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RESUMO 

As cooperativas de crédito são fundamentadas na participação democrática, na solidariedade, 

na independência, e na autonomia dos que se unem de forma voluntária em prol de um 

objetivo econômico e social comum. Em meio ao acirrado mercado financeiro brasileiro, as 

cooperativas de crédito, carregados de seus valores e princípios cooperativos, estão atingindo 

elevados níveis de crescimento nos últimos anos. Esta pesquisa procurou entender questões 

envolvendo o relacionamento do associado com uma cooperativa de crédito, a percepção do 

associado em relação a imagem da marca da cooperativa, e sua decisão de adoção, por meio 

da seguinte pergunta de pesquisa “Qual a relação entre o grau de relacionamento, a 

percepção da imagem da marca Sicredi e a decisão de adoção dos associados de uma 

cooperativa de crédito ligada ao sistema Sicredi?”. Além de buscar entender quais as suas 

relações, esta pesquisa procurou entender individualmente cada um dos construtos, 

identificando o grau de relacionamento do associado com a cooperativa, a percepção da 

imagem da marca Sicredi, assim como a decisão de adoção pelos associados. Para 

fundamentação teórica desta pesquisa, o estudo literário envolveu o (I) cooperativismo, o (II) 

cooperativismo de crédito assim como sua distinção em relação aos bancos, o (III) setor de 

serviços, o (IV) marketing, incluindo marketing de relacionamento e marcas. Este estudo 

caracterizou-se como descritivo, quantitativo e de levantamento com corte temporal 

transversal. O levantamento foi realizado pessoalmente no interior das agências da 

cooperativa, onde os associados foram convidados a responder o questionário. A amostra final 

foi constituída por 771 associados da SICREDI Norte Sul PR/SP. Para análise dos dados 

foram empregadas técnicas estatísticas univariadas e multivariadas. Para verificar as relações 

entre os construtos foram aplicadas técnicas estatísticas multivariadas, especificamente a 

modelagem de equações estruturais com PLS (Partial Least Square). Os resultados não 

indicaram relações entre os construtos “grau de relacionamento”, “percepção da imagem da 

marca” e “decisão de adoção (seguros e investimentos e produto crédito)”. Entretanto quando 

realizado as estatística univariadas dos construtos, foi possível verificar que todos tiveram 

comportamentos semelhantes. Os associados respondentes da pesquisa declararam ter um alto 

de grau de relacionamento com a cooperativa, apontaram diversos pontos positivos na 

imagem da marca SICREDI, e sua adoção aos produtos e serviços da cooperativa tiveram uma 

alta aceitação, com a maioria dos produtos e serviços com mais de 50% de utilização. 

Palavras-chaves: Marketing de relacionamento. Imagem da marca. Decisão de adoção. 

Cooperativas de crédito.   
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ABSTRACT 

Credit unions are grounded on democratic participation, in the solidarity, in the independence 

and on the autonomy of those who join together voluntarily for a benefit common economic 

and social. Amid the fierce Brazilian financial market, credit unions, laden with its 

cooperative values and principles, are achieving high levels of growth in recent years. This 

research sought to understand issues involving the relationship associated with a Credit 

Union, the perception associated with regard to cooperative brand image and its adhesion of 

the decision by the following research question "what is the relationship between the degree 

of relationship, the perception of the brand image Sicredi and the decision to adhere of a 

credit union linked to Sicredi system?" In addition to seek to understand their relationships, 

this research sought to understand individually each one of the constructs, identifying the 

degree of relationship of the associated with the cooperative, the perception of the brand 

image Sicredi, as well as the decision adopted by the members. For theoretical foundation of 

this research, the literary study has involved (I) cooperatives, (II) credit cooperatives as well 

as its distinction in relation to banks, (III) the service sector, (IV) marketing, including 

relationship marketing and brands. This study was characterized as descriptive, quantitative 

and survey cross-cutting time. The survey was conducted in person within the cooperative 

agencies, which members were asked to answer the questionnaire. The final sample consisted 

of 771 members of North South SICREDI PR/SP. For data analysis were employed statistical 

techniques univariate and multivariate analysis. To verify the relationship between the 

constructs were applied multivariate statistical techniques, specifically the structural equation 

modeling with PLS (Partial Least Square). The results not indicated relationships between 

constructs "degree of relationship", "perceived brand image" and "adoption decision 

(insurance and investments and credit product)". However when performed the univariadas 

statistics of constructs, it was possible to verify that all had similar behaviors. the respondents 

associateds claimed have a relationship of high degree of the cooperative, they pointed out 

several positive points in the image SICREDI brand, and its adoption of products and 

cooperative services had a high acceptance with most products and services more 50% 

utilization.  

