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RESUMO 

Os avanços da tecnologia incentiva transformações no modo como negócios são tratados, o 

que não se diferencia no sistema financeiro. Neste setor, inúmeras instituições têm surgido 

com propostas de serviços 100% digitais, voltados para o público jovem e com vantagens 

como atendimento personalizado e taxas baixas. Tendo isso em mente, esse estudo buscou 

analisar os aspectos determinantes para a obtenção de lealdade dos usuários dessas 

instituições realizando comparações com as instituições tradicionais brasileiras. A pesquisa 

foi realizada com 52 respondentes predominantemente jovens, até os 30 anos de idade e 

analisou aspectos como satisfação, relacionamento e lealdade. Sendo realizada através de 

aplicação de questionários estruturados e uso de estatística descritiva. Resultados 

demonstraram que o Nubank apresenta os melhores níveis de satisfação, relacionamentos 

estruturados e de lealdade quando comparados aos bancos tradicionais, sendo refletido 

principalmente em aspectos como resistência à persuasão e comunicação boca a boca positiva. 

Palavras-chave: Lealdade. Tecnologia. Relacionamento. 
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ABSTRACT 

The advance of technology motivates transformations in the way which businesses are 

handled which does not appear to be different on the financial system. On this sector, a huge 

number of institutions are arriving with businesses models focusing on 100% digital services, 

for young customers, personalized treatment and low taxes. With that in mind, this study 

focused on the analysis of the determinant aspects to reach customer’s loyalty of the fintech’s 

users, while making comparisons with traditional brazilian banks. The research was made 

with 52 respondents, mostly young people, up to 30 years old and analyzed aspects as 

customer’s satisfaction, relationship and loyalty. The research was made through application 

of survey and use of descriptive statistics. Results shown that Nubank has the best levels of 

satisfaction, structured relationships and loyalty when compared to traditional institutions, this 

could be perceived mostly on aspects such as resistance to persuasion and positive word of 

mouth. 

Keywords: Loyalty. Technology. Relationship 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Diariamente, a tecnologia que envolve o sistema financeiro está evoluindo, com o 

surgimento de inúmeras formas de tratar o dinheiro, novos meios de pagamento, e facilidades 

para investir. Nesse sentido, as instituições financeiras que surgem em decorrência das 

possibilidades oferecidas pelo desenvolvimento tecnológico têm crescido em busca da 

conquista do público jovem e mudanças do sistema financeiro. 

O avanço tecnológico por que passa a humanidade tem se intensificado a cada ano, 

nas mais diversas áreas. A área financeira é uma que passa por inovações de forma constante, 

desde o surgimento das trocas, à criação do papel-moeda até a transformação do tradicional 

dinheiro em papel para o dinheiro virtual. Essas inovações permitem redução de custos de 

transporte, maior agilidade de transações, aumento de segurança, combate a transações ilegais 

(BRETERNITZ et. al., 2008). 

 Usuários de serviços bancários apresentam um comportamento fortemente modificado 

pelo avanço tecnológico e pelas novidades em termos de produtos e serviços oferecidos, 

sendo caracterizados como: a) independentes, mais integrados a seus próprios interesses; b) 

ocupados, em busca de acesso a produtos e serviços mais eficientes e meios de acesso com 

maior rapidez; c) fazem questão de ter serviço excelente, buscando disponibilidade de opções 

com melhor relação custo/benefício (CARCIONE, 1990). 

 Um tipo recente de instituição financeira que surge para atender esse público são as 

denominadas fintechs, organizações desenvolvidas sobre plataformas digitais, com foco no 

público jovem, oferecendo agilidade e praticidade como proposta de valor (ROSA et al., 

2017). 

 Para Schueffel (2016), as fintechs se caracterizam como uma indústria financeira que 

aplica tecnologia para aprimorar as relações financeiras entre consumidores e instituições. 

A consultoria estatística Statista (2017) calcula que o mercado de fintechs 

mundialmente movimenta cerca de 10 bilhões de dólares, valores potencializados em virtude 

do investimento de incubação de startups por bancos tradicionais. A consultoria informa que 

43% dos bancos criaram e investiram em programas de incubação de startups para melhorar 

suas soluções financeiras (STATISTA, 2017). 

Dentre os países da América Latina, o Brasil lidera o mercado de fintechs, com 230 

organizações deste tipo, de acordo com levantamento do BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento) (2017), seguido por México, com 180 e Colômbia, na terceira posição, 

com 84 instituições. 
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O estudo realizado pelo BID (2017) aponta que as fintechs surgiram sobretudo para 

atender o público jovem negligenciado pelas grandes corporações financeiras, que devido à 

sua grande burocracia e análises de crédito mais rigorosas e intimidadoras, não causa 

identificação com as organizações tradicionais. 

Em termos de relacionamento, as fintechs se caracterizam pela transparência 

proporcionada pelo uso da tecnologia, da linguagem fácil e atrativa para o público jovem, 

além de redução de taxas e fatores como atendimento diferenciado, fácil e rápido (ROSA et 

al., 2017). 

Gelbaum (2017) afirma que a procura pela simplicidade na comunicação, agilidade e 

facilidade em resolução de problemas, garantiu um público fiel às fintechs a partir dos anos 

2010, indo ao encontro de Kotler e Armstrong (2012) quando destacam que o sucesso em 

estratégias focadas no cliente está ligado a conquistar clientes da concorrência, mantê-los e 

cultivá-los com uma entrega de valor superior, de modo a atender as necessidades e desejos 

de seus consumidores. 

O Marketing de relacionamento, conforme destacam Alves, Barboza e Rolon (2014), é 

um dos mais importantes temas de marketing dos anos 2000, devido ao seu objetivo de 

aproximar as empresas de seus clientes, para que o consumidor seja capaz de suprir suas 

necessidades por meio de produtos com valor agregado, fazendo com que o cliente esteja 

satisfeito e seja fiel à marca ou à empresa.  

 A relevância desse tema se dá por abordar a mudança na forma com que se lida com o 

dinheiro, com o surgimento de novas organizações financeiras que se propõem a ter um 

relacionamento mais transparente com seu consumidor fazendo uso de tecnologias; este 

mercado mostra-se relevante pois 60% da população digitalmente ativa já teve contato com 

alguma fintech de pagamentos (STATISTA, 2017).  

 Ante esse cenário, surge a questão norteadora desta monografia: quais os fatores 

influenciadores para a construção da lealdade às fintechs?  

 Assim, o objetivo geral a que este trabalho se propõe foi o de identificar fatores 

influenciadores da lealdade de usuários de fintechs. 

Os objetivos específicos propostos são: 

I. Identificar os fatores para escolha de uma instituição financeira digital. 

II. Identificar os fatores geradores de satisfação como antecedentes à lealdade. 

III. Verificar a importância dos fatores influenciadores na construção da lealdade. 

 Este trabalho encontra-se organizado em cinco seções, sendo a primeira de introdução, 

apresentando o cenário da pesquisa e seus objetivos, a segunda apresenta-se a fundamentação 
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teórica sobre marketing de relacionamento, analisando sob o enfoque de satisfação, 

relacionamento e lealdade. A terceira seção encontra-se a metodologia aplicada na pesquisa, a 

quarta seção apresenta os resultados obtidos por meio da pesquisa aplicada, por último, a 

seção cinco apresenta a conclusão do trabalho. 
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2 SUPORTE TEÓRICO 

 

 Com o objetivo de identificar os aspectos determinantes da lealdade a instituições 

financeiras digitais, faz-se necessário o estudo de alguns componentes que antecedem a 

lealdade, sendo eles: satisfação, relacionamento. 

 

2.1 Marketing de Relacionamento 

 

O marketing de relacionamento caracteriza-se como um importante conceito de 

planejamento estratégico das empresas, tendo suas origens no Marketing de Serviços e no 

Marketing Industrial (NDUBISI, 2006). 

O marketing de relacionamento está em atrair, manter e desenvolver relacionamentos com 

clientes, tendo seu início com a venda e construído com a interação pós-venda (SCUSSEL et 

al, 2017). 

O foco do Marketing de Relacionamento, de acordo com Gronroos (1994), é estabelecer, 

manter e melhorar relacionamentos entre consumidores e parceiros de negócios, de forma 

lucrativa, para que os objetivos de todas as partes sejam alcançados. 

Kotler e Armstrong (2012) afirmam que para empresas que buscam se orientar para o 

marketing de relacionamento, suas decisões devem girar em torno da construção de 

relacionamentos lucrativos com determinados grupos de consumidores que irão ter 

relacionamento duradouro com a empresa. 

Kotler e Keller (2012) destacam que as empresas apresentavam seu centro em lucro e 

vendas, no entanto, organizações que seguem esse modelo atualmente são consideradas 

obsoletas, empresas que dominam o marketing hoje trazem o cliente no topo de suas 

pirâmides de prioridades, seguido pelo pessoal de linha de frente que tem contato direto com 

o cliente, isso demonstra a preocupação do pensamento de marketing em manter 

relacionamentos duradouros. 

Churchill Júnior e Peter (2000) definem uma orientação do marketing com o enfoque 

estando na produção de entrega superior para o cliente, estabelecendo como voltado para uma 

filosofia empresarial que se concentra em desenvolver e disponibilizar valor superior para o 

cliente como modo de alcançar objetivos da organização. 
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Baseado na ideia de que o Marketing de Relacionamento concentra-se em reter o 

consumidor, fatores como satisfação se tornam necessários para seu bom desenvolvimento, 

através deste fator será criada a retenção do cliente através de estratégias de relacionamento, 

contribuindo para a construção da lealdade. 

 

2.1.1 Satisfação 

 

Vavra (2006), propõe que a chave para o relacionamento duradouro com os clientes, é 

a satisfação. 

A satisfação do consumidor, de acordo com Samara e Morsch (2005) é o centro de 

todo esforço mercadológico, a satisfação ou insatisfação consiste na sensação de prazer ou 

desapontamento resultante da comparação de desempenho percebido de um produto em 

relação às expectativas do comprador. 

Tendo por base as expectativas criadas pelo consumidor, Bogmann (2002) afirma que a 

satisfação pode ser definida como a extensão pela qual as expectativas dos clientes relativas a 

um produto ou serviço são atendidas pelos benefícios percebidos. 

 Esse pensamento se mostra diretamente ligado à definição proposta por Vavra (2006), 

apresentada na figura 1, que sintetiza o pensamento proposto: 

Figura 1 - Definição de satisfação de acordo com Vavra (2006) 

 

Fonte: Vavra (2006) 
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 A figura 1 explicita o processo de formação de satisfação sendo formada sobretudo 

pela entrega percebida em comparação com as expectativas, sendo obtida a satisfação quando 

o consumidor encontra qualidade e supera suas expectativas, e a insatisfação quando as 

expectativas não correspondem. 

 Para Samara e Morsch (2005), o pós-compra está diretamente ligado à satisfação, é 

através do uso do produto que o consumidor é capaz de julgar se existe a realização de suas 

expectativas com a compra, uso ou consumo, o que Oliveira (2012) confirma como resultado 

do atendimento das expectativas, tratando como um estado psicológico. 

