Instituição: questões ligadas à percepção que os clientes 
têm sobre a marca, qual a importância dada à instituição;  

2. Produtos: questões ligadas aos produtos 
apresentados/ofertados pelo principal banco;  

3. Serviços: questões referentes aos serviços prestados 
pelo principal banco;  

4. Pessoal: primeira parte relativa às pessoas; exclui-se, 
neste momento, o gerente de contas (ou comercial);  

5. Pessoal: específica do gerente de contas (ou comercial);  
6. Aspectos gerais – de caráter abrangente ou geral, 
envolve o relacionamento sob uma visão mais ampla. 

 As empresas entrevistadas demonstraram satisfação na maioria 
dos itens. A tabela 3.2 apresenta a ordem de importância identificada 
pelas empresas. Produtos é o elemento principal para 77,19% dos 
entrevistados. 
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  Tabela 3.2 – Importância dos elementos de qualidade para médias empresas 
Construtos/Importância 1º 2º 3º 4º 

Produto 77,19% 8,50% 8,77% 5,70% 

Serviços 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 

Pessoas 0,50% 30,14% 42,86% 11,43% 

Instituição 14,24% 17,14% 5,71% 62,86% 

   Fonte: HORTA , (op. cit, p. 153) 
 
 Horta (op. cit.) conclui que o fator instituição/marca não tem 
forte influência na satisfação dos consumidores avaliados. Os produtos 
apresentam resultado divergente; alguns itens com elevada satisfação, 
como portfólio de produtos; outros itens são neutros (inovação, à 
disponibilidade de limites de crédito e exigências de garantias para 
empréstimos). Os itens relacionados a taxas cobradas e disponibilidade 
de crédito nos volumes desejados apresentam elevada insatisfação.  
 
  ITENS 
Instituição 1. Solidez/Confiabilidade da instituição 

2. Ética nas relações comerciais 
3. Quantidade e distribuição geográfica das agências 
4. Tratamento dispensado à empresa 
5. Evitar o acontecimento de erros 
6. Tempo de resposta para solução de problemas 
7. Flexibilidade nos horários de atendimento (internos e externos) 
8. Agilidade de resposta a qualquer tipo de solicitação 
9. Tratar a empresa como cliente exclusivo 
10. Agregar o maior conjunto de benefícios às ofertas que faz à empresa 
11. Procurar manter relacionamento duradouro com a empresa 

Produtos 12. Sobre o portfólio de produtos (ativos e passivos) oferecidos 
13. Quanto às taxas cobradas 
14. Quanto a ser inovador/apresentar soluções criativas e produtos 
diferenciados 
15. Disponibilização de limites de crédito quando necessário 
16. Disponibilização de crédito nos volumes e valores 
desejados/esperados 
17. Exigências de garantias em relação aos empréstimos efetuados 
18. Agilidade no processo de concessão de crédito 
19. Quantidade de documentos solicitados para análise de crédito 

Serviços 20. Oferta de linha completa de serviços, tais como cobrança, pagamento 
a fornecedores, folha de pagamento de funcionários e cash management 
21. Tarifas cobradas 
22. Qualidade dos serviços prestados 
23. Tecnologia oferecida pelo banco (equipamentos e sistemas) 
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Pessoas 
(exclui-se 
o gerente 
de contas) 

24. Qualificação e cortesia dos profissionais do banco 
25. Acesso às pessoas com poder de decisão dentro do banco 

26. A rotatividade dos profissionais de atendimento do banco 
  
Gerente 
de contas 

  

27. Conhecimentos do gerente de contas sobre a  situação 
28. Acessibilidade: conseguir encontrá-lo 
29. Cumprir o que promete 
30. Importância dada pelo gerente de contas ao relacionamento comercial 
com sua empresa 

Aspectos 
gerais 

31. Satisfação geral da empresa com o principal banco 
32. Manutenção do relacionamento atual com o principal banco 
33. Relacionamento com quantos bancos 
34. Tempo considerado suficiente para avaliação e concessão de limites 
de crédito 
35. Ordem de importância no relacionamento com o principal banco de 
sua empresa 

Quadro 3.7: Proposta de Horta (2002) para avaliação da satisfação clientes 
bancários 
Fonte: Horta, (op. cit.) 
 
  Na avaliação dos serviços, dos quatro itens avaliados, a oferta 

de linha completa de serviços, a qualidade dos serviços e a tecnologia 
tiveram avaliação satisfatória; o preço das tarifas cobradas obteve 
avaliação muito insatisfatória.  
 Na avaliação da equipe, a qualificação e cortesia dos 
profissionais, obteve satisfação plena. O acesso às pessoas com poder de 
decisão foi satisfatório, mas as empresas demonstraram estar 
insatisfeitas com a rotatividade de profissionais. No caso do gerente de 
contas, todos os itens foram classificados como satisfatórios.  
 Por fim, a satisfação geral é elevada, a propensão a mudar de 
banco é baixa e as empresas têm, no mínimo, relacionamento com dois 
bancos. Além dos produtos, destacam-se tecnologia e capilaridade como 
determinantes da satisfação.  
 
3.2.2.6. Análise proposta por Manrai e Manrai (2007)  
 
 Manrai e Manrai (2007) testam a relação existente entre a 
satisfação dos consumidores e a possibilidade de mudar de banco ou de 
fidelidade, chegando às seguintes conclusões:   
 

1. a satisfação com os serviços bancários exerce influência 
negativa na probabilidade de mudar de banco;  
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2. quanto maior a importância do produto, maior o impacto 
da qualidade na satisfação e no comportamento; a 
satisfação é complementar a importância nas decisões de 
troca; e 

3. clientes percebem pouca diferença nos aspectos 
financeiros (como taxas e juros), mas vêem grande 
diferença nos elementos não financeiros (como equipe e 
ambiente). 

Os elementos utilizados são: equipe; juros recebidos pelos 

depósitos e aplicações; juros e taxas pagos; ambiente; conveniência 

relacionada ao auto-atendimento; e conveniência relacionada ao 

horário de funcionamento, conforme apresentado no quadro 3.8. 
 

 ITENS Confiabilidade 

Equipe 

Aparência da equipe 

0,92 
 
 

Atitude e comportamento da equipe 
Atitude e comportamento dos atendentes 
Atitude e comportamento dos clientes 
Competência e eficiência da equipe 
Procedimento para tratar reclamações 
Confiabilidade da equipe 
Feedback ao consumidor 

Ambiente 

Aspecto de facilidade 

0,90 
Decoração e ambiente 
Layout e mobiliário 
Segurança do banco e da localização 
Tipos de facilidades 

Taxas de 
rentabilidade 

Taxas dos depósitos temporários 

0,89 
Taxas dos Investimentos 
Taxas de juros dos fundos 
Taxas de depósitos 

Taxas de 
empréstimos 

Taxas dos demais empréstimos 
0,80 

Taxas de juros dos empréstimos hipotecários 

Conveniência 
terminais de auto-
atendimento – ATM 

Horário ATM 

0,72 
Esperar no ATM 

Conveniência horário 
Atendimento 

Horário comercial noturno 
0,74 

Horários aos sábados 
Quadro 3.8: construto proposto por Manrai e Manrai (2007) para avaliar a 
satisfação. 
Fonte: adaptado de Manrai e Manrai, (op. cit.) 
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A análise de variância demonstrou grande diferença entre a 
influência dos aspectos financeiros e não-financeiros na satisfação dos 
consumidores. Enquanto a equipe explica 36% da variação da 
satisfação, taxas pagas e recebidas explicam apenas 11,7%. Todos os 
itens apresentam confiabilidade satisfatória. 
 
3.2.2.7. Análise proposta por Beerli, Martin e Quintana (2004) 
  
 A discussão proposta por Beerli, Martin e Quintana (2004) 
realizada com base em um questionário com trinta e três itens agrupados 
em sete elementos (quadro 3.9) e 33 itens (quadro 3.10). 
 

Construto Descrição 
Fidelidade Composta de três, itens avalia a propensão a mudar de banco, o 

uso dos produtos e a possibilidade de recomendar; 
Satisfação Três itens relacionados à diferença entre as expectativas e os 

produtos recebidos, à distância de um banco ideal e à satisfação 
global. 

Qualidade Vinte itens que identificam características dos funcionários, 
equipamentos, ambiente e atendimento. 

Custos de 
mudança 

Relacionam o tempo, o risco e os custos monetários envolvidos 
na troca; envolvem três itens. 

Processo de 
escolha 

Envolve dois itens que buscam identificar o cuidado do 
consumidor como verificar se analisa comparativamente as 
instituições antes da escolha. 

Grau de 
envolvimento 

Importância dada ao processo de escolha do banco. 

Grau de 
diferenciação 

Questiona se os clientes percebem diferença entre as instituições. 

Quadro 3.9 – Elementos para análise de satisfação e fidelidade de clientes de 
bancos. 
Fonte: adaptado de BEERLI et al, (op. cit) 
 

A análise dos autores teve três objetivos: 
1. analisar empiricamente se a satisfação do consumidor e 

os custos de mudança percebidos são antecedentes da 
fidelidade; 

2. explorar a direção casual entre qualidade percebida e 
satisfação; estabelecer se qualidade percebida é um 
antecedente indireto da fidelidade do consumidor, uma 
conseqüência da satisfação ou se existe uma relação 
bidirecional entre qualidade percebida e satisfação; e 

3. estudar a influência que o grau de elaboração do 
produto (sofisticação) exerce na relação causal entre 
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satisfação do consumidor, custos percebidos de 
mudança e fidelidade. 

 Sobre os antecedentes da fidelidade, tem-se que a relação entre 
satisfação, custos de mudança e fidelidade é positiva e estatisticamente 
significante, sendo que a satisfação tem maior influência sobre a 
fidelidade do que os custos de mudança. O quadro 3.10 apresenta os 
itens utilizados pelos autores. 
 
ITENS 
Fidelidade 1. Não quero trocar de banco porque valorizo o que escolhi. 
Alpha = 0,78 2. Sou um ciente fiel ao meu banco. 

  3. Sempre recomendo meu banco a quem pede minha opinião. 

Satisfação 4. Como avalia seu banco de acordo com as expectativas que 
Alpha=0,81 5. Qual a distância do seu banco de um ideal? 

  6. Qual sua satisfação global com o seu banco? 

Qualidade 7. As facilidades físicas são atrativas e confortáveis. 
Alpha 0,93 8. Possui equipamentos modernos. 

  9. Aparência dos empregados é agradável. 

  10. Materiais relacionados aos serviços são atrativos. 

  11.Acontecem erros recorrentes. 

  12. Está interessado em resolver seus problemas. 

  13. Resolvem seus problemas quando prometem. 

  14. Providenciam os serviços de acordo com o prometido. 

  15. Performance foi correta na primeira vez. 

  16. Empregados fornecem serviço quando necessita. 

  17. Empregados estão sempre dispostos a te ajudar. 

  18. Empregados nunca estão ocupados para te ajudar. 

  19. Empregados informam corretamente a data de execução dos 
serviços. 

  20. Empregados costumam confiar nos clientes. 

  21. Empregados são corteses. 

  22. Empregado tem conhecimento para resolver seus problemas. 

  23. Você tem atendimento pessoal e personalizado. 

  24. Atendimento ocorre em horário conveniente. 

  25. Seus interesses estão em primeiro lugar. 

  26. Empregados entendem suas necessidades específicas. 

Custos de mudança 27. Mudar envolve pesquisas e comparações entre bancos. 
Alpha=0,93 28. Mudar envolve muito esforço para poder decidir. 
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  29. Mudar envolve risco de maior insatisfação. 

Processo de escolha 
do banco 

30. Quando escolhi meu banco, fiz uma comparação entre 
instituições. 31. Fiz uma comparação entre vantagens e desvantagens. 

Grau de 
envolvimento 

32. A primeira escolha foi uma decisão importante. 

Grau de 
diferenciação 

33. Penso que existem diferenças significantes entre bancos. 

Quadro 3.10: Construto de Beerli, Martin e Quintana. 
Fonte: adaptado de Beerli, Martin e Quintana (op.cit.) 
 
3.2.2.8. Análise proposta Vanniarajan e Anbazhagan (2007) 
 
 Vanniarajan e Anbazhagan (2007) utilizam a SERVPERF para 
avaliar a satisfação de clientes de bancos privados, públicos e mistos, 
em uma escala com 4 elementos e 17 itens (cf. quadro 3.11). 
 

ITENS 

Confiabilidade 
Coeficiente 
confiabilidade 
(0,80) 

1. Disposição para resolver problemas 

2. Entrega nos prazos combinados 

3. Resolver problemas a tempo 

4. Passar recados corretamente  

5. Manter nível de qualidade - como na primeira vez 

Atendimento 
Coeficiente 
confiabilidade 
(0,91) 

6. Informações corretas 

7. Pontualidade 

8. Empregados dispostos a ajudar 

9. Compreendem suas necessidades 

Segurança 
Coeficiente 
confiabilidade 
(0,73) 

10. Empregados são confiáveis 

11. Nível de conhecimento dos empregados 

12. Cortesia 

13. Sente-se seguro nas transações bancárias 

Tangíveis 
Coeficiente 
confiabilidade 
(0,67) 

14. Equipamentos modernos 

15. Organização 

16. Aparência dos empregados 

17. Material de comunicação 
Quadro 3.11: Construto proposto por Vanniarajan e Anbazhagan (2007). 
Fonte: adaptado de Vanniarajan e Anbazhagan, (op. cit.) 
 
           Concluem que a satisfação nos bancos privados é superior, que 
confiabilidade e segurança são os elementos com maior impacto na 
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satisfação e que existe grande relação entre a qualidade percebida e a 
satisfação dos clientes. 
 Com relação à confiabilidade, o item disposição para resolver 

problemas é o mais importante, seguido de informações corretas, 
empregados confiáveis e equipamentos modernos.  
 
3.2.2.9 Análise apresentada por Newman (2001)  
 
 Newman (2001) relata a utilização de uma escala SERVQUAL 
com 5 componentes e 19 itens (quadro 3.12), para avaliação da 
satisfação de clientes em um banco inglês. A aplicação contínua dessa 
ferramenta tem elevado os níveis de satisfação dos clientes, permitindo a 
identificação dos problemas e o direcionamento de ações para os setores 
responsáveis pelos resultados críticos. 
 

 ITENS 
Confiabilidade 1. Não comentem erros. 

2. Cumprem promessas no tempo devido. 
3. Os Caixas estão abertos e funcionam quando você necessita. 

Atendimento 4. Staff disponível – à disposição. 

5. O serviço é pontual. 

6. Staff informa quando as alterações podem ocorrer. 
7. Tentam executar o serviço o mais rápido possível. 

Segurança 8. Equipe está autorizada a tomar decisões quando necessário. 

9. Capaz de responder as dúvidas. 
10. Existe privacidade. 
11. A equipe é competente. 

Tangíveis 12. A equipe tem aparência profissional. 

13. O equipamento é moderno. 
14. É fácil a leitura de folders, contratos e relatórios. 

“Empatia” 15. Reconhecem seu nome. 

16. A equipe é confiável. 

17. Equipe compreende necessidades especiais. 

18. A equipe é interessada e compreende seus problemas. 
19. O horário de atendimento é adequado às suas necessidades. 

Quadro 3.12: Construro apresentado por Newman (2001). 
Fonte: adaptado de segundo Newman, (op. cit.) 
 
3.2.2.10. Análise proposta por Gounaris e Stathakopoulos (2001) 
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 Gounaris e Stathapoulos (2001) avaliam a satisfação de clientes 
bancários na Grécia a partir de um questionário com seis elementos e 25 
itens (quadro 3.13). Os autores buscam identificar a relação entre a 
satisfação dos clientes, a possibilidade de troca e as manifestações 
positivas com amigos e familiares.  
 
ITENS 

Competência 
dos empregados 
Confiabilidade 
(0,79) 

Empregados conhecem bem os produtos. 

Os serviços são imediatos. 

Empregados têm conhecimento necessário para executar serviço 
prontamente. 

Empregados encontram tempo para atendê-lo. 

Empregados oferecem produtos adequados às suas necessidades. 

Confiabilidade 
Confiabilidade 
(0,88) 

Há informações sobre erros nas transações. 

O Banco está disposto a discutir problemas com o empregado. 
É necessário ir muitas vezes ao banco para resolver os problemas. 
Acredita na palavra do banco. 

Inovação 
Confiabilidade 
(0,76) 

O Banco oferece ampla variedade de produtos. 

O Banco oferece produtos flexíveis. 

Os novos produtos atendem sua necessidade. 

O Banco oferece serviços por telefone. 

Preço 
Confiabilidade 
(0,81) 

Taxas de empréstimos são superiores ao mercado. 

Taxas pagas por aplicações são inferiores a média do mercado. 

Pago excessivas comissões. 

Evidências 
físicas 
Confiabilidade 
(0,79) 

A atmosfera é positiva dentro do banco. 

A aparência dos empregados é agradável. 

A atmosfera revela satisfação com os produtos do banco. 

Interior das agências facilita a realização das transações.  

O clima contribui para a execução de um serviço melhor. 

Os empregados são simpáticos. 

Conveniência 
Confiabilidade 
(0,79) 

Banco está perto do seu trabalho. 

Está próximo a outros bancos. 

Está próximo aos lugares que você costuma freqüentar. 
Quadro 3.13: construto proposto por Gounaris e Stathakopoulos (2001). 
Fonte: adaptado de Gounaris e Stathakopoulos, (op. cit.) 

 
Segundo os autores, a competência dos funcionários impacta 

com elevada significância as respostas positivas do consumidor. 
Principalmente, devido ao baixo conhecimento dos produtos e da 
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percepção generalizada, que são iguais ou muito semelhantes na sua 
instituição e em outros bancos. Concluem que, para os clientes, a única 
diferença entre os serviços bancários está na equipe. 
 Outro fator com forte influência é a confiabilidade que está 
relacionada à segurança nas transações, aos erros e à crença nas decisões 
e nas justificativas do banco. Clientes não estão dispostos a trabalhar 
com bancos com reduzido nível de confiabilidade. 
 Evidências físicas, ou tangíveis, são fatores chave; esses 
elementos ficam gravados na memória do consumidor que tende a 
relacionar a qualidade e a satisfação com o ambiente agradável e a 
aparência dos empregados e equipamentos.  
 Por fim, é relevante o impacto das inovações nos produtos no 
comportamento do consumidor, mas ele é menor que o impacto das 
dimensões anteriores e a valorização dos recursos aplicados pelo cliente: 
a rentabilidade  pode determinar o nível de satisfação. 
 
3.2.2.11. Análise proposta por Mihelis et al (2001)  
 
 Mihelis et al (2001) afirmam que a satisfação dos clientes é 
dinâmica, ou seja, mudanças no mercado podem alterar suas 
preferências. O quadro 3.14 apresenta a proposta dos autores.  
 