Keywords: Relationship marketing. Brand image. Adoption decision. Credit union. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO DA PESQUISA 

A cada ano é mais comum os líderes executivos se depararem com situações como: (I) 

fusões entre concorrentes; (II) corrida pelo aumento da participação de mercado; (III) 

agilidade dos novos entrantes; (IV) facilidade no acesso às informações; e (V) surgimento de 

produtos substitutos entre outros. Esses são alguns fatores que intensificaram a concorrência 

global, sendo que, no setor bancário, essa realidade não se difere (KOECH, NAMUSONGE, 

WANIKINA e NYONGESA, 2014).  O dinamismo do setor bancário, muito influenciado 

pela alta competitividade, por diversos fatores macroeconômicos, por novas posturas de 

consumidores, pelo livre acesso às informações, e por maior predisposição à troca de 

fornecedores, têm pressionado a efetividade da gestão estratégica das grandes instituições 

financeiras como forma de se manter competitivo e rentável a longo prazo.   

A disputa por esse mercado não pertence somente aos grandes bancos públicos e 

privados, mas também as instituições não bancárias que estão se especializando na 

comercialização dos produtos bancários. Em meio a esse contexto se encontram as 

cooperativas de crédito com todas as suas peculiaridades, disponibilizando uma completa 

linha de produtos e serviços para atender as necessidades de seus associados, assim chamados 

os clientes pertencentes a esse tipo de organização.  

Essa acirrada disputa no setor bancário é uma realidade tanto mundial quanto 

brasileira, e estudos estão sendo direcionados para entender as perspectivas e as estratégias 

desse mercado. Koech et al. (2014) ressalta que a maioria dos produtos e serviços financeiros 

são similares e uma das formas de se diferenciar é por intermédio da gestão do 

relacionamento e segmentação de clientes. Outros estudos recentes voltados para a satisfação 

e capacitação do cliente (DIMITRIADIS, 2010; SINGH, ANUSHA e RAGHUVARDHAN, 

2014; HERINGTON e WEAVEN 2009), para a retenção e fidelização de clientes (Damke e 

Damke, 2009) e para a estratégia de relacionamento (GOYAL, 2014), enfatizam a 

importância da gestão voltada para o consumidor no setor bancário como forma de se manter 

competitivo e rentável por um longo período.  

Mckenna (1992) sugere que a lógica da adequação das estratégias de relacionamento, 

possui como objetivo a busca da fidelidade dos consumidores, e que a disposição das 

empresas aprenderem, de forma contínua e conjunta com seus clientes, fortalece o seu 
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relacionamento, apoiando-se no conhecimento e experiência interna, como também 

considerando a experiência e conhecimento dos clientes. 

A construção do relacionamento em uma cooperativa de crédito possui uma 

característica singular, pois além de usuários dos serviços financeiros da cooperativa, esse 

cliente também é sócio (cooperado) da organização (BONFADINI e MACHADO, 2010). Na 

definição do cooperativismo, que segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB 

(2014) trata-se de um modelo socioeconômico fundamentado na participação democrática, na 

solidariedade, na independência, e na autonomia dos que se unem de forma voluntária em prol 

de um objetivo econômico e social comum, pode-se presumir então que o relacionamento em 

um contexto de cooperativismo requer uma abordagem mais ampla, exigindo assim uma 

tratativa diferenciada da relação vendedor/comprador. 

Os desafios da alta administração das organizações, incluindo nesse contexto as 

cooperativas, em agregar valor aos seus negócios, encontra-se alinhado com o 

aperfeiçoamento de conceitos, direcionamentos, métodos e ferramentas que auxiliam na sua 

condução e execução das estratégias para o crescimento contínuo e sustentável. As 

expectativas dos clientes bancários de serviços de qualidade e com retornos percebidos estão a 

aumentar rapidamente e, portanto, a qualidade do serviço voltada para o cliente será 

determinante para o sucesso das corporações bancárias (GOYAL, 2014). 