 Se a sensação após o consumo for de insatisfação, o consumidor provavelmente irá 

proceder ao abandono do serviço (SAMARA, MORSCH, 2005) 

 Durante o processo de pós-compra, Samara e Morsch (2005) afirmam que caso o 

consumidor esteja satisfeito ou insatisfeito, ele apresentará duas opções, sendo elas: 

Confirmar sua escolha e voltar a realizar compras; ou aderir à opção de não voltar a consumir 

de determinada marca, conforme demonstrado na figura 2: 

 

Figura 2 - Processo de pós-compra e satisfação/insatisfação 

 

Fonte: Adaptado de Samara e Morsch (2005, p. 204) 

 

 A figura 2 demonstra o que a satisfação e a insatisfação se dão após o uso ou consumo 

do produto, sendo avaliado durante a fase de pós-escolha 
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 Ao tratar sobre fatores que influenciam as expectativas de satisfação dos 

consumidores, Zeithaml, Bitner e Gremler (2014) destacam que os clientes têm necessidades 

pessoais e crenças que geram expectativas em torno do serviço desejado, sendo originadas a 

partir de esperanças explícitas e implícitas feitas pela empresa. 

 No entanto, o serviço oferecido depende de alterações percebidas e fatores 

situacionais, sendo o chamado serviço adequado o nível mínimo exigido para evitar 

insatisfação (ZEITHAML, BITNER, GREMLER, 2014). 

  Solomon (2011) ressalta a importância de cuidar das expectativas dos clientes. 

Dentre as alternativas que as empresas podem escolher, o autor lista três: 

1. Acomodar as demandas à medida que melhora a gama ou qualidade de produtos que 

oferece; 

2. Alterar as expectativas dos clientes; 

3. Remover o consumidor da empresa. 

 Quando as organizações falham em alcançar a satisfação do seu consumidor, Solomon 

(2011) afirma existirem três comportamentos possíveis:  

● Resposta Expressiva, com o apelo direto ao lojista em busca de compensação; 

● Resposta particular, com o boicote ao estabelecimento e boca a boca negativo; 

● Resposta de terceiro, com a tomada de medidas legais em órgãos de proteção ao 

consumidor e poder judiciário. 

 Nesse sentido, estabelecendo fatores que levam à satisfação do consumidor, Madruga 

(2010), destaca os seguintes pontos como geradores de satisfação do consumidor: 

● Acesso facilitado: facilidade de chegar ao ponto de venda, facilidade de comunicação 

com a empresa. 

● Status: Reconhecimento de ser cliente da organização. 

● Flexibilidade do uso: Fácil manuseio e uso do produto. 

● Solução rápida e eficaz: atendimento rápido do problema que o produto se dispôs a 

resolver. 

● Antecipação de necessidades dos clientes. 

● Garantia da frequência e abastecimento. 

● Suporte no caso de problemas. 

● Comunicação a qualquer hora e qualquer lugar. 

● Diálogo amigável e profissional. 

● Importância e atenção a clientes que necessitem de maior cuidado no atendimento. 
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 Para Zeithaml e Bitner (2003) existem cinco fatores que são fundamentais para a 

qualidade de serviços e geração da satisfação do consumidor: 

1. Confiabilidade: Habilidade de desempenhar serviço como prometido. 

2. Capacidade de resposta: Refere-se à disposição de atender o cliente e fornecer o 

serviço no prazo prometido. 

3. Segurança: Conhecimento e cortesia dos funcionários e habilidade de transmitir 

confiança e segurança 

4. Empatia: Atenção dispensada aos clientes. 

5. Tangibilidade: Tem a ver com a aparência de instalações físicas, equipamentos, 

funcionários e materiais de comunicação. 

 Krishnan et al. (1999) identificam quatro fatores-chave que influenciam a satisfação 

de clientes bancários: A qualidade dos tipos de produtos e serviços oferecidos, qualidade dos 

relatórios financeiros e extratos de conta, qualidade de serviço oferecido em sistemas 

automatizados e qualidade de serviço oferecido por meio de contato direto. Dentre os quatro 

fatores, os autores identificaram a satisfação com a oferta de produtos o principal 

determinante de satisfação (KRISHNAN et al., 1999). 

Jamal e Naser (2002) em pesquisa sobre satisfação concluem que tanto dimensões 

associadas ao serviço principal quanto ao relacionamento estão ligadas a satisfação, o que 

indica que satisfação não se baseia apenas na confiabilidade do serviço prestado, baseando-se 

também na experiência do cliente com o processo de prestação de serviço. 

Berraies e Hamouda (2018) concluem que um fator importante para a criação de 

satisfação do consumidor bancário é o empoderamento do consumidor, que tomou maiores 

proporções através do crescimento de tecnologias da internet permitirem uma maior 

participação do consumidor na gestão da empresa. 

Em estudo realizado com usuários de bancos digitais no Brasil, Índia e Estados 

Unidos, Sampaio, Ladeira e Santini (2017) concluem que os benefícios oferecidos pelo 

mobile banking impactam diretamente a satisfação do consumidor, devido ao fato de os 

aplicativos potencializarem o relacionamento entre bancos e usuários. 

Zacharias, Figueiredo e Almeida (2008) mostram que o principal fator que gera 

satisfação geral do usuário de bancos está na resolução de problemas de forma eficaz e ágil, 

seguido pela satisfação com os funcionários do banco, devido ao caráter de confiar nas ações 

de uma pessoa de dentro do banco, o terceiro fator mais importante está na satisfação com os 

produtos e serviços oferecidos pelo banco, em decorrência da grande variedade de opções 

presente no mercado, em que o consumidor irá comparar e escolher o que melhor lhe atende, 
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como último fator, foi colocada a satisfação com caixas eletrônicos do banco em decorrência 

das facilidades do mobile banking, tendendo a superar tal tecnologia. 

Já as fintechs, por não apresentarem fatores de contato físico, a satisfação de seus 

consumidores pode estar ligada a fatores semelhantes como o atendimento diferenciado, 

personalizado, mas sobretudo ao cumprimento de sua promessa de entrega (ROSA et al., 

2017) 

De conhecimento dos fatores que afetam a satisfação, passa-se a analisar o modo 

como estes pontos são tratados através de relacionamento com o cliente, para posterior 

construção da lealdade: 

 

Quadro 1 - Quadro Comparativo Entre Fatores de Satisfação 

Fatores de 

satisfação/(MADRUGA, 

2010) 

Fatores de 

satisfação/(ZEITHAML, 

BITNER; 2003) 

Resumo Analítico 

Status: Reconhecimento de 

ser cliente da organização. 
- 

O ponto de reconhecimento de 

ser cliente não encontra-se 

entre os fatores propostos por 

Zeithaml e Bitner (2003) 

Acesso facilitado: facilidade 

de chegar ao ponto de 

venda, facilidade de 

comunicação com a 

empresa. 

Capacidade de resposta: 

Refere-se à disposição de 

atender o cliente e fornecer o 

serviço no prazo prometido. 

Os autores apresentam pontos 

em comum, no entanto 

Madruga (2010) apresenta de 

forma detalhada fatores que se 

referem a comunicação da 

empresa com o cliente, 

englobando o suporte e 

facilidades de comunicação. 

Solução rápida e eficaz: 

atendimento rápido do 

problema que o produto se 

dispôs a resolver. 

Comunicação a qualquer 

hora e qualquer lugar 

Suporte no caso de 

problemas. 
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Antecipação de 

necessidades dos clientes. 

Segurança: Conhecimento e 

cortesia dos funcionários e 

habilidade de transmitir 

confiança e segurança 

Os autores apresentam a 

segurança e confiança 

relacionadas a antecipação de 

necessidades de clientes 

Garantia da frequência e 

abastecimento. 

Confiabilidade: Habilidade de 

desempenhar serviço como 

prometido. 

Os autores apresentam o ponto 

em comum de não apresentar 

falhas com relação ao 

desempenho do serviço. 

Flexibilidade do uso: Fácil 

manuseio e uso do produto. 

Tangibilidade: Tem a ver com a 

aparência de instalações físicas, 

equipamentos, funcionários e 

materiais de comunicação. 

No caso destes fatores, referem-

se ao uso do serviço, e 

aparência das instalações. 

Diálogo amigável e 

profissional. 

Empatia: Atenção dispensada 

aos clientes. 

Os fatores apresentados neste 

ponto estão conectados por 

serem relativos ao tratamento 

com os clientes por parte dos 

funcionários, e a importância de 

um tratamento justo e 

cuidadoso 

Importância e atenção a 

clientes que necessitem de 

maior cuidado no 

atendimento. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 Após o entendimento acerca do conceito de satisfação e os fatores que levam o 

consumidor a atingi-la, é necessária a discussão acerca de como o relacionamento cultiva este 

aspecto em busca da lealdade do cliente. 

 

2.1.2 Relacionamento 

 

O Relacionamento com o consumidor se mostra como a maneira em que a satisfação 

se transformará em lealdade. Zenone (2017) traz o relacionamento como uma ferramenta que 

busca a criação de valor pela maior proximidade da empresa com o cliente, tornando a oferta 

adequada de modo que ele prefira se manter fiel à empresa do que arriscar um novo 

relacionamento comercial. 
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Las Casas (2013) afirma que diante de poderosos concorrentes, empresas menores e 

que estão entrando no mercado têm adotado a personalização no atendimento, especialização 

e sofisticação de serviços prestados. 

Nesse sentido, Kotler e Armstrong (2012) destacam que as empresas devem 

conquistar os clientes dos concorrentes, mantê-los e cultivá-los com uma entrega de valor 

superior, devendo entender as necessidades e os desejos de seus consumidores, assim, para 

obter sucesso em marketing, é necessária uma análise cuidadosa do cliente, com uma boa 

segmentação de mercado, definição do mercado-alvo, diferenciação e posicionamento. 

Berry (1995) ressalta que as áreas em que mais apresentaram desenvolvimento na área 

de marketing de relacionamento foram de assinaturas de periódicos, telecomunicações 

(telefonia, internet, TV) e financeiro (bancos, seguradoras e cartões de crédito). 

 Nestes mercados os custos de mudança são cada vez menores para o consumidor, com 

maior facilidade de mudança de provedores, através de avanço da legislação de proteção ao 

consumidor e maior número de organizações, além da facilidade de acesso a canais de venda 

e comparadores de preço (BONILHA, 2016). 

Para que haja êxito na boa relação entre cliente e empresa, as organizações devem ter 

em mente que é importante a gestão de relacionamento com seus parceiros, sendo constituídos 

de quatro elementos: clientes, funcionários, parceiros de marketing e membros da 

comunidade financeira (investidores, bancos etc.) (KOTLER; KELLER, 2012). 

Após o entendimento de tais conceitos e preparo de sua estratégia de relacionamento, 

Zenone (2017) destaca que as organizações devem colocar em prática através de políticas de 

produto, preço, comunicação, distribuição e atendimento, com adaptação da estratégia e com 

o objetivo de manter a plena satisfação do cliente. 

Para uma boa gestão do relacionamento, as empresas fazem uso do chamado 

Customer Relationship Management (CRM), sendo uma ferramenta que envolve o marketing, 

vendas, serviço e tecnologia e áreas organizacionais e que aproxima a empresa do seu cliente 

(ZENONE, 2017). 

 Para desenvolver relacionamentos através da satisfação, Hooley, Saunder e Piercy 

(2005) sugerem três abordagens para criação de lealdade do consumidor, sendo elas: 

● Construção de benefícios de fidelidade superiores, sendo sociais ou financeiros. O 

social é induzido através da formação de grupos de interesse, com a empresa 

custeando encontros para que clientes se conheçam e criem interesses recíprocos; os 

financeiros oferecem incentivos monetários para alongar a relação (descontos, 

programa de fidelidade). 
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● Criação de laços estruturais, fortalecidos pela oferta de benefícios superiores como 

entrega de serviços que auxiliem a administração de clientela, clientes evitam a troca 

pelo alto custo de alteração. 

● Geração de encantamento, categoria que sugere a entrega de valor superior às 

expectativas do cliente, com atendimento de alta prioridade, desde estratégias até 

ações de mercado. 