ITENS 

Pessoal - 
Equipe 

Habilidade e conhecimento 
Responsividade 
Comunicação e colaboração 
Amizade 

Produtos 

Variedade 
Restituição 
Serviços especiais 
Custos 

Imagem 
Credibilidade 
Tecnologia e excelência 
Habilidade de satisfazer necessidades futuras 

Serviços 

Aparência das lojas 
Tempo de espera 
Processamento serviços 
Informação 

Acesso 
Expansão da rede 
Problemas nos sistemas 
Localização das lojas 

Quadro 3.14: construto proposto por Mihelis at al (2001). 
Fonte: adaptado de Mihelis et al, (op. cit.) 
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Para os autores é necessário acompanhar os níveis de satisfação 
periodicamente, classificando os clientes em grupos, de acordo com a 
região de origem e características individuais e culturais comuns. Sua 
proposta é composta de dezoito itens são divididos em cinco categorias: 
pessoal, produtos, imagem, serviço e acesso. 

 A categoria mais importante e com maior impacto na satisfação 
foi o acesso, que representa 69,5% do índice de satisfação global, depois 
desse, estão: o pessoal, 10,4%; a imagem, 7,8%; o serviço, 6,7% e os 
produtos, 5,6%. Os autores dividem a análise entre clientes pessoa física 
e empresarial e diagnosticam quais são os elementos mais importantes 
para essas duas categorias. Para pessoas físicas, destacaram-se o 
processamento de serviços, a variedade e a restituição. Para as 
empresas, os itens mais relevantes para a satisfação global foram a 
informação e a restituição (quadro 3.2). 
 

 
Figura 3.3: Classificação da importância dos itens componentes da satisfação 
dos clientes bancários. 
Fonte: adaptado de MIHELIS et al ,( op. cit, p. 356) 
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Na figura 3.2, tem-se a representação gráfica da análise onde é 
possível notar os itens com melhor desempenho. As pessoas estão mais 
satisfeitas com o processamento de serviços, a variedade, a restituição, a 
aparência das lojas, o tempo de espera e a informação. Para as empresas, 
destacaram-se a informação e a restituição. 

Os piores resultados foram, para as pessoas, os custos e os 
serviços especiais e, para as empresas, o tempo de espera.  O gráfico 3.4 
apresenta a composição da satisfação global para os dois grupos. Nos 
dois casos, o acesso aparece com maior importância, sendo mais 
acentuada nas empresas.  
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Gráfico 3.4: Composição da satisfação global para pessoas e empresas,  
Fonte: adaptado de MIHELIS et al ,( op. cit.) 

 
3.2.2.12. Análise proposta por Jamal e Naser (2002) 
 
  Segundo Jamal e Naser (2002), a satisfação é um sentimento 
relacionado ao uso de produtos e serviços e pode definir o 
comportamento futuro dos clientes, tais como novas compras e 
propaganda a familiares e amigos. O trabalho busca identificar a relação 
entre os elementos da qualidade nos serviços, as experiências do 
consumidor e as características individuais, demográficas e culturais na 
satisfação dos consumidores. O quadro 3.15 apresenta como os autores 
utilizaram os itens, divididos em dimensões essenciais, relacionamento, 
tangíveis e satisfação do consumidor.  

 Nas dimensões essenciais, Jamal e Naser (op. cit.) avaliam a 
pontualidade, a precisão, a qualidade e a informação. O relacionamento 
engloba itens que avaliam a cortesia e o atendimento. Os tangíveis 

englobam itens sobre a localização, a variedade de serviços, o 
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conhecimento e a estrutura dos pontos de atendimento. Por fim, três 
itens avaliam a satisfação global, sendo que um está relacionado às 
expectativas dos consumidores.  
 

Itens  Alfa Cronbach 
Dimensões essenciais 0,87 
Pontualidade nas entregas  
Mantém nível de qualidade atendimento  
Pontualidade nos serviços  
Desempenho Preciso  
Informação sobre a realização do serviço  
Relacionamento 0,84 
Disposição para ajudar  
Cortesia  
Atendimento preferencial  
Capacidade de atendimento  
Tangíveis 0,72 
Facilidades físicas  
Estacionamento  
Aparência pessoal  
Localização  
Variedade de serviços  
Informações simples  
Facilidade para entrar e sair  
Conhecimento da equipe  
Satisfação do consumidor  
Nível de satisfação  
Atende expectativas  
Qualidade dos serviços  

Quadro 3.15: Construto proposto por Jamal e Naser (2002). 
Fonte: adaptado de JAMAL e NASER, (op. cit.) 

 
 Os resultados demonstram elevada relação entre as dimensões 
essenciais, o relacionamento e a satisfação dos clientes. A expertise dos 
clientes impacta o nível de satisfação, assim como elementos culturais e 
geográficos.  
 
3.2.2.13. Análise proposta por Zacharias, Figueiredo e Almeida (2008) 
 
 Baseados em um levantamento bibliográfico, Zacharias et al 
(2008) definem sete hipóteses para sua pesquisa, conforme mostrado no 
quadro 3.16. Eles avaliam a satisfação e sua relação com os itens a 
seguir: 
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a) os produtos e serviços do banco; 
b) o atendimento nos caixas; 
c) o atendimento dos gerentes; 
d) os caixas eletrônicos; 
e) o uso do banco através da internet; 
f) o uso do banco pelo telefone; e 
g) a forma como o banco resolve erros e problemas 
(considerando a facilidade de fazer a reclamação, os 
procedimentos adotados pelo banco para corrigir a 
falha e compensar o cliente e a agilidade do banco para 
tal procedimento). 

 
 Os autores ainda avaliaram, englobando todos os aspectos 
relativos ao atendimento, produtos e serviços, o grau de satisfação geral. 
 

Hipóteses  da  pesquisa Autores relacionados às hipóteses 
H1 – A satisfação com os produtos e 
serviços oferecidos pelo banco é fator 
determinante da satisfação geral do cliente 

Levesque e MacDougall (1996); 
Krishman et al (1999). 

H2 – A satisfação com o uso dos caixas 
eletrônicos do banco é fator determinante 
da satisfação geral do cliente. 

Goode e Moutinho (1995); Moutinho 
e Smith (2000); Souza, Fonseca e 
Oliveira (2005). 

H3 – A satisfação com o uso do banco por 
telefone é fator determinante da satisfação 
geral do cliente. 

Levesque e MacDougall (1996); 
Krishman et al (1999); Souza, 
Fonseca e Oliveira (2005). 

H4 – A satisfação com o uso do banco por 
internet é fator determinante da satisfação 
geral do cliente 

Krishman et al (1999); Souza, 
Fonseca e Oliveira (2005); Moutinho 
e Smith (2000); Oliveira (2001); 
Gerrard, Cunningham e Devlin 
(2006). 

H5 - A satisfação com o atendimento do 
caixa é fator determinante da satisfação 
geral do cliente 

Jamal e Naser (2002) 

H6 - A satisfação com os gerentes é fator 
determinante da satisfação geral do cliente 

Souza, Fonseca e Oliveira (2005); 
Lassar, Manolis e Winsor (2000); 
Madil et al (2002).  

H7 - A satisfação com a forma como o 
banco resolve seus problemas (recuperação 
do serviço) é fator determinante da 
satisfação geral do cliente 

Levesque e MacDougall (1996); Hart, 
Heskett e Sasser (1990); Smith e 
Bolton (1998); Duffy, Miler e Bexley 
(2006).  

Quadro 3.16: Hipóteses da pesquisa de Zacharias, Figueiredo e Almeida (2008). 
Fonte: Zacharias, Figueiredo e Almeida et al, (op. cit) 
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Dentre os resultados, destacam-se a insatisfação com a forma 
como os bancos recuperam o serviço e tratam problemas e os bons 
resultados do serviço via internet. A análise fatorial gerou apenas um 
fator, sugerindo a unidimensionalidade do construto satisfação. O total 
da variância explicada por esse único fator foi de 60,7% e a 
confiabilidade da escala, composta pelos seis itens relacionados e 
refletida pelo coeficiente alfa de Cronbach, foi de 0,863. 
 Foi considerada significativa a influência das seguintes 
variáveis na satisfação dos clientes: satisfação com a forma como o 
banco resolve problemas, satisfação com os gerentes do banco, 
satisfação com produtos e serviços do banco e satisfação com os caixas 
eletrônicos do banco. 
 Os resultados demonstram que a satisfação com a forma como o 
banco resolve problemas aparenta ser o aspecto que impacta mais 
fortemente a satisfação geral. A segunda variável de maior relevância no 
modelo é a satisfação com os gerentes, seguida da satisfação com os 
caixas eletrônicos. 
 
3.2.2.14. Análise proposta por Patrício Fisk e Cunha (2003) 
  

Patrício, Fisk e Cunha (2003) objetivam com o seu trabalho 
avaliar fatores potenciais que influenciam a avaliação dos consumidores 
e o uso dos serviços via internet, acesso às agências, atendimento pelo 
telefone e terminais de auto-atendimento. A análise está dividida entre 
fatores que influenciam positivamente e fatores que influenciam 
negativamente a utilização dos sistemas de entrega dos serviços. O 
quadro 3.17 apresenta os resultados obtidos pelos autores. 

Os maiores benefícios dos canais de atendimento eletrônicos e 
telefônicos estão relacionados à acessibilidade, à conveniência e ao 
tempo. No caso das agências, esses itens tornam-se os pontos negativos. 
No entanto, as agências ganham quando se trata do atendimento 
personalizado, do apoio à decisão, da ajuda e do repasse de informações. 
Segundo o estudo, a maioria dos clientes faz uso de mais de um canal e 
pode-se imaginar que, de acordo com o tipo de serviço que desejam 
executar, recorrerão a diferentes canais. 
 A performance percebida pelo cliente, seu perfil e o tipo de 
operação irão influenciar a decisão sobre o canal que deverão escolher. 
Os autores concluem que os clientes utilizam os canais de atendimento 
de forma complementar e a satisfação está relacionada ao grau de 
adequação desses canais às suas necessidades; os resultados obtidos com 
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os acessos vão definir a satisfação do cliente e uma nova utilização ou 
não desses acessos. 

 

Categoria Acesso via 
Internet 

Agências Atendimento 
via telefone 

Terminais 
eletrônicos 

Vantagens 

Acessibilidade 
Troca de 
Conhecimento  

Contato 
humano 

Diversidade de 
operações 

Tempo  
Atenção 
individual 

Conveniência Acessibilidade 

Facilidade de 
uso 

Ajuda 
profissional 

Acessibilidade Tempo 

Capacidade de 
Informação 

Empatia e 
cortesia 

Possibilidade de 
questionar 

Conveniência 

Controle do 
feedback 

Ajuda a resolver 
e decidir 

Cortesia 
Controle do 
feedback 

Utilidade 
Completam 
sistemas 

  

Conveniência    

Autonomia    

Desvantagens 

Preocupação 
com segurança 

Tempo perdido 
Falta de 
controle 
feedback 

Segurança 

Sem avaliação 
da operação 

Falta de 
acessibilidade 

Falta de troca 
de 
conhecimento 

Falhas técnicas 

Sem 
informações de 
qualidade 

Falta de 
conveniência 

Falta de 
personalização 

Sem avaliação 
das operações 

Sem 
personalização 

 
Falta de valor 
agregado 

Sem apoio do 
banco 

Quadro 3.17: Análise dos determinantes da satisfação, segundo Patrício, Fisk e 
Cunha (2003) 
Fonte: Patrício, Fisk e Cunha, (op. cit) 
  
3.2.2.15. Análise proposta por Sureshchandar, Rajendran e 
Anantharaman (2002) 
 
 Sureshchandar, Rajendran e Anantharaman (2002) definem 
cinco fatores determinantes da satisfação de clientes bancários: 
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1. elementos (serviços) essenciais: o conteúdo do serviço; 
2. elementos humanos envolvidos: aspectos relacionados a 
equipe como empatia e confiabilidade; 
3. sistematização da prestação de serviços: elementos não-
humanos, os processos, procedimentos, sistemas e 
tecnologias empregadas;  
4. elementos tangíveis: os equipamentos, a aparência e a 
comodidade; e 
5. responsabilidade social:  a ética do banco. 
 

 Para os autores, a satisfação é um construto multidimensional, e 
os itens que são capazes de avaliar a qualidade dos serviços devem ser 
suficientes para avaliar a satisfação dos clientes, ou seja, as dimensões 
da qualidade nos serviços são as mesmas da satisfação. Utilizando os 
itens apresentados no quadro 3.18, testam as hipóteses de pesquisa e 
identificam diferença entre a qualidade nos serviços e a satisfação dos 
clientes nos cinco fatores avaliados, ou seja, satisfação e qualidade são 
dois construtos diferentes. Há correlação significativa entre qualidade e 
satisfação nos cinco componentes do serviço, sendo que a qualidade no 
atendimento tem maior influência na satisfação, seguida de sistemas, de 
tangíveis, de elementos essenciais e de responsabilidade social. 
 

Itens/dimensões Itens/dimensões 
Componentes do serviço Sistemas 

Diversidade de serviços 
Sistemas únicos, simples e com pouca 
burocracia 

Intensidade e profundidade do serviço 
Tem processo simples e estruturado para 
fornecer o serviço 

Inovação Tecnologia adequada e moderna 

Disponibilidade de produtos e serviços 
Grau de precisão dos procedimentos e 
processos 

Horários e dias de funcionamento Pessoal adequado 
Variáveis humanas Adequada facilidade 
Cumpre o prometido Tangíveis 
Capacidade de resolver problemas Ambiente adequado 
Organização Layout 
Provem serviços como na primeira vez Ambiente familiar 
Apresentam detalhes dos produtos Sinalização e informações 
Atendimento rápido Aparência dos empregados 
Disposição para ajudar Materiais e informativos 
Solicita feedback Responsabilidade Social 
Fornece informações sobre os resultados 
da empresa comparativamente ao 
mercado 

Tratamento igual a todos os clientes 
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Confiáveis 
Atende e supera as necessidades dos 
clientes 

Proporciona transações com segurança Serviços com custos adequados 
Cortesia Localização 
Questiona de forma corretas os clientes Atende diversos níveis sociais 
Compreende reclamações sobre 
procedimentos e processos 

Responsabilidade com relação a 
empregados 

Atenção individual Conduta ética 
Compreendem as necessidades dos 
clientes 

  

Quadro 3.18: Construto proposto por Rajendran e Anantharaman (2002). 
Fonte: adaptado de Sureshchandar, Rajendran e Anantharaman (op. cit) 
 
3.2.2.16. Análise proposta por Zhou (2004) 
 
 Zhou (2004) apresenta a escala SERVPERF aplicada na 
avaliação da satisfação de clientes bancários na China. Seu objetivo é 
avaliar e confirmar a existência da relação entre os elementos da 
qualidade nos serviços, a satisfação e as intenções dos consumidores. A 
proposta segue o modelo apresentado na figura 3.4. 
 A escala, inicialmente, foi composta dos 22 itens originais da 
SERVPERF, um item relacionado à satisfação global e três relacionados 
às intenções de troca como “estou pensando a mudar de banco”; “estou 
diminuindo o número de negócios com seu banco” e “estou decidido a 
mudar”. 
 A análise fatorial exploratória dos itens da SERVPERF gerou 
uma escala com três dimensões. Comparada às dimensões originais da 
SERVQUAL, a primeira agrega itens relacionados à empatia e à 
responsividade; a segunda agrega a confiabilidade e a segurança e, a 
terceira, os tangíveis. 
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Figura 3.4: Modelo de avaliação dos antecedentes e efeitos da satisfação  
Fonte: adaptado de  ZHOU , op cit) 
 
 O modelo identifica relação direta entre a qualidade, a 
satisfação e as intenções do consumidor. As três dimensões apresentam 
confiabilidade elevada e os itens relacionados à dimensão empatia e à 
responsividade apresentam maior influência na satisfação. 
 

Itens/dimensões Confiabilidade 
Empatia e responsividade 0,93 
Atendimento personalizado  
Compreendem necessidades específicas   
Atenção individual  
Boas intenções  
Dispostos a ajudar  
Estão disponíveis  
Mantém baixos níveis de erros  
Conhecimento para dar respostas  
Confiabilidade e Segurança 0,90 
Cumprem o prometido  
Segurança nas transações  
Cortesia  
Performance mantém o nível  
Mantém promessas  
Estão interessados em resolver seus problemas  
Fornecem serviço imediato  

Satisfação 
Global 

Dimensões 
SERVPERF 

Satisfação 
Global 

Intenções do 
consumidor 

Empatia/ 
Responsividad

e 

Confiabilidade
/ Segurança 

Tangíveis 

Possibilidade 
mudança 

Redução 
transações 

Decisão de 
mudar 
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Informações pessoais estão seguras  
Informam com exatidão prazo de execução  
Tangíveis 0,85 
Facilidades físicas  
Equipamentos modernos  
Materiais associados ao serviço  
Aparência dos empregados  
Quadro 3.19: Construto Proposto por Zhou (2004). 
Fonte: adaptado de ZHOU, (op.cit.) 

 
3.2.2.17. Análise Comparativa entre escalas de satisfação de clientes 
bancários 
 
 O desenvolvimento trouxe a tecnologia para o centro dos 
produtos bancários. Ela permite à empresa formar e consultar 
rapidamente a base de dados necessária para autorizar pacotes de 
produtos com segurança, agilidade e flexibilidade. Facilita as operações 
para clientes pelo atendimento remoto via computador, terminais de 
atendimento ou celular. Substitui o trabalho humano em diversas 
atividades, permitindo redução nos custos e foco da equipe no 
desenvolvimento de relações mais sólidas e lucrativas com carteiras 
específicas de clientes.  
 A tecnologia auxilia a oferta de produtos e o atendimento, mas é 
apenas um dos elementos capazes de gerar satisfação dos clientes. No 
quadro 3.20, são apresentados os elementos identificados nos trabalhos 
analisados neste capítulo. 
 

Autores Elementos 

Johnston (1997)   Não agrupa itens. 

Miguel (2001) Infra-estrutura; Produtos/serviços; Atendimento; Satisfação 
Geral; Determinantes da satisfação. 

Moutinho e Smith 
(2000) 

Facilidade de realizar transações; Qualidade no atendimento; 
Satisfação com produtos e serviços; Probabilidade de trocar 
de banco; Fidelidade. 

Gosling e 
Gonçalves (2001) 

Comprometimento; Confiabilidade; Benefícios; 
Comportamento unilateral; Propensão a deixar o 
relacionamento; Conflito funcional; Satisfação com o 
relacionamento. 

Horta (2003) Instituição; Produtos; Serviços; Pessoal; Aspectos gerais. 