Em meio a esse mercado altamente competitivo, as cooperativas de crédito brasileiras 

vêm apresentando um crescimento acima da média do mercado, mas no que se refere à 

representatividade dos números do sistema financeiro nacional, ainda estão muito aquém das 

grandes instituições, como Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal. No 

entanto, Meinen e Port (2012) apresentam a evolução da participação de mercado do 

cooperativismo de crédito no Sistema Financeiro Nacional – SFN, sendo que as cooperativas 

representavam em 1995 apenas 0,20% do total de ativos, mas que, já em 2011 esta 

participação atingiu a ordem de 2,25%. Por outro ponto de vista, ao analisar o crescimento 

dos ativos totais no mesmo período pesquisado, demonstrou que o Sistema Financeiro 

Nacional cresceu na ordem de 758% enquanto que das cooperativas atingiram a marca de 

9.728%. 

Apesar do forte crescimento nos últimos anos, muito acima da média do mercado, as 

cooperativas de crédito ainda possuem um amplo espaço para crescerem, mas para continuar 
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com sua expansão tornar-se necessário alinhar suas estratégias para competir com as grandes 

instituições bancárias, que possuem uma avançada estrutura de marketing e tecnologia da 

informação.  Souza (2015) alertou sobre a importância de se levantar a percepção dos 

associados em relação a imagem da marca das cooperativas de crédito, como um dos fatores 

para se compreender a baixa participação de mercado no Sistema Financeiro Nacional. A 

imagem da marca é geralmente definida como a atual percepção dos clientes e demais 

pessoas, refletindo os vários tipos de associações de uma marca na memória do consumidor 

(AAKER, 1996; KELLER, 2009). 

Uma cooperativa de crédito possui um forte apelo filosófico e emocional, porém está 

inserida em um mercado altamente racional e dominada por grandes corporações. Entender 

como está sendo projetada a imagem da marca das cooperativas de crédito pelos seus 

associados, é parte integrante para formulação de estratégias e tomada de decisões voltadas 

para o fortalecimento e manutenção da marca. Keller (2003) alerta sobre a complexidade do 

marketing atual e suas dificuldades para gerenciar uma marca, levantando alguns 

questionamentos sobre como construir e manter uma marca forte, como mensurar o valor de 

uma marca e quando expandi-la, como mantê-la relevante e contemporânea e ao mesmo 

tempo preservar seu patrimônio e identidade. Para o autor, é fundamental que se conheça e 

compreenda como os consumidores pensam, sentem e agem. Pois, por meio disso, podem 

fornecer informações valiosas para as empresas utilizarem em suas gestões da marca. 

Em meio a esse contexto que as cooperativas de crédito, com suas estratégias de 

comunicação e de relacionamento, vêm procurando se posicionar como uma instituição 

financeira cooperativa, se distinguindo dos tradicionais bancos brasileiros. No entanto ainda 

há uma escassez de estudos que procuraram verificar as relações entre o grau de 

relacionamento, percepção do associado em relação a imagem da marca de uma cooperativa e 

a efetividade em termos de resultado nessa relação. Com este embasamento que esta pesquisa 

pretendeu responder à seguinte pergunta de pesquisa: 

“Qual a relação entre o grau de relacionamento, a percepção da imagem da marca 

Sicredi e a decisão de adoção dos associados de uma cooperativa de crédito ligada ao 

sistema Sicredi?” 

Para auxiliar na condução da pesquisa e contribuir para se chegar a uma resposta à 

essa questão, foram elaboradas também as seguintes perguntas norteadoras: 
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- Qual é o grau de relacionamento entre o associado e sua cooperativa de crédito? 

- Qual é a relação entre o grau de relacionamento do associado com a cooperativa de 

crédito e a percepção da imagem da marca Sicredi? 

- Qual é a relação entre o grau de relacionamento do associado com a cooperativa de 

crédito e a sua decisão de adoção? 

- Qual é a percepção dos associados em relação a imagem da marca Sicredi? 

- Qual é a relação entre a percepção da imagem da marca Sicredi com a decisão de 

adoção? 

- Qual é a relação entre o grau de relacionamento, a percepção da marca Sicredi e a 

decisão de adoção dos associados de uma cooperativa de crédito?  