Berry (1995) considera a existência de três níveis de relacionamento, cada nível 

propiciando diferentes benefícios para os consumidores e para a empresa conforme o quadro 

2: 

QUADRO 2 – Níveis de Relacionamento e Respectivos Benefícios 

Nível de 

relacionamento 

(Berry, 1995) 

Benefícios consumidor Benefícios Empresa 

Nível financeiro Incentivos monetários, descontos Aumento da taxa de lealdade e 

recompra. 

Nìvel social Maior grau de personalização e 

customização do produto ou 

serviço 

Consumidores mais tolerantes à 

falhas de produto e aumento de 

confiança na empresa 

Nível estrutural Maior nível de relacionamento com 

soluções estruturais de problemas 

importantes 

Criação de forte ligação e 

dificuldade de desvinculação. 

Fonte: Adaptado de Berry (1995) 

 

O quadro 2 proposto por Berry (1995) exemplifica, em três níveis distintos, os 

benefícios obtidos para a empresa e para o consumidor em cada tipo estágio do 

relacionamento com o cliente. 

No nível financeiro, os benefícios são superficiais, sendo caracterizado como primeiro 

estágio em virtude de as empresas buscarem obter uma maior taxa de recompra apelando para 

descontos e promoções (BERRY, 1995). 
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No segundo nível, social, as organizações fazem uso de estratégias de uma maior 

personalização do serviço em busca de que seus consumidores se tornem mais tolerantes e 

compreensíveis a possível problemas com a empresa (BERRY, 1995). 

Já em seu último estágio, o de nível estrutural, se dá quando a empresa atinge o maior 

nível de relacionamento, com a solução de problemas estruturais graves e importantes, em 

busca de obter os menores níveis de abandono de consumidores (BERRY, 1995). 

Alvez, Barboza e Rolon (2014) também destacam os benefícios que as empresas 

podem oferecer para conquistar seus clientes em quatro tipos: 

● Benefícios sociais: Atrelados ao bem-estar de estar no local, e relações de amizade 

com os consumidores; 

● Benefício Psicológicos: Ligados à confiança do consumidor; 

● Benefícios Econômicos: Estão ligados aos benefícios oferecidos pela empresa em 

termos financeiros, com descontos individualizados; 

● Benefícios de customização: Relacionados a benefícios e serviços adicionais 

oferecidos pelo uso constante do serviço. 

 Sintetizando os pensamentos apresentados, propõe-se o quadro 3 com as principais 

ideias apresentadas. 

Quadro 3 - Comparativo entre benefícios para o consumidor 

Nível de 

relacioname

nto 

 

 

(BERRY, 1995) 

 

(HOOLEY, SAUNDER, 

PIERCY ; 2005) 

 

(ALVEZ, BARBOZA, 

ROLON; 2014) 

Nível 

financeiro 

Incentivos 

monetários, 

descontos 

Benefícios de fidelidade 

superior, descontos 

personalizados. 

Ligados a benefícios 

oferecidos pela empresa, 

como descontos 

Nìvel social Maior grau de 

personalização e 

customização do 

produto ou serviço 

Benefícios de fidelidade 

superior, criação de 

engajamento entre clientes. 

Bem estar no ambiente da 

organização e amizade 

entre consumidores 

Nível 

estrutural 

Maior nível de 

relacionamento com 

Criação de laços estruturais, 

oferta de benefícios 

Benefícios psicológicos, 

ligados à confiança do 
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soluções estruturais 

de problemas 

importantes 

superiores consumidor 

Geração de encantamento, 

entrega acima do esperado. 

Benefícios de 

customização, oferecidos 

pelo maior grau de 

relacionamento e uso 

constante do serviço 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Assim, vê-se que o relacionamento é um fator necessário para a manutenção da 

satisfação e seu desenvolvimento nos três níveis propostos por Berry (1995), de modo a gerar 

a lealdade do consumidor, a seguir, este aspecto será estudado. 

 

2.1.3 Lealdade 

 

O conceito de lealdade, conforme destacam Morgan e Hunt (1994) é a intenção 

comportamental de se manter em um relacionamento duradouro e recomendar um 

determinado fornecedor, este conceito torna-se intimamente relacionado com o de confiança 

do consumidor, conforme destacado por Frederico et al (2017), uma vez que a confiança é a 

crença na integridade e competência de a empresa cumprir sua promessa. 

Para Oliver (1999), lealdade seria o comprometimento por parte do consumidor, de 

recomprar ou padronizar em algumas organizações seus produtos preferidos ou serviços de 

forma consistente, apesar de influências situacionais e esforços de marketing que possam 

causar mudança de comportamento. 

Gronroos (2003), constata a importância de se criar a lealdade do consumidor, 

explicando que se torna muito mais custoso para a empresa captar novos clientes, do que 

manter os que já conquistou, o que torna a lealdade um dos maiores ativos de toda 

organização. 

Nessa perspectiva, Bogmann (2002) afirma que é cinco vezes mais dispendioso para 

as organizações recrutar novos clientes do que conservar os que já existem, ressaltando as 

características de mercados maduros em que não existem muitos clientes a serem 
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conquistados e afirmando que é muito mais importante um marketing defensivo do que 

agressivo. 

Para a construção da lealdade, é imprescindível que os clientes estejam satisfeitos com 

seu consumo, Sarmento (2009) relata que os consumidores estarão mais dispostos a 

permanecer em um relacionamento enquanto estiverem sendo supridos com serviços e 

produtos com a qualidade esperada e bom valor ao longo do tempo. 

No entanto, Gronroos (2003) e Oliver (199) destacam que a satisfação por si só não 

torna clientes leais, nem sempre os clientes que estão satisfeitos com a solução são leais, e 

podem estar satisfeitos com mais de um produto ou serviço oferecido por organizações 

concorrentes. 

O processo de construção de lealdade, Oliver (1999), destaca que é constituído por 

quatro fases: 

1. Cognitiva, em que o consumidor processa a informação relativa ao produto; 

2. Afetiva, ligada a fatores emocionais relacionados à satisfação; 

3. Conativa, que se forma a intenção de compra e que sustenta-se pelo 

comprometimento e consistência cognitiva 

4. Ação, em que as intenções são colocadas em prática e surgem acompanhadas 

do desejo adicional de superar obstáculos que impeçam o ato de compra. 

 A construção da lealdade traz vantagens para os dois lados da relação, o cliente passa 

a confiar mais no prestador de serviços, o que diminui o grau de incerteza envolvida na 

compra, além de benefícios de confiança, tratamento especial e sociais (ZEITHALM; 

BITNER, 2003). 

 Como vantagens para a organização, Zeithalm e Bitner (2003) se mostram de acordo 

com o pensamento de Bogmann (2002), ao afirmar que a lealdade dos consumidores traz a 

redução de custos relacionados a atração de novos clientes, mostrando-se mais vantajoso 

investir na retenção dos clientes. 

 Outro fator importante para o incentivo da manutenção da lealdade dos clientes é o 

destacado por autores como Reichheld e Sasser (1990) e Gronroos (2003), que afirmam que 

se pode esperar que a receita anual por cliente aumente com os anos, conforme a organização 

cria uma carteira leal de clientes. 

 Gronroos (2003) destaca que para uma empresa ser bem sucedida em construção de 

lealdade é importante entender que há uma zona de indiferença de clientes que declararam 

estar “muito satisfeitos” com a marca, “mais ou menos satisfeitos” ou “satisfeitos”, 

identificando que somente clientes que se classificam como “muito satisfeitos” apresentam 
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bom índice de recompra e boca-a-boca positivo, concluindo que: a) Oferecer produtos ou 

serviços que mantenham o cliente na zona de indiferença não é suficiente, é necessário que o 

cliente esteja “muito satisfeito” para que seja mantido o interesse de compra, surpreender o 

cliente é fundamental para reforçar a lealdade; b) É importante haver separação entre clientes 

“satisfeitos” e “muito satisfeitos”, devendo haver foco em plano de ação para assegurar tanto 

relacionamentos duradouros como divulgação boca a boca. 

 Outro fator importante a ser observado pelas empresas está em evitar a interrupção do 

relacionamento com o cliente. Barreto e Crescitelli (2013), destacam três motivos que levam 

os consumidores a romper relações: 

1. Desligamento Involuntário: Quando o cliente é obrigado a se desligar, como em casos 

de inadimplência; 

2. Desligamento Involuntário Acidental: Quando o cliente, por motivos fora de seu 

controle ou da empresa, é forçado a trocar de fornecedor, como em mudanças de 

estado para um que não é atendido; 

3. Desligamento Voluntário: Quando há a escolha por mudar de fornecedor. 

Propondo um modelo que sintetiza a estrutura de conquista da lealdade do cliente, 

Dick e Basu (1994) apresentam conforme a figura 3: 

Figura 3 - Modelo de construção de lealdade de Dick e Basu (1994) 

 

Fonte: DICK; BASU (1994) 
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 O modelo apresentado na figura 3 demonstra a lealdade formada por dois fatores 

principais: a atitude relativa significa a questão de até que ponto a avaliação de um cliente 

sobre um produto predomina na avaliação de um concorrente, e a intenção de recompra, com 

o consumo reiterado de produtos de uma instituição 

 Dentre os antecedentes cognitivos propostos por Dick e Basu (1994), o primeiro 

proposto é o de acessibilidade, que está ligado ao nível de facilidade com que o consumidor 

lembra-se de experiências com a marca, o segundo fator é o de confiança, sendo o nível de 

certeza associado a uma atitude. 

A centralidade está ligada a sensação do consumidor de pertencimento a organização e 

o quanto ele percebe que a empresa se importa com seu bem-estar e participação na 

organização, já a clareza citada no modelo é uma atitude clara quando o indivíduo a considera 

como sendo a única aceitável entre as alternativas que possui (DICK; BASU, 1994) 

Ao descrever os fatores que afetam os antecedentes afetivos, Dick e Basu (1994) 

propõem que as emoções são ligadas a boas experiências anteriores, que marcam consumidor 

e quando um comportamento de compra se torna habitual através de reiteradas experiências 

satisfatórias.  

Os estados de humor são menos intensos do que as emoções e mais variáveis, os 

estados de humor estão ligados a sentimentos positivos quanto ao uso agradável de algum 

produto ou serviço (DICK; BASU, 1994). 

Para o afeto primário, Dick e Basu (1994) definem como um aspecto fisiológico que 

liga-se a estímulos sensoriais do uso, que estão conectados com experiências sensoriais no 

momento de adquirir o produto. 

Os antecedentes conativos se encontram ligados a disposição comportamental de 

mudar de serviço ou produto, no primeiro fator considerado por Dick e Basu (1994), os custos 

de troca são tanto ligados a fatores financeiros como ao custo de tempo perdido e possíveis 

frustrações de não agrado do novo produto. 

Os custos não explícitos destacados por Dick e Basu (1994) são gastos iniciais para se 

tornar usuário de determinado serviço, os autores encontram evidências de que usuários que 

pagam maiores taxas para adquirir um produto, tendem a usá-lo mais nos primeiros meses. 

No último fator dos antecedentes conativos está as expectativas, que diz respeito a 

aspectos que se esperam obter com o uso de determinado serviço ou produto (Dick; Basu, 

1994) 

Fatores sociais e situacionais influenciam o comportamento de repetição de compra no 

modelo proposto por Dick e Basu (1994), podendo reforçar ou se contrapor a uma atitude 
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relativa, os fatores situacionais são elementos exógenos aos determinantes da atitude relativa 

e são passíveis de gerar inconsistências no relacionamento entre atitude e comportamento 

Dick e Basu (1994) apresentam no centro do modelo o relacionamento de lealdade, 

sendo composto pela existência de um padrão de comportamento de recompra por parte do 

cliente e uma atitude favorável em relação a uma organização avaliada. 