Manrai e Manrai 
(2004) 

Equipe; Juros recebidos; Juros e taxas pagas; Ambiente; 
Conveniência no auto-atendimento; Conveniência do horário 
de funcionamento. 
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Beerli, Martín e 
Quintana (2004) 

Fidelidade; Satisfação; Qualidade; Custos da Mudança; 
Processo de escolha; Grau de envolvimento; Grau de 
diferenciação. 

Vanniarajan e 
Anbazhagan 
(2007)  

Confiabilidade; Atendimento; Segurança; Tangíveis. 

Newman (2001) Confiabilidade; Atendimento; Segurança; Tecnologia; 
Empatia. 

Gounaris e 
Stathapoulos  

Competência dos empregados; Confiabilidade; Inovação; 
Preço; Evidências físicas; Conveniência. 

Mihelis et al 
(2001) 

Pessoal; Produtos; Imagem; Serviços; Acesso. 

Jamal e Naser 
(2002) 

Dimensões essenciais; Relacionamento; Tangíveis; 
Satisfação. 

Zacharias, 
Figueiredo e 
Almeida (2008) 

Não utiliza. 

Patrício, Fisk e 
Cunha (2008) 

Acesso via internet; Agências; Atendimento Telefônico; 
Terminais eletrônicos. 

Sureshchandar, 
Rajendran e 
Anantharaman 
(2002) 

Componentes dos serviços; Variáveis humanas; Sistemas; 
Tangíveis; Responsabilidade social 

Zhou (2004) Empatia e responsividade; Confiabilidade e segurança; 
Tangíveis. 

Quadro 3.20: Elementos utilizados para avaliação da satisfação 
 
 Apenas dois autores não utilizam agrupamentos para classificar 
os itens utilizados na sua avaliação. Nos demais, a quantidade de 
agrupamentos ou elementos varia entre quatro e sete. Ressalta-se que 
alguns trabalhos buscam, além de identificar a satisfação dos clientes, 
mensurar o nível de fidelidade e a propensão a deixar o relacionamento. 
Os itens utilizados com esse objetivo não serão aproveitados nesse 
estudo. 
 Produtos, atendimento, comprometimento, confiabilidade, 

benefícios, instituição, juros e taxas, conveniência, tangíveis, 

competência, segurança e inovação destacam-se nas propostas 
avaliadas. Entretanto, os resultados demonstram que alguns elementos 
exercem maior influência na decisão e satisfação dos clientes.  
 Silva (2007) e Moutinho e Smith (2000) destacam os 
relacionamentos e o atendimento na satisfação. Eles interferem no 
comportamento do consumidor, geram maior satisfação e provável 
fidelização. Gosling e Gonçalves (2003) e Manrai e Manrai (2007) 
identificam que os aspectos técnicos e financeiros exercem menor 
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influência na satisfação e, portanto, a possibilidade de troca é mais 
influenciada pelo atendimento que pelas características dos produtos. 
Para eles, há um nivelamento das características dos produtos e da 
tecnologia no setor bancário. 
 Miguel (2002) e Johnston (1997) confirmam a importância dos 
recursos humanos na satisfação dos clientes. Miguel (op. cit), quando 
avalia os elementos que podem elevar a satisfação dos consumidores, 
verifica que 35% dos entrevistados consideram a qualidade no 
atendimento o principal fator. Johnston (op. cit.) classifica como 
elementos que devem estar em constante melhora na empresa e são 
oportunidades para a excelência: compromisso, atenção, amizade, 

cuidado, cortesia, reciprocidade, flexibilidade e competência. 

 Horta (2003) identifica que a escala de prioridade de empresas 
do Rio de Janeiro e Minas Gerais tem produtos em primeiro lugar, 
seguido de serviços, pessoas e instituições. Vanniarajan (2007) 
identifica a confiabilidade e a segurança como elementos fundamentais 
para a satisfação e Mihelis at al (2001) identifica o acesso como fator 
determinante. 
 O quadro 3.21 resume os principais resultados dos modelos 
apresentados. Notam-se diferenças entre os principais atributos da 
satisfação, podendo-se relacioná-las ao espaço onde as pesquisas foram 
desenvolvidas. Os resultados reforçam a necessidade de considerar nas 
escalas de satisfação os fatores locais, além das características 
específicas do serviço.  
 

Autores Objetivos Resultados 

Johnston (1997)   

Identificar 
capacidade de 
satisfazer, gerar 
insatisfação e 
importância relativa 
dos itens. 

Compromisso e atenção são os 
elementos mais importantes da 
satisfação.  

Miguel (2002) 
 

Identificar o nível de 
satisfação e os 
fatores 
determinantes de 
satisfação. 

Qualidade no atendimento tem maior 
potencial de gerar satisfação.  Na infra-
estrutura, destacam-se: a localização, a 
comodidade, a modernidade e o 
estacionamento. Nos produtos/serviços, 
destacam-se a facilidade de obter 
empréstimos, as taxas cobradas e as 
transações por internet e telefone. 

Moutinho e 
Smith (2000) 

Identificar os fatores 
que contribuem para 
a satisfação e 
fidelidade. 

Serviços ágeis, fáceis de executar e 
equipe treinada podem determinar o 
nível de satisfação e fidelidade. 
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Gosling e 
Gonçalves 
(2003)  

Validar escala para 
avaliar a satisfação 
de clientes. 

Dos 7 elementos, apenas propensão a 
deixar o relacionamento e conflito 
funcional não foram validados. 

Horta (2003) 
 

Avaliar a satisfação 
e determinar os 
elementos mais 
importantes para os 
clientes. 

O portfólio de produtos, as taxas 
cobradas, disponibilidade de crédito, 
tecnologia e capilaridade exercem maior 
influência na satisfação. 

Manrai e Manrai 
(2007) 

Testar relação entre 
a satisfação e a 
probabilidade de 
mudar de instituição. 

Satisfação tem forte influência na 
probabilidade de mudar de banco. 
Aspectos humanos têm maior influência 
na satisfação que aspectos financeiros.  

Beerli et al 
(2004) 

Identificar os 
antecedentes da 
satisfação, qualidade 
percebida e 
fidelidade. 

O nível de sofisticação dos produtos 
exerce baixa influência na satisfação e 
modernidade dos equipamentos e o 
atendimento têm forte peso na satisfação 
global. 

Vanniarajan e 
Anbazhagan 
(2007)  

Avaliar a satisfação 
dos clientes 
bancários. 

Os elementos mais importantes são 
confiabilidade e segurança. Os itens 
mais importantes são disposição para 
resolver problemas, informações 
corretas, empregados confiáveis e 
equipamentos modernos. 

Newman (2001) 

Avaliar resultados da 
aplicação 
SERVQUAL em um 
banco comercial. 

Escala permite o acompanhamento 
sistemático do nível de satisfação e a 
identificação das atividades que não 
contribuem para a satisfação dos 
clientes. 

Gounaris e 
Stathakopoulos 
(2001) 

Avaliar a satisfação 
dos clientes 
bancários. 

Confiabilidade é o elemento que mais 
impacta na satisfação dos clientes, 
seguida da competência dos empregados, 
aparência e rentabilidade. 

Mihelis et al 
(2001) 

Avaliar a satisfação 
dos clientes 
bancários. 

Em ordem de importância acesso, 
pessoal, imagem, serviços e produtos 
impactam a satisfação.  

Jamal e Naser 
(2002) 

Relacionar a 
qualidade, 
expectativas e 
características 
individuais com a 
satisfação. 

A pontualidade das entregas e do 
serviço, a qualidade constante do 
atendimento, a precisão, o nível de 
informações prestadas, a disposição, a 
cortesia e a capacidade de atendimento 
influenciam a satisfação.  

Zacharias et al 
(2008) 

Avaliar a relação 
existente entre a 
satisfação, os 
produtos e os 
serviços, os  
equipamentos, o 
atendimento e a 
capacidade de 
resolver problemas. 

Capacidade de resolver problemas, 
atendimento dos gerentes, produtos e 
serviços e caixas eletrônicos exercem 
elevada influência na satisfação.  
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Patrício et al  
 (2003 

Identificar fatores 
que impactam a 
utilização de caixas 
eletrônicos e outros 
canais de 
atendimento.  

A acessibilidade, a conveniência, o 
tempo despendido, o atendimento 
personalizado, o apoio à decisão e o 
nível de informação irão influenciar a 
decisão do consumidor e o nível de 
satisfação.  

Sureshchander et 
al (2002) 

Identificar se 
qualidade e 
satisfação são 
construtos distintos e 
se possuem 
correlação. 

A qualidade no atendimento tem maior 
influência na satisfação, seguida de 
sistemas, tangíveis, elementos essenciais 
e responsabilidade social. 
 

Zhou (2004) 
 

Avaliar a relação 
entre qualidade, 
satisfação e as 
intenções e 
comportamentos do 
consumidor. 

Exercem influência na satisfação: 
personalização do atendimento, 
compreensão das necessidades, atenção, 
disposição, nível de erros e 
conhecimento.  

Quadro 3.21: Determinantes da satisfação dos clientes bancários. 
 
 Dentre os principais determinantes da satisfação dos clientes 
bancários destacam-se: compromisso, atenção, atendimento, 

localização, comodidade, modernidade/tecnologia, estacionamento, 

disponibilidade de crédito, taxas, agilidade, equipe, fidelidade, 

portfólio, capilaridade, confiabilidade, segurança, competência, 

aparência, rentabilidade, acesso, imagem, pontualidade, precisão, 

informações, disposição, cortesia, capacidade de resolver problemas, 

caixas eletrônicos, conveniência, tempo, sistemas, tangíveis, disposição, 

erros e conhecimento. 
 Os resultados, de acordo com características semelhantes, foram 
agrupados em 4 elementos determinantes da satisfação dos clientes 
bancários: atendimento, produtos, acesso e equipamentos e sistemas.  O 
quadro 3.22 apresenta o agrupamento proposto. 
 

Elementos da 
qualidade 

Principais determinantes da satisfação 

Produtos 
Facilidade para obter empréstimos; taxas cobradas; portfólio; 
rentabilidade. 

Atendimento 
Conhecimento, compromisso, atenção, agilidade, confiabilidade, 
disposição, informação, competência, aparência, pontualidade, 
precisão, cortesia, capacidade, apoio à decisão, compreensão, erros.   

Equipamentos 
e sistemas 

Modernidade, caixas eletrônicos, sistemas, outros equipamentos.    

Acesso 
Localização, estacionamento, internet, segurança, conveniência, 
tempo gasto, comodidade.   

Quadro 3.22: Determinantes da satisfação de clientes bancários 
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 Os fatores relacionados ao atendimento estão entre os maiores 
responsáveis pela satisfação dos clientes bancários e são contemplados 
no resultado de treze estudos. Nota-se que os clientes valorizam nessa 
dimensão o conhecimento dos empregados, o compromisso, a atenção, a 
agilidade, a confiabilidade, a disposição, o nível de informações 
prestadas, a competência, a aparência, a pontualidade, a precisão, a 
cortesia, a capacidade, o apoio à decisão, a personalização e o nível de 
erros.  
 Esses itens aparecem de forma dispersa pois grupos de clientes 
valorizam atributos distintos do atendimento. Dentre os itens 
relacionados ao atendimento, destacam-se a confiabilidade, o nível de 
informação, a disposição, a pontualidade e a capacidade. Esse elemento 
é muito importante para os bancos, pois ter uma equipe apta a atender e 
prestar com agilidade informações claras influencia a avaliação e as 
decisões do cliente. 
 A relação entre os produtos e a satisfação não tem destaque na 
maioria dos trabalhos, mas alguns resultados apontam para a relação 
entre a satisfação e a facilidade de obtenção de empréstimos, taxas 
cobradas, portfólio e rentabilidade.  
 A tecnologia torna ágil o atendimento e reduz o tempo gasto em 
agências e terminais de auto-atendimento. Nos equipamentos e sistemas, 
foram agrupados itens relacionados à modernidade de equipamentos e 
instalações e sistemas. Os resultados apontam para relação entre a 
aparência, a atualidade dos equipamentos da agência e dos terminais de 
auto-atendimento e satisfação. Miguel (2002) identificou que, para 12% 
dos clientes bancários de Belo Horizonte/MG, a qualidade dos 
equipamentos é fator determinante da satisfação.  
 A facilidade para acessar recursos (crédito, saque e pagamento) 
propicia economia de tempo para os clientes. Miguel (op. cit.) identifica 
que 21% dos clientes apontam o tempo como fator limitante da 
satisfação e 26% consideram ruim ou regular o acesso à agência. A 
satisfação com o acesso foca-se nas condições que a empresa fornece 
para seus clientes adquirirem seus produtos. Os resultados identificam 
relação entre a satisfação e a localização, estacionamento, conveniência, 
tempo gasto, comodidade, serviços via internet e segurança.  
 Esses elementos e seus componentes fazem referência a 
características básicas da qualidade na atividade bancária. As interações 
com os clientes são o foco para obtenção da satisfação e se dão através 
do atendimento ágil, cordial, preciso e confiável, com produtos 
diversificados, com rentabilidade e custos equilibrados e de fácil acesso. 
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A facilidade de acesso às agências, correspondentes bancários e 
terminais de auto-atendimento, com segurança, comodidade e 
proximidade, disponibilidade de estacionamento e, ainda, equipamentos 
modernos e sistemas fáceis de operar. 
 O Quadro 3.23 enquadra quatro elementos propostos nesse 
estudo aos utilizados nas dezesseis análises apresentadas neste capítulo. 
Como esse agrupamento não é o utilizado pelos autores, existem casos 
em que um elemento aparece duas vezes, ou seja, está classificado em 
acesso e equipamentos e sistemas, por exemplo. 
 

 Autor
es 

Elementos do serviço bancário 

Produtos Atendimento Acesso 
Equipamentos 
e sistemas 

Johnston (1997)       

Miguel (2002)  Produtos Atendimento 
Infra-
estrutura 

Infra-estrutura 

Moutinho e 
Smith (2000) 

Satisfação 
com 
produtos 

Qualidade no 
atendimento 

  

Gosling e 
Gonçalves 
(2003) 

Benefícios 

Relacionamento 
Comprometiment
o 
Confiabilidade 

  

Horta (2003) Produtos Pessoal Instituição  

Manrai e Manrai 
(2007) 
 

Juros 
Recebidos 
Juros e taxas 
pagas 

Equipe 

Ambiente, 
conveniência 
auto-
atendimento 
e horário 

Ambiente 

Beerli et al 
(2004) 

 Qualidade Qualidade Qualidade 

Vanniarajan e 
Anbazhagan 
(2007)  

 
Atendimento 
Confiabilidade 

Segurança  

Newman (2001)  
Confiabilidade 
Atendimento 
Empatia 

Segurança Tecnologia 

Gounaris e 
Stathakopoulos 
(2001) 

Inovação 
Preço 

Competência dos 
empregados 
Confiabilidade 

Conveniênci
a 

Evidências 
Físicas 

Mihelis et al 
(2001) 

Produtos 
Pessoal 
Serviços 

Serviços 
Acesso 

Imagem 

Jamal e Naser 
(2002) 

 

Dimensões 
essenciais 
Relacionamento 
Tangíveis 

Tangíveis  

Zacharias et al     
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(2008) 

Patrício et al 
(2003) 
 

 
Atendimento 
telefônico 

Internet 
Agências 
Terminais 
eletrônicos 

 

Sureshchandar et 
al (2002) 

Componente
s do serviço 

Variáveis 
humanas 

Tangíveis Sistemas 

Zhou (2004)  

Empatia e 
responsividade 
Confiabilidade e 
segurança 

Confiabilida
de e 
segurança 
Tangíveis 

Tangíveis 

Quadro 3.23: Agrupamento dos elementos utilizados para medir o nível de 
satisfação. 

 
É o caso do trabalho de Beerli et al (2004), em que  os itens 

utilizados pelos autores para avaliar a qualidade estão todos incluídos 
em um elemento, qualidade;  portanto, ao avaliar os itens que o 
compõem, percebe-se que possuem características aqui enquadradas 
como atendimento, acesso e equipamentos e sistemas.  
 Através do quadro 3.23 nota-se que elementos relacionados aos 
produtos aparecem em oito propostas e a avaliação do atendimento em 
quatorze. O acesso é citado em doze e pode-se identificar a avaliação de 
equipamentos e sistemas em nove modelos. 
 
3.3. PARÂMETROS PARA DEFINIÇÃO DO CONSTRUTO 
UTILIZADO  
 

 O construto utilizado neste estudo foi elaborado com 
base nos resultados apresentados neste capítulo. Na comparação dos 
resultados, identificou-se a existência de quatro elementos dos serviços 
bancários que os clientes valorizam ou que impactam significantemente 
a avaliação e o nível de satisfação. Destaca-se o atendimento e suas 
características (compromisso, atenção, amizade, cuidado, cortesia, 
agilidade, competência, informação, empatia, confiança e pontualidade) 
nos trabalhos de Zhou (2004), Sureshchandar, Rajendran e 
Anhantharaman (2002), Beerli et al (2004), Jamal e Naser (2002), 
Moutinho e Smith (2000), Miguel (2002), Jonhston (1997) e Gounaris e 
Stathapoulos (2001). 

Os produtos formam destaque nos trabalhos de Miguel (2002), 
Horta (2002), Gounaris e Stathapoulos (2001), Mihelis et al (2001), 
Beerli et al (2004), e Zacharias, Figueiredo e Almeida (2008). 
Componentes dos produtos como taxas cobradas, rendimento recebido e 
inovações influenciam a satisfação dos clientes.   
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Os equipamentos e sistemas (tecnologia) sistemas de 
atendimento e acesso remoto, a aparência e modernidade dos 
equipamentos têm destaque nos resultados apresentados por 
Sureshchandar, Rajendran e Anhantharaman (2002), Zacharias, 
Figueiredo e Almeida (2008), Vanniarajan e Anbazhagan (2007), Beerli 
et al (2004), Miguel (2002), Horta (2002) e Patrício, Fisk e Cunha 
(2003).   

O acesso e itens correspondentes como acessibilidade, 
conveniência, facilidade, estacionamento e capilaridade são destaque 
nos resultados de Moutinho e Smith (2000), Miguel (2002), Horta 
(2002), Mihelis et al (2001) e Patrício, Fisk e Cunha (2003). Assim o 
construto tem como base os elementos a seguir: 

1. Características dos produtos: envolvem a avaliação 
de itens relacionados à funcionalidade, aos custos, à 
importância e à remuneração e confiabilidade; 
2. Atendimento: compreende características dos 
atendentes e gerentes, tais como, cortesia, atenção, 
disponibilidade, competência e confiabilidade; 
3. Equipamentos e sistemas: Busca investigar se os 
clientes estão satisfeitos com os equipamentos e 
sistemas utilizados no atendimento; e 
4. Acesso: avalia o acesso via internet, terminais de 
auto-atendimento, agências. Avalia, também, a 
segurança nesses ambientes e a sua localização. 

 Cada elemento agrupa um conjunto de itens para avaliar a 
satisfação. Com relação aos produtos, a partir dos modelos 
desenvolvidos por Miguel (2002), Manrai e Manrai (2007), Horta 
(2003), Gosling e Gonçalves (2003), Moutinho, Smith (2000), Mihelis 

et al (2001), Gounaris e Stathakopoulos (2001) e Sureshchandar et al 

(2002), verifica-se a necessidade de itens relacionados a: 
1. análise do portfólio da empresa, quantidade de 
produtos e adequação às necessidades dos cliente; 
2. taxas aplicadas sobre os recursos captados, sobre os 
recursos aplicados, assim como os custos de 
manutenção de conta, cartão de crédito e outros; 
3. disponibilidade de crédito, quando necessária; 
4. necessidade de garantia para realizar as transações e 
avaliação do impacto dessas na agilidade de aquisição 
dos produtos e limites de crédito; e 
5. benefícios que acompanham os produtos - relação 
custo benefício. 
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 As taxas cobradas e pagas aos clientes são itens sempre 
presentes. Manrai e Manrai (op. cit.) demonstram que, quanto maior for 
a satisfação com as taxas pagas e recebidas, menor será a probabilidade 
de mudança. Gounaris e Stathakopoulos (op. cit.) afirmam que a 
valorização dos recursos aplicados pelo cliente é um determinante da 
satisfação. 
 Destaca-se no estudo de Horta (op. cit.), o percentual de 45% 
dos entrevistados que se dizem insatisfeitos ou muito insatisfeitos com 
os produtos e serviços do seu banco. 
 O atendimento personalizado e ágil e a equipe competente e 
focada nas necessidades dos clientes estão entre os determinantes da 
satisfação. Na maioria das ocasiões, os produtos possuem detalhes que 
os clientes desconhecem e existem significativas variações entre 
categorias de seguros: prêmios e coberturas diferentes, fundos com taxas 
de administração, rentabilidade e aportes diferentes e empréstimos com 
taxas e garantias exigidas de acordo com o perfil do cliente. Definir a 
melhor opção requer conhecimento e apoio especializado. 
 Segundo Horta (2002), Manrai e Manrai (2007), Gosling e 
Gonçalves (2003), Moutinho e Smith (2000), Miguel (2002), 
Vanniarajan e Anbazhagan (2007), Newman (2001), Beerli et al (2004), 
Gounaris e Stathakopoulos (2001), Jamal e Naser (2002), Patrício et al 
(2003), Sureshchandar et al (2002), Zhou (2004) e Mihelis et al (2001), 
os itens mais adequados para avaliar a satisfação no atendimento devem 
abranger: 
 

1. Qualificação e competência: capacidade de resposta 
às dúvidas, de esclarecimentos sobre produtos, de 
compreender as necessidades dos clientes e de 
cumprimentos dos prazos; 
2. Cortesia no atendimento; 
3. Tempo gasto para realizar operações; 
4. Tempo de resposta - às reclamações, às solicitações 
e às dúvidas; e 
5. Capacidade de passar informações corretas e 
confiáveis no prazo necessário para a tomada de 
decisão do cliente. 

Para Gounaris e Stathakopoulos (op. cit.) as avaliações dos 
consumidores são muito influenciadas pela competência dos 
empregados. Com produtos complexos que podem envolver riscos de 
perda, os clientes preferem instituições que propiciem atendimento 
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capaz de ajudar nas avaliações e permitam decidir com maior segurança 
e tranqüilidade. 
 A tecnologia torna ágil o atendimento e reduz o tempo gasto em 
agências e terminais de auto-atendimento.  Miguel (2002), Manrai e 
Manrai (2007), Newman (2001), Vanniarajan e Anbazhagan (2007), 
Gounaris e Stathakopoulos (2001), Mihelis et al (2001), Zhou (2004), 
Sureshchandar et al (2002) e Beerli et al (2004) propõem itens 
relacionados à aparência e à atualidade dos equipamentos da agência e 
terminais de auto-atendimento e à  agilidade dos sistemas utilizados pelo 
cliente. 
  Acessar produtos com facilidade propicia economia de tempo 
para os clientes. Miguel (2002) identifica que 21% dos entrevistados 
apontam o tempo como fator limitante da satisfação,  e 26% consideram 
ruim ou regular o acesso à agência. 
 A satisfação com o acesso foca-se nas condições que a empresa 
fornece para seus clientes. Itens utilizados para avaliar esse elemento 
podem ser encontrados nos estudos de Beerli et al (2004), Vanniarajan e 
Anbazhagan (2007), Miguel (2002), Gosling e Gonçalves (2003), 
Moutinho e Smith (2000) Manrai e Manrai (2007), Horta (2003), 
Newman (2001), Gounaris e Stathakopoulos (2001), Jamal e Naser 
(2002), Patrício et al (2008), Sureshchandar et al (2002), Zhou (2004) e 
Mihelis et al (2001) e englobam: 
 

1. horário de atendimento nas agências e terminais; 
2. infra-estrutura da agência: quantidade de 
equipamentos, mobília, espaço e quantidade de 
agências; 
3. acessibilidade dos produtos e serviços via internet e 
terminais de auto-atendimento; e 
4. segurança no acesso nas agências, terminais e 
internet. 

Gounaris e Stathakopoulos (op. cit.) afirmam que as evidências 
físicas são fator- chave nas respostas (fidelidade). Elas representam os 
elementos tangíveis do atendimento e ficam gravados na mente do 
cliente. O quadro 3.24 agrega os itens identificados nas propostas 
discutidas neste capítulo aos elementos propostos neste trabalho. 
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Agrupamento de itens 

Produtos Atendimento 
Equipamentos e 
sistemas Acesso 

Portfólio, Taxas e 
custos, Inovação, 
Disponibilidade, 
Adequação, 
Flexibilidade, 
Utilidade. 

Aparência, 
Informação, 
Confiabilidade, 
Disponibilidade, 
Competência, 
Cortesia, Atenção, 
Agilidade, Tempo, 
Gerente, 
Pontualidade, 
Conhecimento, 
Ajuda, 
Funcionários, 
Compromisso, 
Amizade, Cuidado, 
Credibilidade,  
Resolução de 
problemas, 
Qualificação, 
Atitudes, Eficiência, 
Interesse, 
Atmosfera, 
Habilidade, 
Desempenho e 
Empatia. 

Equipamentos, 
Comunicação, 
Modernidade, 
Terminais, 
Sistemas, 
Tecnologia, 
Aparência 

Segurança, 
Instalações, 
Localização, 
Facilidades, 
Organização, 
Layout, Horário, 
Conforto, 
Disponibilidade, 
Home Page, 
Estética, 
Funcionalidade, 
Mobilidade, 
Estacionamento, 
Tamanho da rede. 

Quadro 3.24: Agrupamento de itens 
 

Os itens foram agrupados de acordo com as características dos 
elementos: itens iguais foram suprimidos e os demais itens estão 
organizados em escala decrescente de utilização. Assim, nos produtos, a 
avaliação das taxas e custos foi utilizada por sete autores, enquanto que 
portfólio, por cinco. Na avaliação do atendimento, a aparência é 
utilizada por oito autores; informações prestadas, por sete; 
confiabilidade e disponibilidade, por cinco; e competência, por quatro 
autores. 

Na avaliação dos equipamentos e sistemas destacam-se 
equipamentos com quatro citações e, modernidade, terminais e sistemas 
com duas utilizações. No acesso destacam-se a avaliação da segurança 

utilizada por seis autores, localização e facilidade em cinco modelos e 
organização, em três. 
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4. TEORIA DA RESPOSTA AO ITEM E A SATISFAÇÃO DO 
CONSUMIDOR 
  
4.1. HISTÓRICO 
 
 Os modelos baseados na Teoria da Reposta ao Item (TRI) 
definem o nível do traço latente avaliado (habilidade, satisfação, 
conformidade) através da probabilidade de o indivíduo dar determinada 
resposta aos itens de um questionário. No caso da satisfação dos clientes 
bancários, quanto maior a satisfação, maior será o nível atribuído ao 
item avaliado. 

Atualmente, em várias áreas do conhecimento, 
particularmente em avaliação educacional, vem 
crescendo o interesse na aplicação de técnicas 
derivadas da Teoria de Resposta ao Item – TRI, 
que propõe modelos para os traços latentes, ou 
seja, características do indivíduo que não podem 
ser observadas diretamente. Esse tipo de variável 
deve ser inferida a partir da observação de 
variáveis secundárias que estejam relacionadas a 
ela. O que esta metodologia sugere são formas de 
representar a relação entre a probabilidade de um 
indivíduo dar certa resposta a um item e seus 
traços latentes, proficiências ou habilidades na 
área de conhecimento avaliada (ANDRADE, 
TAVARES E VALLE, 2000, p.4) 
 

 Datam do início do século XX os primeiros estudos 
relacionados à TRI. Podem-se citar, de acordo com Pasquali e Primi 
(2003), Richardson (1936), Lawley (1943, 1944), Tucker (1946) e 
Lazersfeld (1950) no desenvolvimento de modelos alternativos à 
psicometria clássica para analisar e estimar os parâmetros dos itens nas 
primeiras aparições da expressão curva característica do item – Item 

Characteristic Curve (ICC), que constitui um conceito chave na TRI e 
na introdução do conceito de traço latente. “Os primeiros modelos de 
resposta ao item surgiram na década de 50. Estes consideravam que uma 
única habilidade, de um único grupo, estava sendo medida por um teste 
com itens corrigidos de maneira dicotômica” (ANDRADE, TAVARES 
E VALLE, 2000, p.4). 
 Frederic Lord (1952, 1953) e Rash (1960) elaboraram o modelo 
teórico e os métodos para estimar os parâmetros dos itens para testes 
cujas respostas são dicotômicas com base no modelo da ogiva normal. 
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 Birnbaum (1957) e Wright (1968) substituíram nos modelos de 
Lord e Rash a ogiva norma pela função logística, facilitando a 
interpretação dos resultados. Samejima (1969, 1972), Bock (1972), 
Andrich (1978), Masters (1982) e Muraki (1992) foram os que 
propuseram os modelos para tratar respostas politômicas e dados 
contínuos. Estes modelos permitem avaliar um conjunto de itens cujas 
respostas possuem uma ordem ou graduação, como as escalas de Likert. 
 Bock & Zimowski (1997) desenvolveram modelos capazes de 
comparar resultados de populações distintas, que foram submetidas a 
testes iguais ou com uma parcela de itens iguais.  
 A TRI avalia um teste de aptidão a partir da habilidade 
(conhecimento, satisfação ou concordância) que o sujeito deve ter para 
poder responder positivamente o item. Assim, não se perguntam quantos 
itens o sujeito acertou e, sim, por que ele acertou ou errou cada item 
individualmente. 
 Lawson (2006), Tobe (2005) e Edelen e Reeve (2007) destacam 
o foco na resposta dos itens do questionário e não no resultado global. 
Isso permite que as dificuldades dos itens sejam estimadas 
independentemente da habilidade do grupo que responde ao teste, pois o 
resultado não depende do grupo avaliado e permite a formulação de 
escalas comparáveis entre populações distintas. 
 Reise, Ainsworth e Haviland (2005) afirmam que, devido a sua 
precisão, as técnicas derivadas da TRI são indicadas nos contextos em 
que as decisões de grande conseqüência são feitas com base nos escores 
dos indivíduos. 
 Por fim, Nunes e Primi (2005) avaliam o efeito do tamanho da 
amostra nas estimativas dos parâmetros e das habilidades. Os resultados 
permitem definir que, para itens dicotômicos, os resultados tornam-se 
estáveis em amostras superiores a 200 indivíduos. Além do tamanho da 
amostra, a distribuição dos respondentes nos diferentes níveis do traço 
latente é fator determinante para a estimação dos parâmetros dos itens 
ao longo da escala.  
 Entre os fatores que contribuíram para o uso generalizado da 
TRI está o avanço da informática. A complexidade matemática dos 
cálculos que os modelos da TRI exigem em psicometria tornaram-se 
viáveis com o desenvolvimento de softwares apropriados.  
 
4.2. FUNDAMENTOS DA TRI 

 
Os modelos baseados na TRI medem o nível de aptidão e traço 

latente de um indivíduo ou grupo a partir das suas respostas a um 
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conjunto de itens. Suas medidas são estruturadas no item e buscam 
estimar os níveis de aptidão, satisfação, adequação ou outro objeto em 
estudo. Por tratar-se de um modelo cumulativo, a estimação da aptidão 
dos indivíduos está relacionada à consistência das respostas em todo o 
construto. Assim, um cliente que responda positivamente apenas a itens 
relacionados a níveis mais altos da escala de satisfação, mas 
respondendo negativo para itens situados em níveis inferiores da escala, 
não será considerado muito satisfeito pelo modelo.  

A Teoria da Resposta ao Item é uma 
teoria do traço latente [...] uma família de modelos 
matemáticos que relaciona variáveis observáveis 
(itens de um teste, por exemplo) e traços 
hipotéticos não observáveis ou aptidões, estes 
responsáveis pelo aparecimento das variáveis 
observáveis ou, melhor, das respostas ou 
comportamentos emitidos pelo sujeito que são as 
variáveis observáveis. A resposta que o sujeito dá 
ao item depende do nível que o sujeito possui no 
traço latente ou aptidão. Desta forma, o traço 
latente é a causa e a resposta do sujeito é o efeito 
(PASQUALI e PRIMI, 2003, p. 102). 

 
 Em resumo, Reise, Ainsworth e Haviland (2005), Primi (2004), 
Nunes e Primi (2005), Alexandre et al (2002) e Andrade, Tavares e 
Valle (2000) afirmam que a TRI é um conjunto de modelos matemáticos 
e estatísticos que formaliza a relação entre as características dos itens, a 
probabilidade de responder correta ou positivamente a um conjunto de 
itens e a habilidade (traço latente) necessária para tal. É possível 
construir uma função que expresse a relação entre a probabilidade de 
responder positivamente e a satisfação; quanto mais elevado o nível do 
traço latente, maior a probabilidade da resposta ser positiva.  
 Assim, para avaliar a satisfação, é necessário desenvolver um 
conjunto de itens que representem os elementos que compõem o serviço 
bancário, capazes de identificar clientes com maior e menor nível de 
satisfação. Os vários modelos propostos na literatura dependem 
fundamentalmente de três fatores: (i) da natureza do item; (ii) do 
número de populações envolvidas; e (iii) da quantidade de traços 
latentes que está sendo medida (ANDRADE, TAVARES E VALLE, op. 
cit, p.17) 
 Quanto à natureza, os itens podem ser dicotômicos ou 
politômicos. Os itens dicotômicos possuem duas alternativas de 
respostas: certo ou errado; enquadra ou não enquadra e satisfeito ou 
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insatisfeito. Nos itens politômicos, pode haver um conjunto de respostas 
que representem diferentes níveis de acerto ou possuam respostas 
graduadas, isto é, que estejam organizadas em ordem crescente. 
 Com referência à quantidade de traços latentes avaliados, os 
modelos mais utilizados partem de duas suposições: 
unidimensionalidade e a independência local, (EDELE e REEVE, 2007; 
VENDRAMIN e DIAS, 2005; PASQUALI e PRIMI, 2003; 
ANDRADE, TAVARES E VALLE, 2000). A primeira define que os 
itens devem estar medindo apenas um traço latente, e a segunda 
considera que as respostas dos itens são influenciadas apenas pelo traço 
latente avaliado. 
 A TRI reconhece que o comportamento humano, o seu 
desempenho, as avaliações e as respostas estão relacionadas a um 
conjunto de traços latentes (habilidades) e, para satisfazer a uma 
condição pra que o modelo unidimensional seja utilizado, é suficiente 
admitir que haja uma habilidade dominante (um fator dominante) 
responsável pelo conjunto de respostas aos itens (PASQUALI e PRIMI, 
op. cit.; ANDRADE, TAVARES E VALLE, op. cit.) 
 A independência local não significa que os itens do teste não 
possam estar correlacionados; afirma que a resposta está relacionada 
apenas ao traço latente avaliado e não a fatores externos ou a respostas 
anteriores. Se o traço latente é unidimensional, os itens possuem 
independência local, pois apenas o traço latente dominante influencia as 
respostas dos indivíduos (ANDRADE, TAVARES E VALLE, op. cit.; 
PASQUALI e PRIMI, op. cit.).  
 Reise, Ainsworth e Haviland (2005) apresentam outra 
característica dos modelos da TRI à invariância que mostra que a 
posição de um indivíduo na escala de medida pode ser definida 
independente do conjunto de itens, desde que se conheçam as Funções 
de Resposta dos Itens.  
 As propriedades dos itens não dependem das características de 
uma população específica; a invariância possibilita comparar resultados 
de grupos com diferenças sociais, culturais ou com níveis diferentes do 
construto medido. 
  
4.2.1. Modelo Logístico Unidimensional para Itens Dicotômicos com 
1, 2 e 3 Parâmetros 
 

Os modelos de um parâmetro incluem na função somente a 
informação sobre a dificuldade dos itens; os modelos de dois parâmetros 
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incluem também o poder discriminativo; e modelos de três parâmetros 
incluem também a probabilidade de acertar o item por acaso. 
 O modelo logístico unidimensional de 3 parâmetros (ML3) é 
atualmente o mais utilizado (ANDRADE, TAVARES E VALLE, op. 
cit.), os modelos de um e dois parâmetros derivam do modelo completo, 
de três parâmetros.   

Onde: 
� Uij representa a variável dicotômica que assume os valores 
1, para respostas positivas ou 0 quando o indivíduo j não 
responde positivamente ao item i; 
� θj representa a habilidade (traço latente) do j-ésimo 
indivíduo; 
� P(Uij = 1 | θj) é a probabilidade de um indivíduo j com 
habilidade θj responder corretamente o item i e é chamada de 
Função de Resposta do Item – FRI; 
� bi é o parâmetro de dificuldade (ou de posição) do item i, 
medido na mesma escala da habilidade;  

�
 ai é o parâmetro de discriminação (ou de inclinação) do item 

i, com valor proporcional à inclinação da Curva Característica 
do Item (CCI) no ponto bi ; 

� ci é o parâmetro do item que representa a probabilidade de 
indivíduos com baixa habilidade responderem corretamente o 
item i (muitas vezes referido como a probabilidade de acerto 
casual); e 
� D é um fator de escala, constante e igual a 1. Utiliza-se o 
valor 1,7 quando se deseja que a função logística forneça 
resultados semelhantes ao da função ogiva normal. 