Quando bem tratados através de um relacionamento eficiente, as consequências da 

lealdade propostas por Dick e Basu (1994) são três: 1) Motivação de busca: resultante da 

comparação entre benefícios auferidos e custos de procura, sendo significativos os preços 

inferiores e satisfação decorrente da sensação de ter feito um bom negócio; 2) Resistência à 

persuasão: com a formação da lealdade, os consumidores se tornam mais resistentes a mudar 

de organização; 3) Divulgação boca a boca: Quando o consumidor passa a divulgar e falar de 

forma satisfatória sobre uma organização. 

Neste sentido, Kotler e Armstrong (2014), afirmam que é necessário oferecer altos 

níveis de satisfação e valor, que venham a resultar em forte lealdade. Clientes leais podem 

resultar em crescimento de rendimentos de uma empresa, devido ao fato de fazer compras 

adicionais de produtos e serviços, e geram negócios para a empresa através de publicidade 

boca-a-boca (Zeithaml e Bitner (2003). 

 Realizada a exposição teórica acerca de construção de lealdade, a seguir se apresenta a 

explanação acerca do objeto de estudo, o setor de fintechs. 

2.2 Setor de Instituições Financeiras Digitais 

Tomando por base que a dinâmica da sociedade se ajusta de acordo com o 

desenvolvimento tecnológico, Andrade (2012) traz a noção de que com os consumidores 

tendo maior acesso à informação e uma forte promoção por parte de empresas globais, o 

ambiente de negócios se torna altamente competitivo, criando a necessidade de que as 

empresas sigam estratégias que acrescentem valor a seus produtos e serviços. 

Tomando como base que o Brasil apresentou nos últimos anos um forte cenário de 

instabilidade econômica, é notável que determinados setores apresentaram crescimento, 

sobretudo o de startups ligadas ao sistema financeiro, as fintechs (ROSA et al., 2017). 

Para a diferenciação neste cenário competitivo e com mudanças velozes, a inovação 

torna-se cada vez mais necessária, sobretudo tratando-se de startups, Ries (2012) afirma que a 

inovação está na forma de descobertas científicas, um novo uso para tecnologias existentes, 
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criação de novos modelos de negócios ou busca por atendimento de regiões ou grupos de 

clientes mal atendidos. 

Essas organizações têm um importante papel atualmente, já que de acordo com Reis 

(2016) no mercado financeiro, a tecnologia se torna cada vez mais necessária devido ao 

aumento das transações comerciais, à necessidade de transparência, agilidade em captar novos 

clientes e a procura por redução de custos por transação. 

O termo fintech tem suas origens no ano de 1972, quando foi utilizado como um 

acrônimo compreendido como combinação de expertise bancária com técnicas de gestão 

aliadas a utilização de computadores (SCHUEFFEL, 2016). 

O termo leva o significado de uso de tecnologia aplicada ao setor bancário durante a 

década de 1980 e início dos anos 1990, quando o Citigroup iniciou um projeto chamado 

“Fintech”, que visava melhorar a cooperação entre tecnologia e bancos (SCHUEFFEL, 2016). 

Para Schueffel (2016) o termo fintech voltou a ser utilizado a partir de 2008 

relacionado a instituições que se propunham a desenvolver soluções inovadoras para a 

demanda de clientes insatisfeitos com as instituições financeiras tradicionais, definindo-as 

como parte de uma nova indústria financeira que aplica a tecnologia para aprimorar suas 

atividades 

Assim, Maier (2016) define as fintechs como organizações que fazem uso de avanços 

tecnológicos e novos modelos de serviços na indústria financeira, oferecendo novas formas de 

negócios para os consumidores, tendo como foco competir com instituições financeiras 

através do uso de tecnologia para entregar valor superior. 

O BID (2017) destaca as implicações do surgimento das fintechs sendo as mais 

variadas, com a modificação de normas de concorrência e competitividade, ampliando o 

acesso da população a um sistema financeiro mais democrático, transparente e menos 

excludente. 

Rosa et al. (2017) afirmam que é comum ver o público jovem com dificuldades em 

resolver problemas bancários e que questionam a qualidade dos serviços, taxas cobradas e 

burocracia; esses problemas aparecem sendo resolvidos com as startups, com implantação de 

ações voltadas a este público, que fazem uso de inovação e plataformas online, por meio de 

aplicativos para smartphone. 

A revolução das startups pode ser sentida com a mudança da forma de fazer negócios 

dos bancos tradicionais, com o lançamento de bancos digitais através de aplicativos dotados 

de tecnologias como analytics e big data por parte de grandes instituições e a priorização do 
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atendimento por smartphones, fechamento de agências bancárias e foco em criação de 

espaços de negócios e assessoria de investimentos (KATORI, 2017). 

Outro ponto relevante da mudança promovidas pelas fintechs com relação aos bancos 

tradicionais é a mudança do foco da indústria para o cliente, com o nascimento de 

organizações voltadas para a adaptação à jornada de trabalho e necessidade das pessoas 

(FINTECHLAB, 2017). 

Essa mudança de foco, destacada pelo FintechLab (2017), afirma que as fintechs 

nascem para atender necessidades específicas, sendo enxutas, focadas em seu negócio 

principal, utilizando-se de bases tecnológicas consistentes com plataformas novas como uso 

de nuvem, o que reduz custos e tempo para tomada de decisões. 

As fintechs já nascem modernizadas, com foco em transparência e em oferecer 

economia com ofertas de serviços com taxas mais baixas, Alt e Puschmann (2012) se 

mostram de acordo com essa noção ao identificarem que os clientes anseiam por maior 

transparência dos bancos e que comparam taxas e cobranças entre eles. 

Em estudo elaborado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (2017) sobre 

fintechs na América Latina, o Brasil ocupou posição de destaque, sendo o país que mais 

apresenta este tipo de startup, com 230 de um total de 703, cerca de 32,7% do total existente. 

As fintechs, latino-americanas se mostram em sua maioria jovens, segundo o BID 

(2017, 60% delas são nascidas a partir de 2014, o Nubank, startup em foco neste estudo, foi 

fundada em 6 de maio de 2013, no entanto lançou seu primeiro produto em 1 de abril de 2014, 

o cartão de crédito. 

Com o conhecimento dessas informações, passa-se a analisar a metodologia utilizada 

para este estudo. 
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3 Metodologia 

A metodologia de um trabalho científico, entende-se como um conjunto de métodos 

ou caminhos que são percorridos em busca de conhecimento (ANDRADE, 2010). A 

metodologia é uma preocupação instrumental, devido a seu caráter de estabelecimento de 

critérios adotados para uma investigação científica (MALHOTRA, 2004). 

Esta seção apresenta os procedimentos adotados na realização da pesquisa quantitativa 

junto a usuários de instituições bancárias, tendo foco no segmento de pessoas físicas usuárias 

de fintechs.  

3.1 Classificação da pesquisa 

Trata-se de um estudo de natureza básica, por ser movido por uma curiosidade 

acadêmica, não buscando resolver problemas operacionais de uma instituição, este estudo 

buscou identificar aspectos geradores de lealdade em instituições financeiras digitais. 

Quanto aos propósitos, este estudo se classifica como analítico, pois Collis e Hussey 

(2005) propõem que estará focado em análise e explanação de ocorrência de determinados 

fatos, por buscar compreender motivos que levam clientes de fintechs a se tornarem leais e as 

adotarem em detrimento de instituições tradicionais. 

Em consequência, em relação aos meios, trata-se de um estudo aplicado, de lógica 

indutiva, utilizando uma estratégia de pesquisa quantitativa, por meio de abordagem de 

questionário, este método, conforme destacado por Lakatos e Marconi (2012) trata de buscar 

informações importantes por meio de dados mensuráveis através da aplicação de 

questionários de múltipla escolha, cálculos de média e proporções. 

Os objetivos da pesquisa são classificados como exploratórios, por buscar 

compreender como se constrói a lealdade ao objeto de estudo, quanto aos procedimentos 

técnicos, classifica-se como bibliográfica e estudo de caso. 

 

3.2 Coleta de dados 

 O estudo realizado para esta pesquisa se deu com a escolha do método survey, esta 

opção se mostra adequada quando o objetivo é coletar dados primários em busca de fins de 

investigação causal e generalização de resultados (COOPER; SCHINDLER, 2001).  
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 Para aperfeiçoar o questionário, foi realizado um pré-teste com 5 pessoas, com perfil 

alvo do estudo, a aplicação se deu pessoalmente, os participantes responderam o questionário, 

relatando dúvidas ou problemas com o conteúdo perguntado. 

 Segundo Malhotra (2004), o pré-teste serve para aperfeiçoar o questionário, identificar 

potenciais problemas, nesta pesquisa, os objetivos do pré-teste foram de verificar se as 

perguntas seriam compreendidas pelos entrevistados, aprimorar o questionário com sugestões 

dos entrevistados, avaliar o tempo médio necessário para seu preenchimento e possíveis 

problemas que pudessem modificar os resultados da pesquisa 

 Foi sugerido um maior esclarecimento em torno da seguinte pergunta “Quais das 

instituições a seguir você tem conta?”, o que induzia o respondente a pensar que seriam 

somente operações de conta corrente, sendo alterado para “Quais das seguintes instituições 

você tem operações financeiras? (Conta corrente, cartão de crédito, poupança etc.)” de modo 

que ficasse mais claro para os respondentes o objetivo da pergunta. 

 Outro fator necessário para o bom andamento da pesquisa foi dar maior ênfase nas 

instruções para que os entrevistados respondessem apenas com base nas instituições em que 

têm operações financeiras, sendo colocado em negrito, da seguinte forma: 

“A seguir temos uma série de afirmações sobre serviços bancários relacionados a 

alguns Bancos. Gostaria que me dissesse o quanto concorda com cada uma das frases 

associadas a cada banco que você conhece. Caso não tenha contato com algum dos bancos 

em questão, favor deixar em branco.” 

 A coleta de dados foi realizada com a aplicação de 85 questionários estruturados, 

conforme o Apêndice A, sendo composto por 28 questões fechadas, sendo 6 de múltipla 

escolha e 22 em escala de Likert de 5 pontos, que possibilitam a comparação entre a fintech 

Nubank e instituições tradicionais, sendo elas: Banco do Brasil, Caixa, Itaú e Santander. A 

coleta deu-se de forma voluntária através de questionários distribuídos de forma aleatória, 

presencialmente e por meio virtual, O filtro para composição da amostra era o respondente ser 

cliente do Nubank. Assim, foram realizados 85 contatos, dos quais 55 de forma virtual, via 

google docs e 30 de forma presencial. Ao final do processo se obteve 52 questionários 

válidos. 

 Este estudo não se caracteriza como probabilístico, não podendo ser generalizado para 

a população devido a sua baixa quantidade de respondentes (MARTINS, THEÓPHILO, 

2007). Quanto aos procedimentos de campo, a coleta se deu através do método interativo, por 

permitir maior velocidade na aplicação e minimizando distorções provenientes do contato 

humano entre pesquisador e pesquisado (GIL, 2008). 
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 A aplicação do questionário aconteceu em duas semanas, entre 22/04/2018 e 

06/05/2018, por meio de aplicação na Universidade Federal do Ceará e na Universidade de 

Fortaleza e grupos relacionados a fintechs na rede social Facebook, no grupo Nubank Brasil. 