 
 Considerando o problema em análise, Uij representa a satisfação 
dos clientes e assume o valor um quando o cliente esta satisfeito e o 
valor zero quando insatisfeito. O valor θj representa a satisfação do 
cliente e, portanto, P(Uij = 1 | θj) representa a probabilidade de um 
indivíduo j com θj de satisfação responder positivamente ao item i. 
 Três componentes da função logística merecem destaque: o 
índice de dificuldade bi; o parâmetro de discriminação do item ai e; a 
probabilidade de acerto ao acaso ci. A variável ci é muito utilizada em 

Equação 4.2 
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testes educacionais, nos quais o indivíduo pode acertar uma questão 
mesmo não tendo o conhecimento necessário para tal. No caso de 
avaliações de satisfação, não se considera esse parâmetro.  
   O parâmetro b representa a habilidade necessária para uma 
probabilidade de acerto igual 0,5 (50%), quando (c = 0), ou seja, o valor 
de θ necessário para que o respondente tenha 50% de chance de acerto. 
Pode ser demonstrado matematicamente que o valor de b é o ponto onde 
a curva característica do item tem sua maior inclinação, a partir do qual 
há inflexão, ou seja, onde a curva passa a diminuir sua inclinação. Por 
isso, este é o ponto onde há discriminação máxima. 
 O parâmetro a refere-se à inclinação da curva; quanto maior o 
seu valor, maior será a inclinação e a possibilidade de discriminação da 
escala de habilidade, ou seja, maior capacidade de diferenciar pessoas 
com níveis distintos no construto analisado. Ele está relacionado à 
discriminação dos indivíduos quanto à habilidade (conhecimento) no 
assunto. “Sua interpretação dentro da qualidade está associada à 
discriminação das organizações, quanto à maturidade, na aplicação das 
práticas de qualidade” (ALEXANDRE, TAVARES E VALLE, op. cit, 
p. 05).  
 Na avaliação da satisfação dos clientes bancários, o parâmetro b 

representa o nível onde existe 50% de probabilidade de o cliente estar 
satisfeito com um item qualquer; e o parâmetro a demonstra a 
capacidade de o item diferenciar clientes mais satisfeitos dos menos 
satisfeitos. Os efeitos dessas variáveis na análise dos itens podem ser 
verificados no gráfico 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 4.1: Características do item. 
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   No gráfico 4.1 o ponto b é onde a CCI apresenta maior 
inclinação, ponto da probabilidade de acerto igual a 50%, ou seja, é o 
valor de θ necessário para que a resposta seja positiva (definido pelo 
parâmetro b). 

O parâmetro a é proporcional à derivada da tangente da curva 
no ponto de inflexão. Assim, itens com a negativo não são esperados 
sob esse modelo, uma vez que indicariam que a probabilidade de 
responder corretamente o item diminui com o aumento da habilidade. 
Baixos valores de a indicam que o item tem pouco poder de 
discriminação (alunos com habilidades bastante diferentes têm 
aproximadamente a mesma probabilidade de responder corretamente ao 
item) e valores muito altos indicam itens com curvas características 
muito “´ıngremes”, que discriminam os alunos basicamente em dois 
grupos: os que possuem habilidades abaixo do valor do parâmetro b e os 
que possuem habilidades acima do valor do parâmetro b. (ANDRADE, 
TAVARES E VALLE, op. cit.,  p.11) 
   
4.2.2. Modelo Logístico Unidimensional para Itens Não-Dicotômicos 
– Modelo de Resposta Gradual 
 
 Entre os modelos da TRI que trabalham com itens politômicos 
destacam-se o Modelo de reposta Nominal e o Modelo de Resposta 
Gradual. O primeiro, proposto por Bock (1972) é indicado para testes 
com múltipla escolha onde as possíveis respostas não possuem ordem de 
dificuldade ou graduação. O segundo, proposto inicialmente por 
Samejima (1999) é indicado para analisar itens oriundos de escalas de 
atitudes de Likert e de performances ordenadas.  

Segundo Samejima (1999), o modelo de reposta graduada 
representa uma família de modelos matemáticos que trabalha com 
categorias politômicas ordenadas. 

Conforme Ayala (1988), Samejima estende o modelo 
dicotômico de dois parâmetros para o caso de itens politômicos com 
respostas graduadas; nele as respostas do item i estão organizadas em 
mi+1 categorias, as maiores categorias representam um valor maior de θ.  
 No modelo de resposta gradual, tem-se a probabilidade de um 
indivíduo j escolher uma determinada categoria, ou outra, mais alta do 
item i é dada pela seguinte função de resposta: 

 
(Equação 4.4) 
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 Na equação 4.4, extensão do modelo logístico de dois 
parâmetros, tem-se: i = 1,..., I; j = 1,..., n; k = 1,..., mi; ai - parâmetro de 
discriminação; θj - habilidade – traço latente do individuo e bik - 
parâmetro de dificuldade da k-ésima categoria do item i.  
 Destaca-se a diferença na leitura do parâmetro de discriminação 
dos itens não dicotômicos que depende tanto do parâmetro de 
inclinação, comum a todos os itens, quanto da distância entre as 
categorias de dificuldade. 
 Os níveis de dificuldade são ordenados de forma crescente. O 
primeiro item indica insatisfação total e o último, o maior nível de 
satisfação possível. Admite-se, nesse modelo, que o indivíduo que 
responde em B4 passou necessariamente por B3, desde que  
 
 
 Samejima (op. cit.) define que a probabilidade de o indivíduo j 
responder a categoria k no item i resulta da diferença entre a 
probabilidade de resposta dessa categoria e a probabilidade de resposta 
da categoria seguinte, conforme equação 4.5. 

 Para cada categoria do item avaliado, há necessidade de se 
estimar o parâmetro; assim, itens com 5 categorias de resposta 
necessitam de 4 parâmetros estimados. 
 A curva característica do item do modelo de resposta gradual 
apresenta os níveis de respostas de cada item, alinhados de acordo com 
o grau de satisfação necessário para aquela resposta.   
 

 
Gráfico 4.2: Curva Característica de itens não dicotômicos.  
Fonte: Andrade, Tavares e Valle,(op. Cit., p.22) 

Equação 4.5 

 

bi,1 ≤, ..., ≤ biki 
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 Caso o item representado acima estivesse relacionado a uma 
escala de satisfação, seria possível afirmar que clientes com níveis de 
satisfação inferior a -2,0 responderiam P0.  e clientes com nível de 
satisfação entre -2,0 e 0,5 responderiam P1. Para níveis de satisfação 
entre 0,5 e 2,0, as respostas estariam em P2, e níveis superiores levariam 
as respostas a P3. Assim, para que o indivíduo responda, a maior 
categoria deve ter satisfação superior a 2. 
 Por fim, enquanto nos itens dicotômicos são relacionados de 
forma crescente a habilidade com a probabilidade de resposta, nas 
curvas de itens politômicos tem-se que, com o aumento do traço latente, 
há mudança de nível e de curva onde será classificado o indivíduo. 
 
4.3. FUNÇÃO DE INFORMAÇÃO DO ITEM 
 
           Conforme Baker (2001), Soares (2005), Uttaro e Lehmann 
(1999), Reise, Ainsworth e Haviland (2005), a função de informação do 
item deriva da função de informação de Fisher. Ele a define com a 
precisão com que os parâmetros dos itens podem ser estimados. 
Segundo Andrade, Tavares e Valle (2000) a função de informação no 
modelo logístico de três parâmetros pode ser escrita como:  
 
 
 
 
  

Segundo a equação 4.6 há mais informação em um item quando 
bi se aproxima de θ, quanto maior for o ai e quanto mais ci se aproxima 
de zero. “Informação é o inverso da taxa da distribuição da 
probabilidade das estimativas da variável não observável θ em cada 
nível de θ” (UTTARO e LEHMANN, 1999, p.43). Os gráficos 4.3 
apresentam exemplo de Curva de Informação do Item.  
 

       Equação 4.6 
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Gráfico 4.3: Curva de informação do Item. 
Fonte: adaptado de UTTARO e LEHMANN, (op. cit.) 
 
 A curva de informação permite identificar a área da escala de 
habilidade onde o item é mais preciso e onde tem menor precisão. 
Diferentes itens geram diferentes graus de informação sobre um traço 
latente; os mais fáceis serão úteis para diferenciar pessoas com baixo 
nível do traço latente, e itens com maior dificuldade, o inverso.  
Os itens 1 e 2 permitem avaliar com maior precisão indivíduos que 
possuem níveis do traço latente entre 0 e 2. Quanto maior o nível de 
informação que o item fornece, melhor ele será. Uma relação importante 
está no parâmetro de discriminação do item e no seu nível de 
informação. Itens com maior inclinação apresentam maior nível de 
informação.  
 A informação produzida por cada item é somada e produz a 
curva de informação do teste. Os itens podem ser selecionados de 
acordo com a quantidade de informação que propiciam para o teste. 
Usualmente, podem-se classificar os itens de acordo com sua 
confiabilidade, utilizando o nível de informação que geram.  
 Elevados níveis de informação ou confiabilidade tornam as 
estimativas do θ mais próximas do traço latente observado (UTTARO e 
LEHMANN, op. cit), ou seja, mede-se melhor a relação entre a variação 
no traço latente e os resultados da escala de pesquisa. “Quanto mais 
informação, melhor será a escala; quanto maior informação na escala, 
mais precisa será a medida” (REISE, AINSWORTH e HAVILAND, op. 

cit., p. 96). 
 
4.5. CONSTRUÇÃO DA ESCALA 
 

  Na TRI, a probabilidade de resposta positiva ou correta 
aos itens de um instrumento ou questões de uma prova pode variar de -∞ 
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a + ∞ (VENDRAMINI e DIAS, 2005; ALEXANDRE et al, 2000; 
ANDRADE, TAVARES E VALLE, op. cit.).  

Portanto, é necessário estabelecer uma unidade de origem e de 
medida da escala. Estes valores, na TRI, são determinados de forma a 
representar, respectivamente, a média (µ) e o desvio-padrão (σ) dos 
níveis de satisfação dos clientes bancários.  
 Para construir uma escala e classificar os resultados obtidos 
com os testes aplicados e tratados pela TRI, faz-se a transformação da 
escala (0,1) apresentada pelo software. “Apesar da freqüente utilização 
da escala (0,1), em termos práticos, não faz a menor diferença 
estabelecerem-se estes valores ou outros quaisquer. O importante são as 
relações de ordem existentes entre seus pontos” (ANDRADE, 
TAVARES E VALLE, op. cit.). Para tranformar a escala, basta aplicar a 
transformação linear descrita a seguir. Neste caso, transforma-se a 
escala (0,1) para uma escala (25,5).  
 

a. θ* = 5 x θ + 25 
b. b* = 10 x b +25 
c. a* = a/5 
d. P(Ui = 1/ θ) = P(Ui = 1/ θ*) 

 
 A diferença entre um respondente mais satisfeito de outro, com 
menor nível de satisfação está representada pelos níveis e itens âncoras. 
Os níveis são definidos pelo analista e os itens, segundo Andrade, 
Tavares e Valle (op. cit.) devem seguir a seguinte regra: 
 

1. P(U = 1| θ = Z) ≥ 0,65 e 
2. P(U = 1| θ = Y) < 0,50 e 
3. P(U = 1| θ = Z) - P(U = 1| θ = Y) ≥ 0,30 

 
 Assim, para um item ser âncora, em determinado nível âncora, 
ele precisa ser respondido positivamente por pelo menos 65% dos 
clientes com aquele nível de satisfação e por, no máximo, 50% com 
nível de satisfação imediatamente inferior. Por fim, a diferença entre os 
clientes daquele nível âncora que responderam positivamente e o do 
nível anterior deve ser superior a 30%. Portanto, um item âncora é muito 
respondido por clientes com nível de satisfação a ele relacionado e 
pouco respondido por clientes com nível de satisfação imediatamente 
inferior.  
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4.6. EQUALIZAÇÃO 
 
 Uma das grandes contribuições da TRI foi possibilitar que 
indivíduos submetidos a diferentes provas tivessem seus resultados 
comparáveis (AZEVEDO, 2003, p.100).  Para Andrade, Tavares e Valle 
(2000), “equalizar significa equiparar, tornar comparável, colocar 
parâmetros de itens vindos de testes distintos ou habilidades de 
respondentes de diferentes grupos, na mesma métrica, tornando os itens 
e/ou as habilidades comparáveis” (op. cit., p. 80). Os autores apresentam 
cinco casos potenciais para a utilização de modelos baseados na 
equalização. 

1. Um único grupo, dividido em dois subgrupos, fazendo 
duas provas, totalmente distintas (nenhum item comum); 
2. Um único grupo, dividido em dois subgrupos, fazendo 
duas provas, apenas parcialmente distintas, ou seja, com 
alguns itens comuns; 
3. Dois grupos fazendo uma única prova; 
4. Dois grupos fazendo duas provas, totalmente distintas 
(nenhum item comum); e 
5. Dois grupos fazendo duas provas, apenas parcialmente 
distintas, ou seja, com alguns itens comuns. 

 
 É possível equalizar os resultados dos testes de duas formas: 
equalização através da população e através de itens comuns. Quando um 
único grupo de respondentes é submetido a provas distintas, basta que 
todos os itens sejam calibrados conjuntamente para termos a garantia de 
que todos estarão na mesma métrica. Se a equalização for realizada por 
itens comuns, a garantia de que as populações envolvidas terão seus 
parâmetros em uma única escala será dada pelos itens comuns. 
 Nos casos em que duas ou mais populações respondem a 
mesma prova, a equalização é feita via itens comuns, bastando que os 
itens sejam calibrados utilizando-se as respostas dos respondentes de 
ambos os grupos simultaneamente. Para tanto, deve-se utilizar um 
modelo para todas as populações em questão. 
 
4.7 COMENTÁRIOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DA TRI 
 
 Os modelos mais difundidos da TRI trabalham com traços 
latentes unidimensionais, é possível satisfazer essa restrição consideram 
que o traço latente sofre forte influência de um fator dominante. Dentre 
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os modelos unidimensionais, o mais adequado para este estudo é o 
Modelo da Resposta Gradual, desenvolvido por Samejima (1999). A 
satisfação será avaliada pelos clientes segundo uma escala Likert, que 
varia da pior hipótese “muito insatisfeito” à melhor avaliação “muito 
satisfeito.” Entretanto, devido à necessidade de um número muito 
grande de respostas para operacionalizar esse modelo, pode-se optar 
pela utilização do modelo unidimensional de dois parâmetros.  
 Os processos de estimação serão realizados tanto para definir os 
parâmetros dos itens quanto para o traço latente, o nível de satisfação. 
Inicialmente, os itens utilizados na pesquisa terão a natureza politômica, 
mas o número de respostas, o tempo e os recursos disponíveis podem 
levar à dicotomização, na qual indicações entre 1 e 3 revelam 
insatisfação e, entre 4 e 5, satisfação.  
 A TRI, por se tratar de um método apropriado para medir traços 
latentes e características psicológicas dos indivíduos, adequa-se à 
proposta de avaliar a satisfação de clientes bancários, permitindo 
comparar resultados de clientes de bancos distintos.  
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 Cinco etapas compõem o desenvolvimento deste trabalho. Na 
primeira fez-se a identificação do construto, através de pesquisa 
bibliográfica foram definidos 33 itens. Esses itens passaram por 
avaliação de especialista, conforme indica a segunda etapa – Validação 
de Conteúdo. Antes de ser aplicado o construto foi encaminhado para 
verificação de aplicabilidade, onde dez clientes avaliaram a clareza das 
questões e o conteúdo do construto. As fazes finais compreendem a 
aplicação do construto e a análise dos dados e resultados. A figura 5.1 
apresenta o modelo utilizado e, nas seções a seguir, tem-se o 
detalhamento destas etapas. 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CONSTRUTO

VALIDAÇÃO DE 
CONTEÚDO E 

VERIFICAÇÃO DE 
APLICABILIDADE

APLICAÇÃO DO 
CONSTRUTO

ANÁLISE DOS 
RESULTADOS

Figura 5.1: Fases da pesquisa. 
 
5.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 
  
 A técnica utilizada foi o levantamento através de questionário, 
Marconi e Lakatos (2008) afirmam que, neste modelo de pesquisa, a 
margem de resposta é em torno de 25%. 
 Do ponto de vista da sua natureza, essa pesquisa é aplicada e 
utiliza as técnicas matemáticas e estatísticas da TRI em uma abordagem 
quantitativa. Como envolve a descrição de características de uma 
população específica através da aplicação de um questionário que 
estabelece relações entre as variáveis observadas e a satisfação dos 
clientes bancários, a pesquisa classifica-se, de acordo com Gil (1991), 
como sendo descritiva. Segundo esse autor, por estar associada a uma 
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ação ou resolução de problema coletivo, classifica-se, com relação aos 
procedimentos técnicos, como levantamento. 
 
5.2. POPULAÇÃO E AMOSTRA 
 
 A pesquisa foi realizada com empresários e gerentes financeiros 
de empresas situadas nos municípios de Florianópolis e São José, 
pertencentes à região denominada Grande Florianópolis, no estado de 
Santa Catarina.  
Portanto, a população foi composta por 240 empresários que possuem 
conta em pelo menos um banco. Quando havia respondentes com contas 
em mais de um banco, foram solicitadas informações a respeito do 
banco que mais utilizam, com o qual têm maior relacionamento. 
Os questionários foram entregues diretamente aos responsáveis pelo 
preenchimento e recolhidos alguns dias após a entrega. Somaram-se aos 
questionários recolhidos nas empresas quatro questionários respondidos 
via internet. 
 
5.3. CONSTRUTO PROPOSTO 
 
 Duas decisões são relevantes para a realização deste estudo. A 
primeira refere-se à utilização de escalas genéricas ou específicas e, a 
segunda, se a satisfação será avaliada segundo as expectativas e o 
desempenho percebido ou se, apenas, segundo o desempenho – 
qualidade percebida. 
 Os resultados obtidos pelos estudos de Chowdhary e Prakash 
(2007) e Ladhari (2008) levam a optar pela estruturação e aplicação de 
uma escala específica de mensuração. Nesses, notam-se diferenças 
significativas entre os elementos com maior impacto e importância na 
satisfação dos consumidores, de acordo com a área de atuação da 
empresa. A importância de se obterem informações precisas sobre a 
satisfação contribui para esse direcionamento. 
 Optou-se por não considerar as expectativas do consumidor 
nessa análise. Primeiro, por ter sido identificada forte relação entre a 
qualidade percebida e a satisfação, que leva a considerá-la fator 
dominante na avaliação dos clientes. 
 Segundo, porque há divergências quanto ao impacto e à relação 
das expectativas com a satisfação, bem como na sua definição. Terceiro, 
porque a inclusão das expectativas pode levar à confusão dos 
respondentes, gerando dúvidas que necessitariam de esclarecimento 
durante a aplicação do questionário. 
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 Assim, para incluir as expectativas, há necessidade de que o 
responsável pela distribuição dos questionários acompanhe o 
respondente esclarecendo as diferenças entre a avaliação de um item 
segundo a sua percepção e segundo suas expectativas. Esse 
procedimento aumentaria o tempo necessário para realização da 
pesquisa e, possivelmente, seu custo. 
 Com base nos resultados apresentados no capitulo três foram 
propostos os itens e o construto utilizado neste trabalho.  Quatro 
elementos da atividade foram identificados nos resultado apresentados 
(atendimento, produtos, equipamentos e sistemas e acesso), a esses 
elementos foram agrupado um conjunto de itens. Assim, a satisfação é 
um traço latente e está relacionada ao nível de qualidade percebida dos 
clientes. É mensurada por quatro elementos, compostos por itens, 
conforme representa a figura 5.2.  

 
Figura 5.2: Modelo de avaliação da satisfação 
  

Os itens elaborados para avaliar a satisfação deveriam ser 
capazes de captar a maioria dos elementos identificados e testados nos 
trabalhos apresentados. Quatro itens utilizados para avaliar o 
atendimento têm origem direta nos modelos apresentados e buscam 
avaliar a aparência dos funcionários, a competência, a cortesia e a 
confiabilidade e clareza das informações. Outros sete itens completam a 
avaliação e buscam agrupar as características principais do atendimento. 

Ao avaliar o tempo que os clientes gastam para realizar suas 
transações, busca-se avaliar, indiretamente, a agilidade, atenção, 
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eficiência, interesse, habilidade, ajuda e o desempenho da equipe de 
atendimento.  No cumprimento dos horários e prazos, busca-se 
identificar a pontualidade, compromisso e credibilidade. Na 
competência no atendimento, considera-se que se capta a percepção 
sobre a qualificação, pois apenas pessoas qualificadas para executar uma 
função conseguem passar a imagem de competentes. E, na avaliação da 
cortesia, capta-se o cuidado e a empatia.  
 Para avaliar a satisfação com os produtos, foram utilizados oito 
itens relacionados à rentabilidade, aos custos dos produtos, à 
disponibilidade de crédito e à adequação dos produtos às necessidades 
dos clientes. O portfólio é avaliado através da variedade de produtos; a 
utilidade está relacionada aos benefícios obtidos com a aquisição; e a 
flexibilidade está relacionada aos benefícios, à adequação e à 
disponibilidade. 
 A avaliação dos equipamentos e sistemas foi resumida em dois 
itens. O primeiro item avalia a satisfação com a aparência dos 
equipamentos utilizados no atendimento e nas operações em terminais 
eletrônicos. Através da aparência dos equipamentos, os clientes são 
capazes de identificar o nível de modernidade e a tecnologia utilizada 
pelo banco. A qualidade dos sistemas é avaliada para captar a percepção 
dos clientes quando utiliza sistemas para pagamento e gerenciamento da 
conta e dos seus recursos financeiros.  
 A segurança é um fator muito importante no acesso dos 
clientes. Três itens avaliam a segurança nos acessos às agências, nos 
terminais eletrônicos e na internet. Dois itens avaliam a infra-estrutura 
da agência e englobam o espaço físico, layout, conforto, estética, 
estacionamento e organização.  Os serviços de internet e a home page 

são avaliados pela segurança e pelo acesso à internet. A avaliação do 
horário está relacionada ao período de atendimento nas agências e nos 
terminais de auto-atendimento. 
 Por fim, quatro itens avaliam a satisfação com os produtos, 
atendimento, acesso e equipamentos, tecnologia e sistemas. 
  Ao todo, são trinta e três itens divididos em quatro elementos, 
mais a avaliação da satisfação global. Onze itens são utilizados para 
avaliar a satisfação com o atendimento. Oito itens avaliam as 
características dos produtos, dois itens avaliam os sistemas e 
equipamentos; e oito itens avaliam o acesso ao banco. Como se pode 
observar na figura 5.3. 
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Banco:  

Responda os itens abaixo considerando a seguinte escala: 

 
1 

Muito 
Insatisfeito 

2 
Insatisfeito 

3 
Indiferente 

4 
Satisfeito 

5 
Muito Satisfeito 

Avalie os produtos do banco que você utiliza (seguros, investimentos, 
adiantamentos, empréstimos, contas e outros), considerando os seguintes itens: 

Rentabilidade (juros recebidos)... 1 2 3 4 5 
Custo dos produtos... 1 2 3 4 5 
Variedade de produtos e serviços... 1 2 3 4 5 
Adequação dos produtos às suas necessidades... 1 2 3 4 5 
Disponibilidade de crédito... 1 2 3 4 5 

Agilidade na concessão do crédito... 1 2 3 4 5 
Burocracia na concessão de crédito e contratação de produtos... 1 2 3 4 5 
Benefícios obtidos com os produtos... 1 2 3 4 5 

Avalie o atendimento (agilidade, competência, cortesia e aparências dos 
funcionários da instituição), considerando os seguintes itens:  

Aparência dos funcionários 1 2 3 4 5 
Competência dos funcionários para resolver seus problemas... 1 2 3 4 5 
Cortesia no atendimento - no telefone e pessoalmente... 1 2 3 4 5 
Tempo gasto para resolver problemas na Agência... 1 2 3 4 5 
Tempo gasto para resolver problemas nos terminais de auto-
atendimento... 1 2 3 4 5 
Tempo gasto para resolver problemas via Internet... 1 2 3 4 5 
Tempo que os funcionários levam para responder suas dúvidas... 1 2 3 4 5 
Tempo de resposta às suas reclamações... 1 2 3 4 5 
Tempo de resposta e atendimento de suas solicitações/demandas... 1 2 3 4 5 
Cumprimento dos horários e prazos... 1 2 3 4 5 
Confiabilidade e clareza das informações... 1 2 3 4 5 

Avalie os equipamentos (computadores das agências e terminais de auto-
atendimento) e os sistemas, considerando os seguintes itens: 

Aparência dos equipamentos utilizados no atendimento... 1 2 3 4 5 
Sistemas a que você tem acesso... 1 2 3 4 5 
Avalie a facilidade de acesso aos serviços e produtos do banco, considerando os 
seguintes itens: 
Horário disponível para atendimento na agência... 1 2 3 4 5 
Horário de funcionamento dos terminais de auto-atendimento... 1 2 3 4 5 
Infra-estrutura da agência (espaço físico, mobília e organização)... 1 2 3 4 5 
Infra-estrutura da agência (estacionamento)... 1 2 3 4 5 
Acesso disponível via internet... 1 2 3 4 5 
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Segurança quando acessa seu banco via terminais de auto-
atendimento... 1 2 3 4 5 
Segurança quando acessa seu banco nas agências... 1 2 3 4 5 
Segurança quando acessa seu banco via internet... 1 2 3 4 5 
Avalie a satisfação com o seu banco considerando: 

Os produtos... 1 2 3 4 5 

O atendimento... 1 2 3 4 5 

O acesso... 1 2 3 4 5 

Os equipamentos, tecnologia e sistemas... 1 2 3 4 5 
Figura 5.3: Questionário utilizado na pesquisa 
 

Essa proposta vincula-se ao método matemático-estatístico 
utilizado na análise dos dados colhidos, a Teoria da Resposta ao Item – 
TRI - (discutida com detalhes no capítulo 4), em que a satisfação será 
considerada um construto unidimensional e o seu nível depende 
principalmente da qualidade percebida. 
 A elaboração destes itens buscou, embasado em pesquisa 
bibliográfica, abranger os componentes gerais do serviço bancário, com 
uma linguagem simples e direta. Após a definição dos itens, o construto 
teve seu conteúdo validado por especialista, professor e pesquisador da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 5.4. Coleta de dados 
 Com relação ao objeto, o público avaliado, inicialmente a 
proposta era realizar a pesquisa com clientes de uma determinada 
agência bancária, na grande Florianópolis. Entretanto, a análise da 
amostra disponível levou a optar por uma pesquisa genérica, O foco 
passou a ser clientes, empresas e clientes de bancos comerciais, 
independentemente do banco e da agência que utilizem.  
 A pesquisa foi realizada em duas frentes. Uma delas foi 
executada através do envio de mensagem eletrônica a empresas 
associadas à ACIF, à FIESC e, a outras, que disponibilizam seus 
contatos (e-mail) nos sites e em listas telefônicas on-line. A outra foi 
realizada através da entrega dos questionários feita pessoalmente em 
lojas e comércios de Florianópolis e São José. 
 Como o respondente não contou com auxílio do pesquisador 
para responder aos itens, o questionário foi redigido com a intenção de 
ser direto e claro, com itens curtos relacionados a uma característica do 
produto bancário. 
  Em seguida à definição dos itens, foi realizado o pré-teste, que 
ocorreu em um espaço de dez dias, com 15 pessoas, clientes bancários 
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que acessam freqüentemente produtos e serviços. O resultado dessa 
etapa são os itens apresentados na seção seguinte. 
 Foram enviados 600 questionários via correio eletrônico, com 
uma mensagem explicando os motivos e objetivos da pesquisa.  
  Para a entrega dos questionários foi realizada uma visita a lojas 
nos seguintes bairros: Centro, Trindade, Estreito, Kobrasol e Campinas. 
Aos responsáveis pelo recebimento, era explicada a origem da pesquisa, 
os seus motivos e os seus objetivos.  
 O envio de questionários por meio eletrônico gerou apenas 
quatro respostas. A entrega pessoal obteve melhor resultado. No total, 
foram captadas 240 respostas, sendo necessária a dicotomização dos 
dados para utilização do modelo logístico unidimensional de dois 
parâmetros.  
 
5.5. ANÁLISE DOS DADOS 
 
 O programa utilizado foi o BILOG-MG, segundo Andrade, 
Tavares e Valle (2000), o programa executa a análise em três fases que 
se caracterizam pelo tipo de tarefas realizadas em cada uma. Na primeira 
fase, são fornecidos os dados ao programa que faz o cálculo de algumas 
estatísticas iniciais tais como: número de indivíduos submetidos a cada 
item, número e porcentagem de acerto em cada item e algumas 
correlações de interesse, como as correlações bisserial e ponto bisserial. 
Essas estatísticas são utilizadas posteriormente como valores iniciais 
para os processos de estimação e calibração realizados nas fases 
seguintes e fornecem um diagnóstico preliminar dos itens, servindo para 
permitir identificar itens com problemas. 
 Na fase 2, é realizada a calibração dos itens. Nesta, são 
estimados os parâmetros dos itens, com os respectivos erros-padrão; são 
apresentados os gráficos contendo as curvas características, as curvas de 
informação de cada item e um teste de ajuste do modelo utilizado. Na 
fase 3, as habilidades dos respondentes são estimadas a partir dos 
resultados obtidos na fase anterior. Essas habilidades, inicialmente, são 
estimadas na escala dos parâmetros dos itens.  
 A figura 5.4. apresenta a sintaxe utilizada no programa BILOG-
MG. Nele pode-se verificar o conjunto de dados (Global DFname), o 
modelo utilizado (LOGistic), o número total de itens e alternativas, a 
quantidade de ciclos e o critério de convergência. 
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Figura 5.4: Sintaxe Bilog-Mg 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
6. 1. ANÁLISE CLÁSSICA 
 

Esta análise tem como objetivo verificar se os dados foram 
inseridos corretamente; mensurar a quantidade de respostas para cada 
item e a correlação com o resultado global, através da correlação 
Bisserial, conforme apresentado na tabela 6.1. Soma-se a esses 
resultados o coeficiente de confiabilidade do construto 0,907. 
 
Tabela 6.1. Análise clássica 

Itens 
Número total 
de respostas 

Percentuais 
respostas positivas 

Correlação 
Pearson Bisserial 

1 PROD1 233 13,30 0,27 0,427 
2 PROD2 236 18,64 0,312 0,453 
3 PROD3 236 56,78 0,375 0,472 
4 PROD4 235 49,36 0,463 0,581 
5 PROD5 235 55,74 0,441 0,555 
6 PROD6 232 46,55 0,427 0,535 
7 PROD7 231 41,13 0,376 0,475 
8 PROD8 232 49,57 0,421 0,528 
9 ATEN1 239 62,76 0,324 0,413 
10 ATEN2 239 61,09 0,412 0,523 
11 ATEN3 238 61,76 0,528 0,673 
12 ATEN4 237 46,41 0,449 0,563 
13 ATEN5 233 48,93 0,458 0,574 
14 ATEN6 232 38,79 0,496 0,631 
15 ATEN7 238 54,62 0,494 0,621 
16 ATEN8 238 47,48 0,53 0,664 
17 ATEN9 237 45,57 0,553 0,695 
18 ATEN10 238 54,62 0,526 0,661 
19 ATEN11 240 60,00 0,548 0,694 
20 EQPA1 238 60,08 0,426 0,541 
21 EQPA2 239 64,85 0,502 0,646 
22 ACES1 237 45,15 0,401 0,504 
23 ACES2 236 59,32 0,352 0,446 
24 ACES3 235 61,70 0,347 0,441 
25 ACES4 234 21,79 0,245 0,343 
26 ACES5 234 53,42 0,377 0,474 
27 ACES6 235 44,68 0,505 0,635 
28 ACES7 235 53,19 0,38 0,477 
29 ACES8 231 54,11 0,432 0,542 
30 SATT1 230 48,26 0,554 0,695 
31 SATT2 232 58,19 0,573 0,724 
32 SATT3 233 54,51 0,579 0,728 
33 SATT4 232 62,07 0,461 0,588 
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Segundo Andrade, Tavares e Valle (2000), a importância desta 
fase está no fato de ela verificar se a leitura dos dados está sendo feita de 
maneira correta e de gerar estatísticas que serão utilizadas 
posteriormente como valores iniciais para os processos de estimação. 
Sobre a correlação bisserial Soares (2005) destaca que “a correlação 
bisserial mede a correlação do resultado de um item em particular do 
teste com o resultado do teste, sendo, portanto, uma medida da 
capacidade de discriminação do item em relação ao resultado do teste” 
(SOARES, 2005, p.85). Esse autor afirma que valores superiores a 0,3 
indicam que os itens são adequados.  

No caso dos itens utilizados para avaliar a satisfação, não se 
verificam índices de correlação bisserial inferiores a 0,3. Todos os itens 
possuem mais de 230 repostas, do total de 240 clientes avaliados. O 
percentual de respostas positivas varia de 13,3% (item 1) a 64,85%  
(item 21). 
 
6.2. CALIBRAÇÃO DOS ITENS 
 
 Na calibração, são definidos os parâmetros dos itens. Deve-se 
identificar o nível de discriminação de um item - parâmetro a - e o nível 
de satisfação relacionado a esse item - parâmetro b. Inicialmente, os 
parâmetros estão em escala com métrica (0,1). 
 Com relação ao parâmetro a, busca-se verificar se algum item 
apresenta baixo poder de discriminação.  Caso algum item se enquadre 
nesta restrição, deve ser eliminado. A tabela 6.2 apresenta os resultados 
da análise dos 33 itens utilizados.  
Além dos parâmetros, são apresentados os erros padrão associados. 
Importante verificar a variação destes e, caso existam itens com erro 
padrão discrepante, este deve ser investigado. Nota-se que os erros 
associados são baixos e sua variação acompanha a variação dos 
parâmetros dos itens. 
O grau de discriminação demonstra a qualidade do item; quanto maior, 
melhor será o item e possuirá maior discriminação em determinado 
ponto da escala. Os itens com maior grau de discriminação, em ordem 
decrescente, foram os itens 17, 31 e 16 e estão relacionados ao elemento 
atendimento. O conjunto de itens tem grau de discriminação médio 
1,263, com desvio-padrão de 0,353.  
 O parâmetro b fornece o grau de satisfação vinculado ao item 
na escala. Quanto maior for o parâmetro b, menor será a probabilidade 
de um cliente pouco satisfeito responder positivamente o item. Assim, 
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itens com b baixo obtêm resposta positiva de uma quantidade maior de 
clientes.  
 
Tabela 6.2: Parâmetros dos itens 
Itens Parâmetro a Erro Padrão Parâmetro b Erro Padrão 
1 PROD01 0,9522 0,2382 2,2709 0,4801 

2 PROD02 0,9382 0,1947 1,8297 0,3402 

3 PROD03 0,9245 0,1683 -0,3388 0,1601 

4 PROD04 1,2422 0,2044 0,0376 0,1219 
5 PROD05 1,1202 0,2030 -0,2462 0,1367 

6 PROD06 1,0652 0,2018 0,1687 0,1392 

7 PROD07 0,9225 0,1702 0,4636 0,1793 

8 PROD08 1,0458 0,1877 0,0277 0,1404 
9 ATEN01 0,8352 0,1636 -0,7125 0,2032 

10 ATEN02 1,1237 0,1881 -0,4923 0,1412 

11 ATEN03 1,6262 0,2667 -0,4109 0,1105 

12 ATEN04 1,3124 0,2404 0,1510 0,1158 
13 ATEN05 1,2653 0,2062 0,0546 0,1218 

14 ATEN06 1,5525 0,2657 0,4278 0,1114 

15 ATEN07 1,5816 0,2513 -0,1569 0,1046 

16 ATEN08 1,8167 0,3251 0,1006 0,0914 
17 ATEN09 1,9536 0,3180 0,1649 0,0880 

18 ATEN10 1,7171 0,2680 -0,1522 0,0995 

19 ATEN11 1,7357 0,2422 -0,3354 0,1022 

20 EQPA01 1,1383 0,1972 -0,4482 0,1528 
21 EQPA02 1,4009 0,2304 -0,5825 0,1265 

22 ACES01 0,9705 0,1680 0,2564 0,1550 

23 ACES02 0,8583 0,1653 -0,5014 0,1810 

24 ACES03 0,8565 0,1714 -0,6376 0,1909 
25 ACES04 0,7623 0,1899 1,8788 0,4325 

26 ACES05 0,9790 0,1786 -0,1489 0,1500 

27 ACES06 1,4360 0,2460 0,2189 0,1101 

28 ACES07 0,9827 0,1817 -0,1399 0,1467 
29 ACES08 1,1015 0,2009 -0,1628 0,1373 

30 SATT01 1,6278 0,2653 0,1018 0,1008 

31 SATT02 1,8993 0,2701 -0,2337 0,1066 

32 SATT03 1,7657 0,3462 -0,1190 0,0970 
33 SATT04 1,1599 0,1821 -0,5087 0,1416 

 
 Quando a maioria dos clientes responde positivamente a 
determinado item, significa que ha satisfação com relação à 
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característica do setor bancário representada pelo item. Segundo os 
resultados obtidos, no parâmetro b, tem-se os itens 1, 25 e 2 
relacionados a níveis mais elevados de satisfação e os itens 9, 24 e 21 
com níveis mais baixos, aos quais a maior parcela de clientes responde 
positivamente. 
 Para que o cliente responda positivamente o item 1, ele deve 
apresentar um nível alto de satisfação  na escala construída, sendo 
igualmente alta, a probabilidade de responder positivamente os itens 25, 
2, 9 24 ou 21, por tratar-se de um modelo acumulativo. O quadro 6.1 
apresenta os itens relacionados aos níveis de satisfação. 
 