3.3 Análise de dados 

 A pesquisa se deu de forma a permitir a realização de comparações entre as 

instituições de bancos tradicionais, sendo eles os maiores presentes no Brasil entre públicas e 

privadas: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander; e a fintech Nubank. 

Par a realização de comparação, foi utilizada uma escala de Likert de 5 pontos, de 

modo a traçar médias de comparação. As afirmativas apresentadas aos entrevistados foram 

elaboradas pelo próprio autor, não apresentando um modelo comprovado. 

 Para a melhor análise dos resultados do questionário, foi elaborado o Quadro 4, um 

Quadro de Congruência entre as teorias de fatores de satisfação de Madruga (2010) e 

Zeithaml e Bitner (2003) estudados no tópico relativo a satisfação que ligam-se a geração de 

lealdade através do relacionamento proposto por Berry (1995), Alvez, Barboza e Rolon 

(2014) e Hooley, Saunder e Piercy(2005) estudados na seção referente ao relacionamento com 

o consumidor que ligam-se  aos antecedentes de lealdade do consumidor propostos por Dick e 

Basu (1994) estudados na seção referente a lealdade. 

 

Quadro 4 - Quadro de Congruência 

Autores Teoria Questionamento 

Dick e Basu (1994) 

Antecedente cognitivo de 

acessibilidade - Grau de facilidade 

com que uma atitude pode ser 

recuperada pela memória 

Tenho boas memórias e 

lembranças com relação a 

este banco. 

Dick e Basu (1994) 

Antecedente cognitivo de 

centralidade - grau de identificação 

com a marca 

Me identifico com os 

valores desta instituição 

Dick e Basu (1994) 

Antecedente cognitivo de 

centralidade - grau de identificação 

com a marca 

A proposta desta 

instituição é feita para mim 
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Dick e Basu (1994) 

Antecedente afetivo de satisfação - 

Grau em que um produto ou serviço 

sacia suas necessidades em relação às 

expectativas 

Estou totalmente satisfeito 

com os serviços desta 

instituição 

Dick e Basu (1994) 

Antecedente conativo de custo de 

mudança - custos incorridos quando 

se deseja mudar de fornecedor 

Permaneço nesta 

instituição por ser muito 

trabalhoso sair 

Madruga (2010)/Zeithaml 

e Bitner (2003) 

Determinantes de satisfação - 

comunicação a qualquer hora e lugar 

Esta instituição me oferece 

suporte de a qualquer 

momento 

Madruga (2010)/Zeithaml 

e Bitner (2003) 

Determinantes de satisfação - 

comunicação a qualquer hora e lugar 

Consigo contactar esta 

instituição de forma fácil 

Madruga (2010)/Zeithaml 

e Bitner (2003) 

Determinantes de satisfação - 

Empatia: Atenção dispensada aos 

clientes 

Funcionários desta 

instituição demonstram boa 

vontade em auxiliar seus 

clientes 

Madruga (2010)/Zeithaml 

e Bitner (2003) 

Determinantes de satisfação - 

Empatia: Atenção dispensada aos 

clientes 

Funcionários desta 

instituição comunicam-se 

de forma fácil e 

compreensível 

Zeithaml e Bitner (2003) 

Capacidade de resposta - disposição 

de atender o cliente e fornecer o 

serviço no prazo 

Esta instituição presta seus 

serviços de acordo com sua 

promessa de entrega 

Madruga (2010) 

Flexibilidade de uso - Fácil manuseio 

e uso do produto 

Esta instituição apresenta 

aplicativos fáceis, 

interativos e simples. 

Dick e Basu (1994) 

Antecedente conativo de expectativas 

- Reflete o ajuste entre as ofertas 

presentes e futuras do mercado e 

necessidades e desejos dos 

consumidores 

Esta instituição apresenta 

produtos e serviços de 

acordo com minhas 

necessidades 
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Berry (1995)/ Alvez, 

Barboza e Rolon (2014)/ 

Hooley, Saunder e Piercy 

(2005) 

Nível de relacionamento financeiro - 

Incentivos Monetários, descontos 

Sou usuário desta 

instituição por oferecer 

taxas baixas 

Berry (1995)/ Alvez, 

Barboza e Rolon (2014)/ 

Hooley, Saunder e Piercy 

(2005) 

Nível de relacionamento financeiro - 

Incentivos Monetários, descontos 

Sou usuário desta 

instituição por oferecer 

taxas justas 

Berry (1995) 

Nível de relacionamento social - 

Maior grau de personalização e 

customização do produto ou serviço 

Esta instituição me oferece 

um atendimento 

personalizado 

Berry (1995) 

Nível de relacionamento social - 

Maior grau de personalização e 

customização do produto ou serviço 

Esta instituição me oferece 

um atendimento agradável 

Alvez, Barboza e Rolon 

(2014) 

Nível de relacionamento estrutural - 

benefícios psicológicos ligados à 

confiança 

Esta instituição me 

apresenta benefícios 

exclusivos 

Hooley, Saunder e Piercy 

(2005) 

Nível estrutural - Geração de 

encantamento e entrega acima do 

esperado 

Esta instituição me 

surpreende com seus 

serviços 

Dick e Basu (1994) 

Consequência da lealdade - 

Resistência à persuasão 

Não trocaria esta 

instituição por outra com 

os mesmos benefícios. 

Dick e Basu (1994) 

Consequência da lealdade - 

Motivação de busca 

Comparo os benefícios 

destas empresas com 

outras do mesmo segmento 

Dick e Basu (1994) 

Consequência da lealdade - 

Divulgação boca a boca 

Recomendo esta instituição 

para meus amigos e 

familiares. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 Realizada a exposição de metodologia, passa-se ao conhecimento do objeto de estudo 

deste trabalho. 
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3.4 O Nubank 

 

O Nubank é uma startup brasileira do ramo financeiro, criada em 6 de maio de 2013 

por David Véles, sediada em São Paulo, em 2016 tinha 350 empregados, seu principal 

produto é o cartão de crédito Mastercard, sem taxas e anuidade, lançado em 1º de Abril de 

2014 (NUBANK, 2018). 

A empresa afirma que está em busca de redefinir a relação das pessoas com o 

dinheiro, através de uma experiência mais eficiente e transparente, com o objetivo de acabar 

com a complexidade e devolver o controle da vida financeira para as pessoas (NUBANK, 

2018). 

O Nubank se define como uma startup que desenvolve soluções simples, seguras e 

100% digitais, de modo a permitir que o usuário tenha melhor controle do seu dinheiro, 

afirmando seu compromisso em ser justos e transparentes, diretos e objetivos em sua 

comunicação, oferecendo tratamento individual a seus clientes (NUBANK, 2018). 

Internamento, a fintech se apresenta como contra a burocracia, papelada, agências e 

centrais de atendimento ineficientes, buscando ouvir e valorizar a opinião dos clientes e 

conquistar sua confiança. 

Em relatório à situação das fintechs no Brasil, o Instituto FintechLab (2016) 

identificou que organizações de pagamento como o Nubank representem a maior parcela do 

mercado, com 31% das startups financeiras brasileiras. 

Dentre a população digitalmente ativa, a consultoria Statista (2017) traz o dado de que 

60% deste público no Brasil já teve contato com fintechs de transferências monetárias e 

pagamentos, sendo o terceiro no mundo com adoção, demonstrando como estas organizações 

conseguiram boa penetração no mercado brasileiro. 
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Figura 1 - Divisão de fintechs por tipo

     Fonte: Adaptado de FintechLab (2017) 

 A figura 1 demonstra os tipos de fintechs que predominam no Brasil, sendo a de 

pagamentos a com maior número de organizações deste tipo, onde se encontra classificado o 

Nubank. 

 O primeiro produto lançado pela empresa, o cartão de crédito, se mostrou bem 

sucedido por satisfazer os interesses de consumidores que procuravam cartões com menos 

taxas e evitar processos burocráticos (ROSA et al., 2017). 

 Com estrutura modernas e soluções tecnológicas simples através de comunicações por 

aplicativo via smartphone e e-mail, o Nubank obteve mais de um milhão de solicitações para 

uso do cartão, e espaço na mídia (NUBANK, 2018). 

 Em agosto de 2017, lançou o seu programa de fidelização e pontos, o “Nubank 

Rewards”, que permite o acúmulo de pontos que podem ser usados para abater gastos 

realizados no cartão em parceiros como Uber, Netflix e empresas aéreas (NUBANK, 2018). 

 Já em outubro de 2017, lançou a “NuConta”, liberando o acesso a todos os usuários 

em fevereiro de 2018, onde os clientes podem depositar dinheiro, que irá render a taxas 

comparáveis ao Tesouro Direto, não sendo cobradas tarifas de manutenção da conta, e para 

transferências (NUBANK, 2018). 

 O posicionamento do Nubank reflete uma imagem jovial e inovadora, com foco em 

atrair clientes jovens, com idade até 35 anos, através de um serviço de alto nível, conforme 
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uma das fundadoras, o serviço ser o principal ponto de contato entre a companhia e seus 

consumidores. 

 Como diferencial, a empresa se destaca por ser totalmente operacionalizada através de 

um aplicativo de celular, não haver taxas e anuidades, permitindo o consumidor acompanhar e 

administrar seus gastos e rendimentos. 

 Para se tornar um usuário, deve-se solicitar um convite no site e esperar o contato da 

empresa, ou ser recomendado por algum usuário, sendo a forma mais rápida e eficiente. 

 O Nubank (2018), afirma obter sua receita através de taxas pagas pelos 

estabelecimentos em todas as compras feitas com o cartão e com pequenos juros em caso de 

atrasos. 

 Em 1 de março de 2018, a fintech alcançou o valor de US$ 1 bilhão, se tornando um 

dos “unicórnios” brasileiros, empresas que valem US$ 1 bilhão ou mais, a empresa ressalta 

que pretende acelerar sua transformação em banco digital durante o ano de 2018 (VENTURA, 

2018). 

 Em ranking elaborado pela Fast Company, o Nubank alcançou o terceiro lugar dentre 

as empresas mais inovadoras da América Latina, por criar soluções bancárias para populações 

que tradicionalmente não tinham acesso a um dos cinco maiores bancos do país 

(DESIDÉRIO, 2018). 

Completada a explanação do objeto deste estudo deste trabalho, passa-se a estudar a 

metodologia a ser aplicada no trabalho. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

A partir dos conceitos apresentados no referencial teórico, nesta seção serão 

apresentadas as análises em cima do que foi obtido com a finalização da pesquisa. 

 

4.1 Perfil dos Pesquisados 

 

  Do total de 52 respostas validadas que apresentam cartão de crédito Nubank, a grande 

maioria dos respondentes encontram-se entre 18 e 23 anos, outro grupo relevante apresenta 

idade entre 24 e 29 anos, o que demonstra a grande concentração de clientes em uma faixa 

jovem, buscada pelo estudo e foco da empresa Nubank. 

Tabela 5 - Perfil dos entrevistados 

  Renda em R$ Idade Ensino 

 TOTAL 
Até 

2.640 

2.641 
a 

4.400 

Mais 
de 

4.400 
18  a 

23 
24 a 
29 

Mais 
de 30 

Médio 
comp. Superior 

Pós-
graduação 

Homens 36 29 4 3 24 6 6 1 31 4 
Mulheres 16 11 2 3 6 5 5 2 10 4 
Amostra 52 40 6 6 30 11 11 3 41 8 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 Quanto à renda pessoal, a grande maioria dos respondentes, apresentam entre R$ 

881,00 e R$ 2.640,00, 32 pessoas, que atinge o grupo foco do estudo, de pessoas que estão no 

início da vida profissional, não recebendo salários tão altos. 

Com relação ao nível de escolaridade dos clientes do Nubank, a maioria apresentam 

ensino superior incompleto ou em andamento, o que demonstra a grande maioria dos usuários 

Nubank como graduados ou em graduação, atingindo o público-alvo do estudo.  

Quanto aos outros bancos, dos 52 entrevistados que apresentam Nubank, o banco que 

mais possui clientes é o Banco do Brasil, com 44 pessoas, seguido pelo Bradesco, com 21 

respondentes e Caixa Econômica Federal, com 19 pessoas, com os dois menores números de 

respondentes encontram-se o Itaú com 18 e Santander com 14, demonstrando uma grande 

quantidade de usuários de bancos públicos. 

O gênero dos 52 entrevistados que possuem Nubank foi predominantemente do sexo 

masculino, sendo 36 homens, e 16 mulheres. 

 Ao analisar o perfil resultante da amostra, pode-se observar que é predominantemente 

jovem, com renda até R$2.640 e com ensino superior em andamento ou concluído, o que para 

efeitos deste estudo atende aos objetivos, já que de acordo com os dados levantados, esse tipo 
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de banco tem como público-alvo os jovens que, geralmente, possuem renda menor pois estão 

no início da vida profissional. 

 

4.2 Influência dos determinantes da satisfação 

 As questões referentes aos determinantes de satisfação com serviços foram as de 

número 12 a 16, as duas primeiras questões se basearam nas condições de suporte oferecidos 

pelas instituições, de acordo com Madruga (2010) e Zeithaml e Bitner (2003), são as que 

determinam a fácil comunicação e são um dos construtos importantes para que o consumidor 

encontre-se satisfeito. 

Tabela 6 - Análise de fatores de satisfação. 
 

Afirmativa 
Média 

Nubank Banco 

do 

Brasil 

Bradesco Caixa Itaú Santander 

12. Esta instituição me oferece 

suporte a qualquer momento 
4,38 2,73 2,95 2,6 3 3 

13. Consigo contactar esta 

instituição de forma fácil 
4,43 2,91 3,13 2,64 3,05 3,27 

14. Funcionários desta 

instituição demonstram boa 

vontade em auxiliar seus clientes 
4,24 2,98 3,10 2,57 2,94 3,08 

15. Funcionários desta 

instituição comunicam-se de 

forma fácil e compreensível 
4,14 3,11 3,19 2,73 3,11 3,13 

16. Esta instituição presta 

serviços de acordo com sua 

promessa de entrega 
4,30 3,07 3,17 2,68 2,89 3,20 

17. Esta instituição apresenta 

aplicativos fáceis, interativos e 

simples 
4,44 3,07 3,36 2,64 3,28 3,27 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 Referente a questão de número 12, quanto ao suporte oferecido pelas instituições, o 

Nubank apresentou maior média entre os usuários questionados, com média de 4,38, o que 

demonstra a busca das fintechs por atendimento de qualidade e um certo atraso das 

instituições tradicionais em apresentar bom suporte, as outras instituições que apresentaram 

resultados medianos foram os bancos privados Itaú e Santander, o desvio padrão apresentado 

com relação ao Nubank  foi de 0,640, o que demonstra que os dados variam pouco com 

relação à média. 

 A questão 13, que também tratava sobre atendimento e facilidade de contato com as 

instituições apresentou resultados semelhantes à questão anterior, a fintech Nubank 
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apresentou média de 4,43 o que demonstra uma real facilidade de uso do suporte através do 

aplicativo e e-mail a qualquer momento, enquanto nas instituições tradicionais, a que obteve 

melhor resultado foi o banco Santander, com 3,27, demonstrando um maior cuidado dos 

bancos privados quanto a questão de atendimento, o desvio padrão relativo a média do 

Nubank apresentou valor baixo, de 0,623. 

 As questões 14 e 15 trataram sobre os funcionários das instituições e o atendimento 

como determinante da satisfação de acordo com Zeithaml e Bitner (2003), a empatia 

dispensada pelos funcionários colabora para clientes mais satisfeitos e propensos ao retorno 

ao consumo. 

 Quanto a questão de número 14 os resultados demonstraram o Nubank acima da 

média, com resultado de 4,24 de média, que classificaria a concordância com a afirmativa e o 

cuidado desta instituição com o bom atendimento sendo reconhecido pelos clientes, seguidos 

pelos bancos privados Bradesco e Santander, com médias 3,10 e 3,08, demonstrando maior 

cuidado destas instituições com o atendimento, já o desvio padrão apresentado foi de 0,623, 

quando em comparação com a média do Nubank. 

Continuando na linha de empatia e atendimento, quanto a comunicação fácil e 

compreensível dos funcionários das instituições, o Nubank demonstrou resultados positivos, 

com 4,14 de média, qualificando o atendimento como bom e percebido pelos consumidores, 

que se mostra como um forte indício de satisfação, quanto aos bancos tradicionais, o Bradesco 

apresentou o melhor resultado, de 3,19, porém não muito diferente de outras instituições, 

conforme o quadro destacado acima, já o desvio padrão desta afirmativa resultou em 0,473. 

 A décima sexta questão continuou na linha de geração de satisfação, a afirmativa 

gerou-se a partir da classificação de Zeithaml e Bitner (2003) da capacidade de resposta e 

atendimento do serviço conforme a promessa de entrega de serviço, com relação a prazo e 

qualidade. Os resultados apresentaram a fintech Nubank com média 4,30, apresentando 

resultado satisfatório, demonstrando a boa relação do banco com o que promete, fator 

importante para evitar a frustração com relação à marca e a consequente insatisfação, 

conforme modelo de Vavra (2006), exposto na figura 1, o segundo melhor resultado foi 

apresentado pelo Banco Santander, mais uma vez demonstrando um maior cuidado por parte 

das instituições privadas, o desvio padrão apresentado foi de 0,564. 

 A última questão relativa à geração de satisfação foi a de número 17, apresentando a 

seguinte afirmativa: “Esta instituição apresenta aplicativos fáceis, interativos e simples”, a 

frase em questão formulou-se a partir dos fatores de satisfação de Madruga (2010), ao tratar 

sobre a flexibilidade de uso e manuseio de produtos e serviços da instituição como geradores 
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de retorno de consumo. Dentre os resultados obtidos neste construto, obteve-se o Nubank com 

média alta, de 4.44, refletindo as facilidades prometidas por startups nesse formato e a forma 

fácil de demonstrar seu produto e usá-lo, seguido pelos bancos privados, Bradesco com média 

de 3,36, Itaú com 3,28 e Santander com 3,27, o que demonstra um avanço destas instituições, 

no entanto, ainda em atraso com relação a startups. 

4.3 Influência dos níveis de relacionamento  

 O relacionamento se mostra como a ferramenta em que a lealdade será construída, as 

afirmativas relacionadas aos níveis de relacionamento presentes na pesquisa foram 

formuladas com base no trabalho dos autores Alvez, Barboza e Rolon (2014), Berry (1995) e 

Hooley, Saunder e Piercy (2005).  

 As questões foram distribuídas de acordo com os níveis de relacionamento propostos 

por Berry (1995), sendo duas relativas ao nível de relacionamento financeiro, duas relativas 

ao nível de relacionamento social, e duas relativas ao nível de relacionamento estrutural. 

 

4.3.1 Influências do nível de relacionamento financeiro 

 

 A primeira questão, tratou sobre os incentivos monetários oferecidos aos 

consumidores, que permitem que o usuário se mantenha a consumir produtos da instituição, 

conforme destacado por Alvez, Barboza e Rolon (2014), Berry (1995) e Hooley, Saunder e 

Piercy (2005), no caso dos bancos e devido propostas do Nubank em oferecer menor carga de 

juros e taxas. 

Tabela 7 - Análise de níveis de relacionamento monetário 
 

Afirmativa 
Médias 

Nubank Banco 

do 

Brasil 

Bradesco Caixa Itaú Santander 

20. Sou usuário desta 

instituição por oferecer taxas 

baixas 
4,24 2,14 2,64 2,29 3,06 2,71 

21. Sou usuário desta 

instituição por oferecer taxas 

justas 
4,10 2,23 2,68 2,36 2,83 2,67 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 A primeira afirmativa a tratar sobre os incentivos monetários foi a de número 20, 

conforme o quadro 7, a fintech Nubank apresentou as melhores médias, com 4,24 de 
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resultado, o que demonstra que a proposta da instituição está sendo percebida por seu 

consumidor, e oferecendo benefícios financeiros adequados, conforme Berry (1995), já dentre 

os grandes bancos, o que apresentou melhor resultado foi o Banco Itaú, seguido pelo banco 

Santander, o desvio padrão apresentado para esta questão resultou em 0,757, um resultado 

mais longe de zero do que outras afirmativas. 

 Na afirmativa seguinte, os respondentes foram postos a responder o quanto 

acreditavam que as instituições que utilizam oferecem taxas justas, com o Nubank 

apresentando o maior resultado, condizente com sua proposta de oferecer taxas que não sejam 

abusivas e muitas vezes absurdas, quanto às instituições tradicionais, nenhuma apresentou 

resultados acima da média 3, o pior resultado esteve o Banco do Brasil com 2,23, o desvio 

padrão apresentado com relação a média do Nubank foi mais próximo de zero em comparação 

a afirmativa anterior, de 0,669. 

 

4.3.2 Influências do Nível de Relacionamento social 

 

Os impactos de nível social, são descritos por Berry (1995) como o nível de 

relacionamento em que as organizações apresentam uma maior personalização para os 

consumidores, que criam um maior engajamento do consumidor e recompra, conforme 

destacam Hooly, Saunder e Piercy (2005). 

 

 

Tabela 8 - Análise de níveis de relacionamento social 
 

Afirmativa 
Médias 

Nubank Banco 

do 

Brasil 

Bradesco Caixa Itaú Santander 

22. Esta instituição me oferece 

atendimento personalizado 
3,92 2,70 2,91 2,32 2,94 3,07 

23. Esta instituição me oferece 

um atendimento agradável 
4,06 2,86 2,91 3,00 3,06 3,19 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

A primeira afirmativa relativa ao relacionamento de nível social proposta foi a de 

número 22, sendo a seguinte: “Esta instituição me oferece um atendimento personalizado”, 

seus resultados demonstram o cuidado do Nubank com este aspecto, obtendo média de 3,92 

de confirmação com a afirmativa e com o pensamento de Las Casas (2013) de empresas 

menores com a aposta em atendimento diferenciado e mais humanizado. Os bancos maiores 

que apresentaram melhores resultados foram Banco Santander e o Banco Itaú, conforme o 
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Quadro 8. Os resultados se demonstraram baixos se comparados a outros construtos, o que 

demonstra que há uma grande percepção quanto ao bom atendimento da instituição, porém o 

mesmo não é percebido quando se tratando de um atendimento diferenciado por parte do 

Nubank. 

A segunda afirmativa a tratar sobre o Nível de relacionamento social apresentou o 

Nubank com resultado de 4,17 de média, demonstrando o cuidado da empresa com o 

atendimento do consumidor e sendo refletido nos entrevistados, entre as instituições 

financeiras tradicionais, este fator demonstra-se diretamente ligado aos de satisfação 

propostos por Madruga (2010) relativos ao bom atendimento, os resultados também 

demonstram-se parecidos. 