Item Parâmetro b 

Maior nível de satisfação 
01 Rentabilidade (juros recebidos)... 2,27 

25 Infra-estrutura da agência (estacionamento)... 1,87 

02 Custo dos produtos... 1,82 

Menor nível de satisfação 

21 Sistemas a que você tem acesso... -0,58 

24 
Infra-estrutura da agência (espaço físico, mobília e 
organização)... -0,63 

09 Aparência dos funcionários -0,71 
Quadro 6.1: Parâmetros dos itens 
  

Os itens relacionados aos produtos (rentabilidade e juros) e 
estacionamento avaliam maiores níveis de satisfação; aparência, 
equipamentos e sistemas e espaço físico são avaliam menores níveis de 
satisfação. Por se tratar de um modelo acumulativo, os clientes que estão 
satisfeitos com os itens mais elevados da escala estão satisfeitos também 
com os itens mais baixos da escala. 

Portanto, para que o cliente tenha nível de satisfação elevado na 
amostra, deve responder positivamente, ou seja, estar satisfeito, tanto 
com os itens 21, 24 e 09 quanto com os itens 01, 25 e 02. Clientes que 
estão satisfeito apenas com os itens 21,24 e 09 tendem a apresentar os 
menores níveis de satisfação da amostra.  

Com a definição dos parâmetros de discriminação e do 
parâmetro de satisfação dos itens, são produzidas as Curvas 
Características dos Itens, a Curva de Informação dos Itens e a Curva de 
Informação do Teste. A figura 6.1 apresenta duas curvas características 
dos itens 11 e 22, e a figura 6.2, as curvas de informação desses itens. 
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Figura 6.1: Curva característica do item – itens 11 e 22 
  

 
Figura 6.2: Curva de informação do item – itens 11 e 22 
 

No item 11, tem-se o parâmetro de discriminação (a = 1,626) e 
grau de satisfação (b = 0,411).  E, no item 22, tem-se o parâmetro de 
discriminação (a = 0,971) e grau de dificuldade (b = 0,256). 

Essas figuras demonstram diferenças significativas nesses dois 
itens. Na figura 6.1, pode-se identificar o efeito do parâmetro a: o valor 
superior do item 11 provoca uma inclinação maior da curva, 
conseqüentemente, na figura 6.2, o item 11 tem maior volume de 
informação. Nestas figuras a localização das curvas sugere a região da 
escala em que os itens apresentam maior volume de informação. Por 
fim, a Curva de Informação do Teste, escala (0,1) é apresentada na 
figura 6.3. 
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Figura 6.3: Curva de informação total 
 
 A curva permite concluir que o volume de informação está mais 
concentrado no meio da escala, ou seja, a escala possui melhores 
resultados quando avalia clientes com nível de satisfação entre (-1,00) e 
(1,00).   
 Essa figura apresenta também o erro padrão associado aos 
níveis de satisfação da escala.  O menor valor do erro padrão é o ponto 
onde a escala possui maior nível de informação, ou seja, quanto menor o 
erro melhor são as estimativas do traço latente. A curva total de 
informação valida o instrumento utilizado. 
  
6.3. CONSTRUÇÃO DA ESCALA DE SATISFAÇÃO 
 
 Antes de construir a escala, cabe ressaltar a adequação dos itens 
ao construto avaliado. Com a produção dos parâmetros na escala (0,1), 
utilizam-se dois procedimentos para a construção da escala de 
mensuração.  A primeira consiste em uma transformação linear em que 
se altera a métrica utilizada, mas se mantêm as relações existentes. Na 
segunda, são definidos os níveis e itens âncoras da escala.  
 
6.3.1. Transformação da escala 
 
 Para facilitar a análise comparativa entre os resultados e os 
escores dos indivíduos, optou-se por transformar a escala (0,1) 
apresentada pelo software, para uma escala (25,5). Objetiva-se, com esta 
alteração, apresentar uma escala de medida com variação entre 0 e 50, 
entretanto, pode-se encontra clientes com nível de satisfação superior a 
50 ou inferior a 0, devido a abrangência da escala (-∞ a + ∞). A 
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transformação dos parâmetros a e b e do θ foi realizada com base nas 
equações 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, apresentadas a seguir: 
 
  θ* = 5 x θ + 25    (6.1) 
  b* = 5 x b +25    (6.2) 
  a* = a/5     (6.3) 
  P(Ui = 1|θ) = P(Ui = 1|θ*)  (6.4) 
  

Mesmo com a transformação dos escores, devido à 
arbitrariedade das escalas (0,1 ou 25,5), a comparação que se realizar 
fica apenas, em relação ao nível de diferenças estatísticas, entre o valor 
da satisfação de um cliente em relação aos demais. Essa análise permite 
identificar as diferenças entre os clientes, mas não onde essas diferenças 
estão localizadas. “Devido à natureza arbitrária das estimativas e dos 
parâmetros, sabemos que podemos comparar entre si habilidades dos 
respondentes, mas não podemos afirmar nada a respeito do que a 
habilidade do individuo x é maior que do y” (ANDRADE, TAVARES E 
VALLE, op. cit., p.110-111). Para auxiliar a interpretação dos 
resultados, faz-se a identificação dos níveis e itens âncoras.  
 
6.3.2. Identificação de níveis âncoras e itens âncoras 
 

Seguindo as três condições mostradas no capítulo 4, foram 
definidos os itens e os níveis âncora da escala. No processo de 
identificação dos níveis âncoras, optou-se por considerar itens que se 
enquadram parcialmente nas condições, que serão chamados de itens 
“quase âncoras”. É comum encontrarem-se estudos em que itens que 
atendam a duas das condições também sejam considerados, definidos 
assim como quase âncora (VARGAS, 2007). 

Foram identificados treze itens quase âncoras, oito itens 
âncoras e três níveis âncoras, conforme apresentado na tabela 6.3. Os 
itens quase âncora estão destacados em negrito e itálico. A tabela 
apresenta os parâmetros a e b, transformados para a escala (25,5). Para 
facilitar a visualização dos itens e níveis âncoras, os itens foram 
organizados em ordem crescente, segundo o parâmetro b. 

Na segunda linha, estão identificados os três níveis âncoras – 
nível 25, 30 e 40. Nas duas primeiras colunas, estão identificados os 
itens. A primeira coluna representa o número do item; a segunda, sua 
localização segundo o agrupamento proposto no trabalho (produtos, 
atendimento, equipamentos e sistemas e acesso). O primeiro é o item 
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nove e representa uma característica do atendimento – primeiro item do 
subgrupo atendimento do questionário. 

Nas colunas seguintes aos parâmetros a e b, tem-se a escala de 
satisfação proposta. Para cada nível, é calculada a probabilidade de 
resposta positiva ao item e identificado, quando existente, o item 
âncora.  

Os itens 19, 31, 15, 18, 32, 8, 4, 13, 6, 1, 33, 2 e 25 são 
classificados como quase âncoras da escala. Os itens 21, 11, 16, 30, 12, 
17, 27, 14 se enquadram nas três características dos itens âncoras. 

Cabe destacar algumas decisões com relação aos níveis quase 
âncoras. Nos casos em que o item se enquadra em pelo menos duas 
condições de âncora, ele foi considerado quase âncora na escala. É o 
caso dos itens 19, 31, 15, 18, 32, 8, 4, 13, 6 e 1. 

Em alguns casos específicos, itens que se enquadram em apenas 
uma condição foram igualmente considerados quase âncoras. É o caso 
dos itens 33, 2 e 15. No caso do item 33, no nível âncora 25, ele quase 
atende a primeira condição, probabilidade de 0,64, e a terceira condição 
(P(X) – P(Y) = 0,28). 

Os itens 2 e 15 foram incluídos por motivos semelhantes. Eles 
estão enquadrados no nível âncora 40, no qual há poucos itens para 
caracterizá-los e estão próximos de atender à segunda condição. 
 A identificação dos níveis âncoras permite definir quais itens 
são mais importantes para atingir determinado nível de satisfação. Os 
três níveis âncora da escala são o nível 25, que agrega os itens 21, 33, 
11, 19 e 31; o nível 30, com os itens 15, 18, 32, 8, 4, 13, 16, 30, 12, 17, 
6, 27 e 14; e o nível 40, com os itens 2, 25 e 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

  

Tabela 6.3 – Itens e níveis âncoras 

ITENS 
Parâmetros Escala de Satisfação (25,5) P(x) - 

P(y) A B 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

9 ATEN1 0,1670 21,4377 0,03 0,06 0,13 0,25 0,44 0,64 0,81 0,91 0,96 0,98 0,99   

24 ACES3 0,1713 21,8119 0,02 0,05 0,12 0,24 0,42 0,63 0,80 0,91 0,96 0,98 0,99   

21 EQPA2 0,2802 22,0877 0,00 0,01 0,03 0,12 0,36 0,69 0,90 0,97 0,99 1,00 1,00 0,34 

33 SATT4 0,2320 22,4568 0,01 0,02 0,05 0,15 0,36 0,64 0,85 0,95 0,98 0,99 1,00 0,28 

23 ACES2 0,1717 22,4931 0,02 0,05 0,10 0,22 0,39 0,61 0,78 0,90 0,95 0,98 0,99   

10 ATEN2 0,2247 22,5384 0,01 0,02 0,06 0,16 0,36 0,63 0,84 0,94 0,98 0,99 1,00   

20 EQPA1 0,2277 22,7591 0,01 0,02 0,05 0,15 0,35 0,62 0,84 0,94 0,98 0,99 1,00   

11 ATEN3 0,3252 22,9453 0,00 0,00 0,01 0,07 0,28 0,66 0,91 0,98 1,00 1,00 1,00 0,38 

3 PROD3 0,1849 23,3059 0,01 0,03 0,08 0,18 0,35 0,58 0,78 0,90 0,96 0,98 0,99   

19 ATEN11 0,3471 23,3230 0,00 0,00 0,01 0,05 0,24 0,64 0,91 0,98 1,00 1,00 1,00 0,40 

5 PROD5 0,2240 23,7689 0,00 0,01 0,04 0,12 0,30 0,57 0,80 0,93 0,97 0,99 1,00   

31 SATT2 0,3799 23,8315 0,00 0,00 0,01 0,03 0,19 0,61 0,91 0,99 1,00 1,00 1,00 0,42 

29 ACES8 0,2203 24,1861 0,00 0,01 0,04 0,12 0,28 0,54 0,78 0,92 0,97 0,99 1,00 0,24 

15 ATEN7 0,3163 24,2157 0,00 0,00 0,01 0,05 0,21 0,56 0,86 0,97 0,99 1,00 1,00 0,30 

18 ATEN10 0,3434 24,2390 0,00 0,00 0,01 0,04 0,19 0,56 0,88 0,98 1,00 1,00 1,00 0,31 

26 ACES5 0,1958 24,2557 0,01 0,02 0,06 0,14 0,30 0,54 0,75 0,89 0,96 0,98 0,99   

28 ACES7 0,1965 24,3008 0,01 0,02 0,06 0,14 0,30 0,53 0,75 0,89 0,96 0,98 0,99   

32 SATT3 0,3531 24,4050 0,00 0,00 0,01 0,03 0,17 0,55 0,88 0,98 1,00 1,00 1,00 0,33 

8 PROD8 0,2092 25,1384 0,01 0,01 0,04 0,11 0,25 0,49 0,73 0,89 0,96 0,98 0,99 0,24 

4 PROD4 0,2484 25,1881 0,00 0,01 0,02 0,07 0,22 0,49 0,77 0,92 0,98 0,99 1,00 0,28 

13 ATEN5 0,2531 25,2729 0,00 0,01 0,02 0,07 0,21 0,48 0,77 0,92 0,98 0,99 1,00 0,29 

16 ATEN8 0,3633 25,5028 0,00 0,00 0,00 0,02 0,12 0,45 0,84 0,97 0,99 1,00 1,00 0,38 

30 SATT1 0,3256 25,5089 0,00 0,00 0,01 0,03 0,14 0,46 0,81 0,96 0,99 1,00 1,00 0,35 

12 ATEN4 0,2625 25,7552 0,00 0,00 0,02 0,06 0,18 0,45 0,75 0,92 0,98 0,99 1,00 0,30 

17 ATEN9 0,3907 25,8245 0,00 0,00 0,00 0,01 0,09 0,42 0,84 0,97 1,00 1,00 1,00 0,42 

6 PROD6 0,2130 25,8436 0,00 0,01 0,03 0,09 0,22 0,46 0,71 0,88 0,95 0,98 0,99 0,25 

27 ACES6 0,2872 26,0944 0,00 0,00 0,01 0,04 0,15 0,42 0,75 0,93 0,98 1,00 1,00 0,33 

22 ACES1 0,1941 26,2818 0,01 0,02 0,04 0,10 0,23 0,44 0,67 0,84 0,93 0,97 0,99   

14 ATEN6 0,3105 27,1390 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,34 0,71 0,92 0,98 1,00 1,00 0,37 

7 PROD7 0,1845 27,3181 0,01 0,02 0,04 0,09 0,21 0,39 0,62 0,80 0,91 0,96 0,99   

2 PROD2 0,1876 34,1483 0,00 0,00 0,01 0,03 0,07 0,15 0,31 0,54 0,75 0,88 0,95 0,21 

25 ACES4 0,1525 34,3942 0,01 0,01 0,02 0,05 0,10 0,19 0,34 0,52 0,70 0,83 0,92 0,18 

1 PROD1 0,1904 36,3546 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,10 0,23 0,44 0,67 0,84 0,93 0,23 
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6.3.2.1. Análise dos níveis âncoras 
  

O nível 25 representa o meio da escala de avaliação; os itens 
âncoras associados a ele avaliam clientes que não estão insatisfeitos, 
mas também não têm grande satisfação com seu banco.  É composto de 
5 itens: quatro relacionados ao atendimento e um aos sistemas e 
equipamentos. 

 
Itens Relacionados ao nível âncora 25 

11 ATEN3 Cortesia no atendimento - no telefone e pessoalmente... 

18 ATEN10 Cumprimento dos horários e prazos...    

19 ATEN11 Confiabilidade e clareza das informações...     

31 SATT2 O atendimento...         

33 SATT4 Os equipamentos, tecnologia e sistemas... 
Quadro 6.2: Itens âncoras relacionados ao nível 25 
 
 Neste nível destaca-se o atendimento e os sistemas que o banco 
fornece para o cliente executar as transações. Com relação ao 
atendimento, tem-se a cortesia, o cumprimento dos horários e prazos e a 
confiabilidade e clareza das informações.  
O nível seguinte, nível âncora 30, é apresentado no quadro 6.3. É 
composto por 13 itens, dos quais quatro avaliam a satisfação com os 
produtos; seis, a satisfação com o atendimento; e três avaliam o acesso. 
Para os produtos, destacam-se a adequação dos produtos às 
necessidades dos clientes, à agilidade na concessão de crédito e os 
benefícios obtidos com os produtos do banco. 
 No atendimento, tem-se em destaque o tempo que os clientes 
gastam na solução dos problemas, na obtenção das repostas e no 
atendimento de suas demandas, além da capacidade do banco em 
cumprir prazos acordados.  Com relação ao acesso, destacam-se a 
segurança nos terminais de auto-atendimento e na internet. 
 
Itens Relacionados ao nível âncora 30 
04 PROD4 Adequação dos produtos às suas necessidades...   
06 PROD6 Agilidade na concessão do crédito...     

08 PROD8 
Benefícios obtidos com os 
produtos...     

12 ATEN4 
Tempo gasto para resolver problemas na 
Agência...   

13 ATEN5 
Tempo gasto para resolver problemas nos terminais de auto-
atendimento... 
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14 ATEN6 
Tempo gasto para resolver problemas via 
Internet...   

15 ATEN7 
Tempo que os funcionários levam para responder 
suas dúvidas...   

16 ATEN8 
Tempo de resposta às suas 
reclamações...     

17 ATEN9 Tempo de resposta e atendimento de suas solicitações/demandas... 

27 ACES6 
Segurança quando acessa seu banco via terminais de auto-
atendimento... 

29 ACES8 Segurança quando acessa seu banco via internet...  
30 SATT1 Os produtos...         
32 SATT3 O acesso... 

Quadro 6.3: Itens relacionados ao nível âncora 30 
  

Assim, para que os clientes tenham nível de satisfação 30, além 
de atender os requisitos que compõem o nível 25, os bancos devem 
verificar constantemente a adequação dos produtos às necessidades dos 
clientes, a agilidade para disponibilizar os volumes de crédito 
necessários para o cliente e os benefícios obtidos pelos clientes nas 
transações com o banco.  
 No atendimento, deve-se atentar para a velocidade com que o 
banco consegue atender às demandas dos clientes, seja no caso de 
dúvidas ou de reclamações. Com relação à segurança, há necessidade de 
reduzir os riscos percebidos pelos clientes nos terminais de auto-
atendimento e na internet. 
 O nível âncora seguinte (nível 40) engloba a avaliação dos 
produtos e do acesso. Esse é o nível mais elevado dessa escala e está 
apresentado no quadro 6.4. 
 
Itens Relacionados ao nível âncora 40 
01 PROD1 Rentabilidade (juros recebidos)...     
02 PROD2 Custo dos produtos... 
25 ACES4 Infra-estrutura da agência (estacionamento)...     
Quadro 6.4: itens relacionados ao nível âncora 40 
  

Para obter esse nível de satisfação, os bancos devem atender aos 
requisitos dos níveis 25 e 30, e ser capazes de ofertar taxas de 
rentabilidade atrativas, custos baixos e estacionamento.  
 No caso dos produtos, a relação entre rentabilidade e custos 
deve ser considerada, pois os clientes podem estar dispostos a pagar 
mais caro por produtos com rentabilidade superior, ou seja, a relação 
custo e rentabilidade atrativa. Já a disponibilidade de estacionamento 
reduz o tempo gasto para acessar a agência. 
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 Os níveis âncoras permitem identificar uma evolução na 
característica da satisfação dos clientes bancários. A cortesia, 
confiabilidade e clareza das informações e o cumprimento de horários e 
prazos são características associadas, nesta amostra, a um nível baixo de 
satisfação. Pode-se afirmar que, para os clientes, isso é o mínimo que o 
banco deve fazer. 
 Melhora a avaliação dos clientes quando algumas características 
dos produtos (diversidade, benefícios obtidos e agilidade na concessão 
do crédito); do atendimento (tempo gasto pelo cliente no banco e o 
cumprimento de prazos); e de acesso (segurança no acesso aos terminais 
de auto-atendimento e na internet) atendem às suas necessidades e 
geram satisfação.   
 E os melhores índices de satisfação serão alcançados pelos 
bancos capazes de ofertar produtos com taxas de rentabilidade e custos 
atrativos, além de estacionamento para facilitar o acesso dos clientes às 
agências. 
 