 

4.3.3. Influências do Nível de relacionamento estrutural 

 

 A primeira afirmativa baseada no nível de relacionamento estrutural proposto por 

Berry (1995) foi: “Esta instituição me apresenta benefícios exclusivos”, esta questão foi 

proposta de modo a buscar a percepção dos entrevistados com benefícios psicológicos ligados 

à confiança de Alvez, Barboza e Rolon (2014). Os resultados demonstram que o Nubank 

apresenta o melhor resultado, com 3,71, demonstrando que a fintech consegue realizar uma 

maior exposição de benefícios devido seu tamanho, abrangência menor e comunicação 

eficiente, no entanto a média mostra-se menor que outras obtidas por este estudo, não 

podendo ser de todo generalizado, o desvio padrão apresentado foi de 0,403, conforme 

apresentado no Quadro 9. 

 A segunda afirmativa relativa aos benefícios estruturais foi estruturada a partir da 

proposição de Hooley, Saunder e Piercy (2005) da geração de encantamento e entrega acima 

do esperado ao consumidor, sendo o mais alto nível de relacionamento segundo os autores, a 

frase foi formulada da seguinte forma: “Esta instituição me surpreende com seus serviços”. 

Quanto aos resultados, o Nubank apresentou média de 4,20, demonstrando que muitos 

consumidores da startup acreditam num serviço superior realizado pela organização e sendo 

surpreendidos com sua qualidade, o que não é visto nas instituições tradicionais, com todos os 

bancos apresentando resultados inferiores a 3, conforme apresentado pelo quadro 9 a seguir. 
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Tabela 9 - Análise de níveis de relacionamento estrutural 
 

Afirmativa 
Médias 

Nubank Banco 

do 

Brasil 

Bradesco Caixa Itaú Santander 

24. Esta instituição me oferece 

benefícios exclusivos 
3,71 2,64 2,86 2,59 2,94 3,00 

25. Esta instituição me 

surpreende com seus serviços 
4,20 2,55 2,77 2,41 2,72 2,87 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

4.4 Influências dos antecedentes cognitivos da lealdade 

O modelo de Dick e Basu (1994) apresenta antecedentes cognitivos como necessários 

para a criação da lealdade do consumidor, no questionário a primeira questão foi relativa a um 

dos antecedentes cognitivos de acessibilidade, relativos ao grau de facilidade de recuperar 

uma atitude pela memória do consumidor. 

Tabela 10 - Análise de influências de antecedentes cognitivos da lealdade 
 

Afirmativa 
Médias 

Nubank Banco 

do 

Brasil 

Bradesco Caixa Itaú Santander 

7. Tenho boas memórias com 

relação a este banco 
4,44 2,93 2,96 2,42 3,05 3,00 

8. Me identifico com os valores 

desta instituição 
4,33 2,70 3,04 2,79 3,05 2,69 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

A afirmativa formulada para aferir os níveis de memórias e lembranças dos 

consumidores da fintech Nubank e os bancos tradicionais foi: “Tenho boas memórias e 

lembranças com relação a este banco”. Os resultados demonstraram que os consumidores do 

Nubank apresentaram maior média, com 4.17, com os consumidores afirmando que têm as 

melhores memórias com relação ao serviço efetuado pela empresa, demonstrando qualidade 

em relação ao serviço prestado e a criação de memórias positivas de seus serviços 

Outro fator cognitivo importante citado por Dick e Basu (1994) é o de centralidade, 

que está ligado ao nível de identificação que o consumidor apresenta com a marca. A primeira 

afirmativa relativa a este aspecto foi formulada da seguinte forma: “Me identifico com os 

valores desta instituição”. Os resultados apresentados demonstraram que o Nubank apresenta 

maior identificação por parte dos entrevistados, com média de 4,33, como demonstrado no 

Quadro 10, este fator demonstra que há forte indício de identificação do público jovem, alvo 
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do estudo, com a cultura do Nubank de ser voltado para esse público, atingindo o objetivo da 

empresa, o desvio padrão encontrado em comparação a média do Nubank foi de 0,625. 

A segunda afirmativa que buscava investigar antecedentes cognitivos de centralidade 

trouxe a seguinte frase: “A proposta desta instituição é feita para mim”. Os resultados 

demonstram que a proposta do Nubank é a qual os entrevistados mais se identificam, com 

média de 4,17, motivado pela proposta jovem e moderna da empresa, percebe-se que o foco 

da empresa é atingido, criando uma base de clientes que sentem a organização própria para 

eles, já as instituições tradicionais não apresentam os mesmos níveis, possivelmente 

significando propostas que o público jovem não se encontra identificado, o desvio padrão 

apresentado para esta afirmativa quando comparada a média do Nubank foi de 0,640. 

4.5 Influências de antecedentes afetivos 

 Outro antecedente importante citado por Dick e Basu (1994), são os antecedentes 

afetivos, neste trabalho foi investigado o de satisfação, que refere-se ao grau em que um 

produto ou serviço sacia as necessidades do consumidor em relação às expectativas.  

 A afirmativa referente ao antecedente afetivo de satisfação proposto por Dick e Basu 

(1994) foi elaborada da seguinte forma “Estou totalmente satisfeito com os serviços desta 

instituição. Os resultados demonstraram a satisfação dos consumidores com o Nubank em 

primeiro lugar com a maior média, de 4,27, o que reflete os bons níveis de satisfação dos 

consumidores da fintech, cultivado por diversas políticas de bem-estar do seu consumidor 

como prestação de bons serviços e atendimento, além de brindes de forma mais espaçada, o 

desvio padrão obtido foi de 0,614, conforme apresentado no Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Análise de influências de antecedentes afetivos da lealdade 
 

Afirmativa 
Médias 

Nubank Banco 

do 

Brasil 

Bradesco Caixa Itaú Santander 

10. Estou totalmente satisfeito 

com os serviços desta 

instituição 
4,27 2,80 2,92 2,57 2,84 2,88 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Os bancos tradicionais obtiveram baixos resultados, com o menor sendo de 2,57 do 

Banco Caixa, e 2,80 de média obtida pelo Banco do Brasil, o que se mostra de acordo com as 

inúmeras reclamações com relação a estes bancos, de acordo com dados do  Reclame Aqui 

(2018), o Banco do Brasil se encontra como uma empresa que responde e resolve os 
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problemas de seus clientes de forma parcial, já a Caixa Econômica apresenta um dos piores 

resultados do site, com nenhuma reclamação atendida, e que não responde seus consumidores, 

permanecendo com uma média de notas do consumidor de 2,03. 

Já os bancos privados obtiveram resultados levemente melhores, com o Banco 

Santander 2,88, o Banco Itaú com 2,84 e Banco Bradesco com 2,92, de acordo com os dados 

do site Reclame Aqui (2018), o Banco Bradesco apresenta bons resultados, respondendo 

praticamente todas as reclamações no site, com 99,9%, e nota do consumidor de 6,09, já o 

Banco Itaú apresenta o mesmo nível de resposta do anterior, no entanto uma média mais 

baixa, de 5,60 de acordo com os consumidores. O Banco Santander apresenta o maior número 

de reclamação dentre os bancos do site, com 32.143, com nota do consumidor de 5,11, na 

pesquisa realizada, dados comparativos são apresentados no Tabela 12: 

Tabela 12 - Comparativo resultados da pesquisa e Reclame Aqui 

Instituição Nubank 

Banco do 

Brasil Bradesco Caixa Itaú Santander 

Média 4.27 2,80 2.92 2.57 2.84 2.81 

Notas do consumidor (Reclame 

Aqui) 6.88 5.42 6.09 2.03 5.6 5.11 

Número de Reclamações Reclame 

Aqui 6.609 29.356 27.272 20.797 26.580 32.143 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

4.6 Influências dos antecedentes conativos 

 Um dos antecedentes conativos de Dick e Basu (1994) analisados na pesquisa foram 

os de custo de mudança, que levam em conta fatores financeiros e psicológicos quando se 

deseja mudar de fornecedor, a afirmativa foi formulada da seguinte forma: “Permaneço nesta 

instituição por ser muito trabalhoso sair”.  
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Tabela 13 - Análise de influências de antecedentes conativos da lealdade 
 

Afirmativa 
Médias 

Nubank Banco 

do 

Brasil 

Bradesco Caixa Itaú Santander 

11. Permaneço nesta instituição 

por ser muito trabalhoso sair 
2,27 3,02 2,77 3,00 2,60 2,73 

18. Esta instituição apresenta 

produtos e serviços de acordo 

com minhas necessidades 
4,28 3,09 3,13 2,77 2,88 3,13 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 Os resultados para esta pergunta para caso positivo deveriam ser menores, de forma 

que quanto menor a média, seria menos trabalhoso sair da instituição de acordo com os 

entrevistados, neste sentido, o Nubank apresentou média mais baixa, com 2,27, sendo a 

instituição que os perguntados revelarem que não apresentam dificuldade de sair, o que 

também pode ser interpretado como liberdade de sair e não se manter preso a uma instituição. 

Já as instituições tradicionais acabaram por não divergir tanto da fintech, conforme 

apresentado na Tabela 13, o desvio padrão para este questionamento comparado ao Nubak foi 

de 0,277, um dos menores encontrados neste trabalho. 

 O segundo antecedente conativo analisado foi o de expectativa, presente na questão 

18, Dick e Basu (1994) definem que este antecessor da lealdade encontra-se ligado ao ajuste 

entre ofertas presentes e futuras do mercado e as necessidades e desejos dos consumidores. 

 Os resultados da pesquisa referiram o Nubank como a instituição em que as 

necessidades dos consumidores são atendidas na sua carteira de serviços, com média de 4,28, 

demonstrando uma promessa de entrega condizente com a expectativa criada para seu cliente. 

Outros bancos que apresentaram resultados positivos foram os Bancos Santander e Bradesco, 

com 3,13, o desvio padrão encontrado para este questionamento foi de 0,542. 

4.7 A lealdade à fintech Nubank 

 Para averiguar a lealdade dos consumidores entrevistados, foram propostas três 

afirmativas com base nos indicativos de lealdade indicados por Dick e Basu (1994), a 

primeira dizia respeito a resistência à persuasão, quando o consumidor resiste à pressão 

exercida por outras organizações. 
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Tabela 14 - Análise de lealdade à fintech Nubank 
 

Afirmativa 
Médias 

Nubank Banco 

do 

Brasil 

Bradesco Caixa Itaú Santander 

26. Não trocaria esta instituição 

por outra com os mesmos 

benefícios 
3,90 2,63 2,65 2,38 2,50 2,47 

27. Comparo os benefícios 

desta instituição com outras do 

mesmo segmento 
4,08 3,33 3,00 3,36 3,33 3,20 

28. Recomendo esta instituição 

para meus amigos e familiares 
4,46 2,41 2,83 2,10 3,00 2,93 

Elaborado pelo autor (2018) 

 

 A questão apresentada foi a seguinte “Não trocaria esta instituição por outra com os 

mesmos benefícios”, o Nubank apresentou melhores resultados, conseguindo média de 3,90, 

apresentando o primeiro indicativo de fidelidade dos consumidores da fintech frente a grande 

quantidade de opções de cartões de crédito e contas digitais disponíveis. As instituições 

tradicionais apresentaram resultados consideravelmente mais baixos, demonstrando a falta de 

uma fixação maior dos consumidores com estas organizações, conforme o quadro 14, o 

desvio padrão apresentado foi de 0,569 quando comparado à média obtida pelo Nubank. 

 A segunda afirmativa, de número 27 buscou estudar a motivação a busca proposta por 

Dick e Basu (1994), quando é criado no consumidor a busca por conhecimento e 

comparabilidade com outras empresas do mesmo segmento, para isso, a afirmativa elaborada 

foi “Comparo os benefícios destas empresas com outras do mesmo segmento”. 

 Os resultados obtidos foram favoráveis a quase todas as instituições pesquisadas, com 

o Nubank apresentando resultado de média de 4,08, refletindo que os consumidores buscam 

comparar os bancos digitais e fintechs em busca de melhores benefícios e se estão na melhor 

opção. As instituições tradicionais apresentaram resultados na faixa de média 3, com o menor 

sendo o Banco Bradesco, com média 3, conforme o quadro 14. 

 A última afirmativa proposta no questionário tratou sobre o centro da lealdade 

construída, Dick e Basu (1994) tratam a recomendação a amigos e familiares como o mais 

forte indicador de lealdade, devido ao caráter de confiança repassado de uma pessoa para 

outra. 

 Para isto, a questão afirmativa proposta foi a seguinte: “Recomendo esta instituição 

para meus amigos e familiares”. Os resultados obtidos foram mais favoráveis ao Nubank, com 

4,46 de média, conforme o quadro 14, resultado que demonstra a força do marketing boca-a-

boca exercido pelos usuários do Nubank, e o quanto estão dispostos a recomendar o serviço, 
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pois têm a confiança de prestação de um serviço condizente. As instituições tradicionais não 

demonstraram resultados favoráveis, refletindo a descrença deste público com estas 

instituições. O desvio padrão deste questionamento foi alto quando comparado com outros 

fatores, sendo de 0,815. 

Com os resultados expostos e analisados, passa-se a conclusão deste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

  

5 CONCLUSÃO 

 Este trabalho buscou apresentar os fatores determinantes à construção da lealdade a 

partir de variáveis de satisfação, relacionamento e antecedentes de lealdade, os objetos de 

estudo apresentam modelos de negócios ligados à evolução tecnológica, permitindo aos 

consumidores facilidades de acesso às instituições e controle financeiro. 

 Com o intuito de responder a questão norteadora deste trabalho “Quais os fatores 

influenciadores da construção da lealdade às fintechs?”, foi proposto um questionário para 

que fosse encontrada uma resposta. 

 Resultados da pesquisa demonstraram a capacidade de fintechs como a analisada no 

estudo, o Nubank, de evoluir rapidamente fazendo uso de uma plataforma completamente 

digital. 

 Nesse pensamento, passamos a verificar o primeiro objetivo específico proposto: 

Identificar os motivos para escolha de uma instituição financeira digital. As maiores médias 

obtidas foram relativas a Aplicativos fáceis e simples, com 4,44, contato fácil com a 

instituição, com 4,43, a Identificação com valores da fintech com média de 4,43, outro fator 

importante para a escolha de uma startup financeira são produtos e serviços de acordo com as 

necessidades dos clientes, com 4,28 de média, fatores como taxas baixas encontram indicativo 

de escolha de fintechs com média de 4,24. 

 Como parte de verificação da satisfação como fator determinante a lealdade, foi 

proposto o seguinte objetivo específico: Identificar os fatores geradores de satisfação como 

antecedentes à lealdade. 

 Dentre os determinantes de satisfação propostos por este trabalho, foram propostos aos 

questionados os determinantes referentes a comunicação a qualquer hora e lugar, empatia, 

atenção dispensada aos clientes, capacidade de resposta, referente a disposição de atender o 

cliente e fornecer serviço no prazo, e de flexibilidade de uso, com o fácil manuseio e uso do 

produto. 

 Os resultados da pesquisa demonstraram que os clientes da fintech Nubank estão 

satisfeitos com os serviços prestados pela organização, visto a média obtida de 4,27, dito isso, 

dentre determinante de satisfação verificados, os que apresentam melhores níveis são os de 

flexibilidade de uso, com média de 4,44, contato fácil, com 4,43, suporte a qualquer 

momento, com 4,38 e a comunicação fácil e compreensível, com 4,14 de média. 
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 O último objetivo específico proposto para este trabalho referiu-se à importância dos 

antecedentes da lealdade na construção deste fator, sendo formulado da seguinte forma: 

“Verificar a importância dos fatores influenciadores na construção da lealdade”. 

 Os determinantes de satisfação e lealdade propostos para este trabalho encontraram 

bons resultados, quanto ao antecedentes cognitivos, apresentaram resultados satisfatórios, 

sobretudo o de acessibilidade, que está ligado a boas memórias e lembranças com relação a 

instituição pesquisada, apresentando índice de correlação de 0,9781, a identificação com os 

valores da instituição, também pertencente aos antecedentes cognitivos apresentando 

correlação relativamente menor, com 0,924, o último antecedente cognitivo relevante 

estudado referiu-se a proposta da instituição, apresentando índice de correlação de 0,9388 

quando realizada a comparação com os resultados de lealdade. 

 Os antecedentes conativos estudados também se mostraram fortes determinantes da 

lealdade, apresentando forte correlação com as médias obtidas pelos questionamentos que 

visavam identificar níveis de lealdade, de 0.9261, o segundo antecedente conativo analisado 

referia-se ao de custo de mudança, este apresentou resultados positivos para a pesquisa, pois 

quanto mais negativo o resultado, o resultado se apresenta de forma inversamente 

proporcional, logo, as instituições com maior facilidade de sair, apresentaram maiores níveis 

de lealdade, a correlação se apresentou com o resultado de -0,9833 quando realizada com o 

indicador de lealdade de boca a boca. 

 O último antecedente analisado foram os antecedentes afetivos, este também ligado 

sobretudo a satisfação com relação à instituição, neste sentido, o índice de correlação 

mostrou-se positivo quando relacionado ao índice de lealdade de boca a boca, em nível alto, 

de 0,9601, confirmando a teoria proposta de que a satisfação e os antecedentes afetivos 

podem gerar a lealdade. 

 Assim, passamos a analisar o objetivo principal do trabalho, que foi de identificar os 

fatores influenciadores à geração de lealdade à uma fintech financeira, dito isso, a satisfação 

se mostrou como um fator necessário para a lealdade, com índice de correlação de 0,9601, 

este fator por sua vez apresenta como mais importantes os seguintes fatores:  

1. Contato fácil com a instituição; 

2. Suporte a qualquer momento; 

3. Produtos e serviços condizentes com a promessa de entrega; 

4. Boa vontade por parte dos atendentes; 

5. Facilidade de uso de aplicativos e recursos oferecidos 
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 Os antecedentes propostos para o estudo apresentaram resultados favoráveis de 

correlação com a lealdade, os resultados obtidos para os antecedentes foram relacionadas à 

variável de lealdade mais forte, o questionamento 27 do trabalho, que trata sobre a divulgação 

boca a boca da instituição, sendo os de maiores índices de correlação apresentados a seguir: 

1. Antecedente de acessibilidade: 0,9781 

2. Antecedente afetivo de satisfação: 0,9602 

3. Antecedente cognitivo de centralidade: 0,9388 

4. Antecedente conativo de expectativas: 0,9261 

 A correlação, por indicar valores próximos a 1, demonstra que existe forte correlação 

entre os antecedentes propostos e o fator de lealdade boca a boca, pois conforme há o 

crescimento das variáveis, há o crescimento dos níveis de lealdade. 

Como resposta obtida para a questão norteadora do trabalho, foi identificado que os 

fatores que influenciam a lealdade do usuário de instituições financeiras digitais estão ligados 

a fatores como memórias positivas em relação a empresa, identificação com os valores da 

empresa, satisfação com os serviços prestados e por último uma entrega de serviço condizente 

com a promessa.  

 Assim, conclui-se que o objetivo da pesquisa foi cumprido, ao identificar os fatores 

determinantes à lealdade dos consumidores de instituições financeiras digitais. 

 Importante destacar que a maior limitação do estudo deu-se em razão a pequena 

amostra em comparação com o grande número de clientes Nubank e usuários de outros 

bancos que obtiveram poucos clientes. 

 Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se uma amostra com maior nível de 

precisão com relação a grande quantidade de clientes do objeto em estudo, sugere-se a 

validação dos questionamento de forma estatística além da possibilidade de realização de 

estudos estatísticos mais profundos e precisos para determinar com maior precisão os fatores 

estudados. 
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Apêndice A - Questionário de avaliação de serviços bancários 

 

Olá, este estudo trata sobre satisfação com serviços financeiros e gostaria de contar com sua 

participação, esta pequisa é de cunho acadêmico, para trabalho de conclusão de curso em 

Administração. Desde já, agradeço sua participação. 

 

1.Qual seu sexo? 

● Masculino 

● Feminino 

2. Qual seu nível de escolaridade?  

● Fundamental incompleto 

● Fundamental completo 

● Ensino médio completo 

● Ensino médio incompleto 

● Superior incompleto 

● Superior completo 

● Pós-graduação 

3. Qual sua idade? 

● Entre 18 e 23 anos 

● Entre 24 e 29 anos 

● Entre 30 e 35 anos 

● Entre 36 e 40 anos 

● Entre 41 e 45 anos 

● Mais de 45 anos 

4. Qual sua renda pessoal mensal? 

● Até R$ 880,00 

● Entre R$ 881,00 e R$ 2.640,00 

● Entre R$ 2.641,00 e R$ 4.400,00 

● Entre R$ 4.401,00 e R$ 7.040,00 

● Acima de R$ 7.041,00 

5. Você é cliente Nubank?  

● Sim 

● Não (encerrar) 

6. Quais destas instituições você tem conta? 

● Banco do Brasil 

● Banco Inter 

● Bradesco 

● Caixa 

● Digio 

● Itaú 

● Santander 

● Banco Original 

● Next 

 

Informações acerca de relacionamento e satisfação com serviços financeiros. 

 A seguir temos uma série de afirmações sobre serviços bancários relacionados a alguns 

Bancos. Gostaria que me dissesse o quanto concorda com cada uma das frases associadas a 

cada banco que você conhece. Para isso vamos utilizar uma escala de 5 pontos. Onde 1 

Significa Discordo Totalmente e 5 Concordo Totalmente, você pode utilizar qualquer valor 

entre 1 e 5 para dizer o quanto concorda. 
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Discordo Totalmente Discordo Nem concordo nem discordo Concordo Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5 

  

 

Banco  
Do 

 

Brasil Bradesco Caixa Itaú Nubank Santander 
7. Tenho boas memórias com relação a este 

banco 
      

8. Me identifico com os valores desta instituição       
9. A proposta desta instituição é feita para mim       
10. Estou totalmente satisfeito com os serviços 

desta instituição 
      

11. Permaneço nesta instituição por ser muito 

trabalhoso sair 
      

12. Esta instituição me oferece suporte a 

qualquer momento 
      

13. Consigo contactar esta instituição de forma 

fácil 
      

14. Funcionários desta instituição demonstram 

boa vontade em auxiliar seus clientes 
      

15. Funcionários desta instituição comunicam-se 

de forma fácil e compreensível 
      

16. Esta instituição presta serviços de acordo 

com sua promessa de entrega 
      

17. Esta instituição apresenta aplicativos fáceis, 

interativos e simples 
      

18. Esta instituição apresenta produtos e 

serviços de acordo com minhas necessidades 
      

19. Continuo utilizando esta instituição pois 

outra não me oferecem os mesmo benefícios 
      

20. Sou usuário desta instituição por oferecer 

taxas baixas 
      

21. Sou usuário desta instituição por oferecer 

taxas justas 
      

22. Esta instituição me oferece atendimento 

personalizado 
      

23. Esta instituição me oferece um atendimento 

agradável 
      

24. Esta instituição me oferece benefícios 

exclusivos 
      

25. Esta instituição me surpreende com seus 

serviços 
      

26. Não trocaria esta instituição por outra com 

os mesmos benefícios 
      

27. Comparo os benefícios desta instituição com 

outras do mesmo segmento 
      

28. Recomendo esta instituição para meus 

amigos e familiares 
      

 
 