6.4. ESTIMAÇÃO DOS NÍVEIS DE SATISFAÇÃO  
 
 O gráfico 6.1 apresenta a distribuição dos clientes de acordo 
com a escala proposta.  
 

 
Gráfico 6.1 – Distribuição dos clientes na escala de satisfação 
 

A partir da distribuição dos níveis de satisfação da amostra 
pode-se afirmar que 100% dos clientes atingem o nível de satisfação 15.   
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Com relação ao nível âncora 25 tem-se que 75,83% dos 
clientes atingem esse nível e estão satisfeitos com as seguintes 
características do atendimento: cortesia,  cumprimento dos horários e 
prazos e confiabilidade e clareza das informações. 

No nível ancora seguinte, nível 30, apenas 27,08% dos 
clientes atingem esse nível e estão satisfeitos com características dos 
produtos relacionadas a adequação às necessidades, à agilidade na 
concessão de crédito e os benefícios obtidos com os produtos do banco. 
No atendimento estão satisfeito com o tempo que gastam na solução dos 
problemas, na obtenção das repostas e no atendimento de suas 
demandas, além da capacidade do banco em cumprir prazos acordados.  
Com relação ao acesso estão satisfeitos com a segurança nos terminais 
de auto-atendimento e na internet. 

Por fim, apenas 0,42% dos clientes atingem o nível âncora 
40 e estão satisfeitos com a rentabilidade e custos dos produtos e com a 
infra-estrutura relacionada a disponibilidade de estacionamento.  

Destaca-se que os modelos da TRI são cumulativos. Assim, 
para que o cliente atinja o nível âncora 40 deve estar satisfeito com itens 
relacionados aos níveis inferiores. A amostra esta concentrada na área 
da escala conde há maior informação, segundo a Curva de informação 
do teste, o que lava a concluir que o construto é adequado à amostra 
avaliada.  

 
6.5. COMENTÁRIOS FINAIS 
 
 A curva total de informação comparada ao erro padrão mostra 
que a escala apresenta maior nível de informação na parte central, sendo 
mais adequada para medir a satisfação de clientes com níveis entre -1,00 
e 1,00 (escala 0,1). 
 Para realizar a análise dos dados, foi proposta a construção de 
uma escala com métrica (25,5) e a escala apresentada, onde há 
concentração da amostra avaliada, têm  variação entre 0 e 50. Nessa 
escala foi realizada a identificação dos níveis e itens âncoras. 
 Os itens foram agrupados em três níveis âncoras: o nível 25 
(que engloba os itens 11, 18, 19, 31 e 33); o nível 30 (com os itens 04, 
06, 08, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 29, 30 e 32); e o nível 40 (com os 
itens 01, 02 e 25).  
 A análise dos níveis âncoras permite identificar elementos 
diferenciadores no setor bancário. A composição de cada nível âncora 
sugere a evolução dos elementos que compõem a análise de satisfação 
dos clientes bancários. Itens relacionados aos equipamentos e sistemas e 



123 
 

  

ao atendimento proporcionam um nível de satisfação mediano (nível 25) 
quando estão relacionados a: 
 

1. cortesia no atendimento (no telefone e pessoalmente); 
2. cumprimento dos horários e prazos; 
3. confiabilidade e clareza das informações; e 
4. sistemas  a que você tem acesso. 

 
O nível de satisfação aumenta quando a qualidade é percebida 

pelos clientes em itens relacionados a produtos, atendimento e acesso. 
Eles compõem o nível âncora 30 e englobam: 
 

1. adequação dos produtos às suas necessidades; 
2. agilidade na concessão do crédito; 
3. benefícios obtidos com os produtos; 
4. tempo gasto para resolver problemas na Agência; 
5. tempo gasto para resolver problemas nos terminais de auto-
atendimento; 
6. tempo gasto para resolver problemas via Internet; 
7. tempo que os funcionários levam para responder suas 
dúvidas; 
8. tempo de resposta às suas reclamações; 
9. tempo de resposta e atendimento de suas 
solicitações/demandas; 
10. segurança quando acessa seu banco via terminais de auto-
atendimento; e 
11. segurança quando acessa seu banco via internet. 

 
A escala construída com os itens utilizados gerou um terceiro 

nível âncora, o nível 40. Clientes neste nível estão próximos dos valores 
mais elevados da escala. A satisfação nesta parte da escala, além dos 
itens anteriores, está relacionada aos produtos e à infra-estrutura das 
agências. Três itens destacam-se: rentabilidade (juros recebidos); custo 

dos produtos e infra-estrutura da agência (estacionamento). 
No nível 25, nota-se que os itens relacionados ao atendimento 

que avaliam a confiabilidade das informações, cumprimento de prazos e 
horários e cortesia são elementos que definem a satisfação dos clientes. 
Por estar no meio da escala, pode-se afirmar que a percepção dos 
clientes nesses itens reduz a possibilidade de insatisfação, mas não 
determinam a satisfação.  
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A evolução para o nível seguinte, nível âncora 30, define os 
componentes do atendimento com maior impacto na satisfação dos 
clientes. O tempo de atendimento passa a ser fator determinante da 
satisfação nesse nível. Assim, a evolução do atendimento na escala de 
satisfação parte dos itens relacionados à cortesia, à confiabilidade e à 
pontualidade para itens que envolvem o tempo gasto pelos clientes nos 
atendimentos, na resolução de problemas e na execução de suas 
demandas. 

Do nível 30 para o nível 40, não há influência dos componentes 
do atendimento. A avaliação dos sistemas tem impacto na satisfação 
apenas no nível âncora 25, não influenciando a evolução para os níveis 
seguintes.  

O acesso destaca-se em dois níveis da escala. No nível 30, a 
segurança na realização das operações nos terminais e na internet 
contribuem na satisfação e é um dos fatores determinantes na mudança 
do nível 30 para o 40, através do item relacionado à infra-estrutura – 
disponibilidade de estacionamento.  

No caso dos produtos, tem-se duas linhas de evolução. O nível 
25 não contempla itens relacionados aos produtos. Do nível âncora 25 
para o 35, tem-se a inclusão dos itens relacionados aos benefícios, 
adequação dos produtos e agilidade na concessão do crédito. Por fim, 
para alcançar o nível âncora 40, há necessidade de satisfazer os clientes 
através da rentabilidade e dos custos relacionados aos produtos. A figura 
6.6 apresenta os itens e seus respectivos níveis âncoras. 

ATEN3 Cortesia no atendimento - no telefone e 
pessoalmente...

ATEN10 Cumprimento dos horários e prazos...
ATEN11 Confiabilidade e clareza das 

informações...
EQPA2 Sistemas que você tem acesso...

PROD4 Adequação dos produtos às suas 
necessidades...

PROD6 Agilidade na concessão do crédito...
PROD8 Benefícios obtidos com os produtos...
ATEN4 Tempo gasto para resolver problemas na 

Agência...
ATEN5 Tempo gasto para resolver problemas nos 

terminais de auto-atendimento...
ATEN6 Tempo gasto para resolver problemas via 

Internet...
ATEN7 Tempo que os funcionários levam para 

responder suas dúvidas...
ATEN8 Tempo de resposta às suas reclamações...
ATEN9 Tempo de resposta e atendimento de suas 

solicitações/demandas...
ACES6 Segurança quando acessa seu banco via 

terminais de auto-atendimento...

PROD1 Rentabilidade (juros recebidos)...
PROD2 Custo dos produtos...
ACES4 Infra-estrutura da agência 

(estacionamento)...

Nível Âncora 25 Nível Âncora 30 Nível Âncora 40  
Figura 6.4: Evolução dos itens com relação aos níveis âncoras 
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Na distribuição da amostra destacam-se que 75,83 dos 

clientes atingem o nível âncora 25 e estão satisfeitos com a cortesia, 
cumprimento dos horários e prazos e confiabilidade e clareza das 
informações. 

São 27,08% dos clientes que atingem o nível 30, e estão 
satisfeitos com características dos produtos relacionadas a adequação às 
necessidades, à agilidade na concessão de crédito e os benefícios obtidos 
com os produtos do banco. No atendimento estão satisfeito com o tempo 
que gastam na solução dos problemas, na obtenção das repostas e no 
atendimento de suas demandas, além da capacidade do banco em 
cumprir prazos acordados.  Com relação ao acesso estão satisfeitos com 
a segurança nos terminais de auto-atendimento e na internet. 

Apenas 0,42% dos clientes atingem o nível âncora 40 e estão 
satisfeitos com a rentabilidade e custos dos produtos e com a infra-
estrutura relacionada a disponibilidade de estacionamento.  
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

7.1. CONCLUSÕES 
 

O desenvolvimento deste trabalho foi balizado por três 
objetivos específicos, atingidos na elaboração dos capítulos dois, três e 
seis. Ao definir e caracterizar o que é satisfação de clientes, sob o ponto 
de vista técnico-teórico, no segundo capítulo, atinge-se o primeiro 
objetivo.  Verificou-se que a satisfação está relacionada a compreensão 
das necessidades dos clientes e na tradução, destas necessidades, em 
características dos produtos. Portanto, a satisfação dos clientes é 
alcançada quando as características dos produtos atendem as 
necessidades dos clientes.  

No terceiro capitulo fez-se a revisão de propostas de avaliação 
da satisfação de clientes de bancos, o que permitiu definir um construto 
para mensurar a satisfação destes clientes, contendo trinta e três itens. 
Sua composição está organização em quatro elementos básicos da 
atividade bancária – produtos, atendimento, acesso e equipamento e 
sistemas. Verificou-se na literatura que esses elementos têm maior 
impacto na satisfação de clientes. Esse capítulo atende ao segundo 
objetivo deste trabalho. 

Ao definir os parâmetros dos itens, os níveis âncoras e os itens a 
eles relacionados, no sexto capítulo, atende-se ao terceiro objetivo deste 
trabalho, a saber, construir uma escala de satisfação, a partir do 
construto proposto, utilizando a TRI. A utilização da TRI permitiu 
construir uma escala e identificar as diferenças existentes entre níveis de 
satisfação.   

Os elementos da qualidade estão focados no atendimento das 
necessidades do cliente e no direcionamento da empresa para entender 
suas demandas. Para atender as exigências do consumidor, a empresa 
deve compreender os itens por eles valorizados e desenvolver o maior 
nível de qualidade nestes itens.  

A percepção da qualidade pelos clientes está relacionada a 
satisfação, e o investimento em satisfação justifica-se pelo maior 
volume de negócios, menores custos de comercialização (custos de 
manter versus custos de conquistar um cliente) e à fidelização. 

Modelos estatísticos mostram relação direta e forte entre a 
satisfação dos clientes e a sua fidelidade, vinculando essa fidelidade a 
um maior volume de negócios. Esses mesmos modelos identificam a 
qualidade como antecedente da satisfação.  



127 
 

  

Tem-se uma seqüência lógica em que um sistema capaz de 
produzir com qualidade tende a satisfazer clientes, o cliente satisfeito 
tende a tornar-se fiel e o cliente fiel contribui na redução dos custos de 
comercialização da empresa. Portanto, ao focar na satisfação, busca-se 
construir um sistema com maior nível de qualidade e rentabilidade. 

Para compreender os clientes, há necessidade de desenvolver 
ferramentas capazes de captar seu nível de satisfação ou sua percepção a 
respeito da qualidade ofertada pela empresa.  

Assim, a avaliação da satisfação dos clientes de bancos foi, 
neste estudo, realizada através da aplicação de um construto contendo 
33 itens, agrupados em 4 elementos (produtos, atendimento, 

equipamentos e sistemas e acesso). Estes foram elaborados a partir de 
pesquisa bibliográfica em 16 análises de satisfação de clientes de bancos 
comerciais.  

A escala proposta compõe-se de três níveis âncoras. Esses 
níveis permitem afirmar que clientes atingem o nível médio da escala 
(nível âncora 25) quando estão satisfeitos com características do 
atendimento relacionadas à cortesia, ao cumprimento de horários e 
prazos, à confiabilidade e à clareza das informações e aos equipamentos 
e sistemas. Esses seriam os elementos básicos do setor bancário. 

Os clientes que atingem o nível seguinte, além dos itens 
anteriores, estão satisfeitos com itens relacionados a três elementos da 
atividade bancária (produtos, atendimento e acesso). Com relação aos 
produtos, estão satisfeitos com a adequação dos produtos às suas 
necessidades, agilidade na concessão do crédito e benefícios obtidos. No 
atendimento destaca-se o tempo para executar transações e obter 
respostas. A satisfação com o elemento acesso está relacionada a 
segurança, quando utiliza os serviços e realiza as operações em 
terminais eletrônicos.  

Por fim, os itens relacionados aos patamares mais altos 
identificados na escala - nível âncora 40, compreendem, as taxas pagas, 
a rentabilidade dos produtos e a estrutura de estacionamento. 

Considerando a relação entre satisfação e fidelidade, pode-se 
supor que os itens relacionados ao nível âncora 40 têm maior potencial 
para fidelizar os clientes..  

 Com a analise do nível de satisfação da amostra destacam-se 
que 75,83% dos clientes atingem o nível âncora 25 e estão satisfeitos 
com a cortesia, cumprimento dos horários e prazos e confiabilidade e 
clareza das informações. 

São 27,08% dos clientes que atingem o nível 30, e estão 
satisfeitos com características dos produtos relacionadas a adequação às 
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necessidades, à agilidade na concessão de crédito e os benefícios obtidos 
com os produtos do banco. No atendimento estão satisfeito com o tempo 
que gastam na solução dos problemas, na obtenção das repostas e no 
atendimento de suas demandas, além da capacidade do banco em 
cumprir prazos acordados.  Com relação ao acesso estão satisfeitos com 
a segurança nos terminais de auto-atendimento e na internet. 

Apenas 0,42% dos clientes atingem o nível âncora 40 e estão 
satisfeitos com a rentabilidade e custos dos produtos e com a infra-
estrutura relacionada a disponibilidade de estacionamento. 

Os resultados deste trabalho ainda permitiram identificar um 
conjunto de itens capazes de avaliar a satisfação dos clientes de bancos. 
Esses itens foram classificados de acordo com o nível de satisfação dos 
clientes. Para tanto, formaram-se conjuntos de itens que avaliam 
características básicas da atividade bancária e itens capazes de 
diferenciar tal atividade.  

A escolha pela TRI no tratamento dos dados permitiu definir os 
parâmetros dos itens que podem ser utilizados em novas pesquisas, 
comparando resultados mesmo tradando-se de populações diferentes.  

Soma-se a construção de uma escala identificando os níveis 
âncoras e os itens relacionados a eles. Para cada item formou-se uma 
curva característica, que demonstra o nível da escala que o item tem 
maior capacidade de avaliar e sua curva de informação, que demonstra o 
nível de informação que o item produz em determinada área da escala. 

  
7.2. RECOMENDAÇÕES 

 
Para estudos futuros, recomenda-se a ampliação da quantidade 

de itens utilizados para definir novos itens e níveis âncoras na escala 
proposta. Os modelos da TRI permitem a utilização de questionários 
com alguns itens iguais aos aplicados, variando uma parcela de itens, o 
que pode gerar um conjunto maior de itens com parâmetros definidos.  

Pode-se, a partir da escala construída, identificar as relações 
entre os níveis de satisfação e a tendência à fidelidade dos clientes. 
Definir essas relações pode colaborar na gestão dos recursos, focando 
nos gargalos e ampliando o sucesso das iniciativas de fidelização. 

Recomenda-se, também, a confrontação desta escala com o 
ciclo de vida do cliente. Tal iniciativa pode elucidar o desenvolvimento 
de estratégias comerciais com vistas a aumentar a satisfação dos clientes 
e a rentabilidade do banco. 

A ampliação do número de questionários respondidos pode 
viabilizar a análise politômica dos dados, utilizando-se os cinco níveis 
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da escala likert e o modelo da resposta gradual.  Pode-se utilizar 
construtos que capturem além da qualidade percebida, a expectativas do 
cliente. 

Por fim, é possível orientar a pesquisa para a comparação entre 
cliente de bancos diferente, ou comparar o resultado de agências de um 
mesmo banco. Para tanto, faz-se necessário captar maior volume de 
dados, formando amostras equitativas entre bancos e agências.  
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APÊNDICE B – CURVAS CARACTERÍSTICAS DOS ITENS 
 
 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT01   
a =  0.583 b =  4.163 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT02   
a =  0.928 b =  2.315 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT03   
a =  0.954 b =  1.805 

 



149 
 

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT04   
a =  0.921 b = -0.339 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT05   
a =  1.258 b =  0.039 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT06   
a =  1.164 b = -0.238 

 



150 
 

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT07   
a =  1.089 b =  0.166 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT08   
a =  0.940 b =  0.456 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT09   
a =  1.080 b =  0.028 

 



151 
 

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT10   
a =  0.819 b = -0.722 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT11   
a =  1.163 b = -0.478 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT12   
a =  1.669 b = -0.401 

 



152 
 

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT13   
a =  1.318 b =  0.153 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT14   
a =  1.256 b =  0.058 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT15   
a =  1.545 b =  0.430 

 



153 
 

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT16   
a =  1.613 b = -0.152 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT17   
a =  1.891 b =  0.101 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT18   
a =  2.065 b =  0.164 

 



154 
 

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT19   
a =  1.774 b = -0.146 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT20   
a =  1.785 b = -0.327 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT21   
a =  1.125 b = -0.450 

 



155 
 

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT22   
a =  1.364 b = -0.590 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT23   
a =  0.946 b =  0.261 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT24   
a =  0.863 b = -0.498 

 



156 
 

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT25   
a =  0.862 b = -0.633 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT26   
a =  0.750 b =  1.903 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT27   
a =  0.965 b = -0.150 

 



157 
 

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT28   
a =  1.410 b =  0.221 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT29   
a =  0.951 b = -0.142 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT30   
a =  1.061 b = -0.167 

 



158 
 

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT31   
a =  1.656 b =  0.103 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT32   
a =  1.957 b = -0.227 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

b

Ability

P
ro

b
ab

ili
ty

Item Characteristic Curve: SAT33   
a =  1.658 b = -0.124 

 