1.2 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

A pesquisa apresentou-se estruturada em um objetivo geral e cinco objetivos 

específicos, conforme observado a seguir: 

1.2.1 Objetivo geral 

Observando os aspectos gerais das cooperativas de crédito em meio ao setor bancário, 

as pesquisas publicadas até o presente momento e a considerada relevância para a área de 

gestão, apresenta-se o seguinte objetivo geral: 

“Verificar qual a relação entre o grau de relacionamento, à percepção da imagem da 

marca Sicredi e a sua decisão de adoção dos associados de uma cooperativa de crédito 

ligada ao sistema Sicredi”. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos são apresentados como o desdobramento operacional do 

objetivo geral da pesquisa, em suas definições constitutivas e operacionais. Embora alguns 

conceitos utilizados na formulação dos objetivos sejam específicos e suas características ainda 

não terem sido apresentadas, todas as terminologias tratadas são esclarecidas no referencial 
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teórico da presente dissertação. A seguir, são apresentados os objetivos específicos da 

pesquisa: 

1. Verificar qual é o grau do relacionamento do associado com a sua cooperativa de 

crédito; 

2. Verificar se o grau de relacionamento do associado com a sua cooperativa de 

crédito possui influência positiva sobre a decisão de adoção pelo associado; 

3. Verificar se o grau do relacionamento do associado com a sua cooperativa de 

credito possui influência positiva sobre a percepção da imagem da marca Sicredi e 

sobre a decisão de adoção pelo associado; 

4. Verificar qual é a percepção da imagem da marca Sicredi pelos associados de uma 

cooperativa de crédito ligada ao sistema Sicredi; 

5. Verificar se a percepção da imagem da marca Sicredi possui influência positiva 

sobre a decisão de adoção pelo associado. 

1.3 HIPÓTESES DA PESQUISA 

De acordo com a problematização e a definição dos objetivos da pesquisa, são 

definidas e apresentadas as seguintes hipóteses: 

1 H01 – O grau de relacionamento do associado com a sua cooperativa de crédito 

não exerce influência positiva sobre sua percepção da imagem da marca Sicredi; 

2 H02 – A percepção da imagem da marca Sicredi pelo associado não exerce 

influência positiva sobre a decisão de adoção; 

3 H03 – O grau de relacionamento do associado com a sua cooperativa de crédito 

não exerce influência positiva sobre a decisão de adoção; 

4 H04 – O grau de relacionamento do associado com a sua cooperativa de crédito 

não exerce influência positiva sobre a percepção da imagem da marca Sicredi e 

consequentemente esta percepção não exerce influência positiva sobre a decisão de 

adoção. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

As investigações no âmbito do cooperativismo, tanto em nível internacional quanto em 

nível nacional, vêm contribuindo para a construção do desenvolvimento científico voltado 
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para este tipo de organização (BONFADINI e MACHADO, 2010; DAMKE e DAMKE, 

2008; MANDERE, INDIATSY, MWANGI, BICHANGA e GEORGE, 2014; SINGH, 

ANUSHA e RAGHUVARDHAN, 2014; SOARES, ZAMBERLAN e SANTOS, 2006). Áreas 

do campo da administração tais como estratégia, finanças, gestão de pessoas e o marketing 

são alguns exemplos de áreas que estão validando suas teorias utilizando as cooperativas 

como objeto de pesquisa. No que se refere ao marketing voltado para a área financeira, e que 

entre os atores dessa área estão incluídas às cooperativas de crédito, atualmente a maioria dos 

estudos estão predominantemente focados nos bancos (DIMITRIADIS, 2010; GOYAL, 2014; 

KOECH, 2014; MILAN, TONI e MICHELON, 2008; PARENTE e LEOCÁDIO, 2014; 

SANTOS e PORTO, 2012; ZACHARIAS, FIGUEIREDO e ALMEIDA, 2008). No entanto, o 

campo de estudo envolvendo as cooperativas de crédito podem trazer importantes 

contribuições, não somente pelo fato de estarem com elevadas taxas de crescimento em um 

mercado altamente competitivo, mas também pela riqueza proveniente de suas 

particularidades em relação às outras organizações. Um dos objetivos desta pesquisa foi de 

aproximar ainda mais a área acadêmica da área profissional, que neste trabalho foi 

direcionado ao cooperativismo de crédito, tendo como principal contribuição acadêmica o 

estudo relacionando as áreas do marketing com foco no relacionamento e marcas no contexto 

do cooperativismo de crédito. Por meio da compreensão da relação entre o associado e sua 

cooperativa de crédito, da análise da percepção do associado em relação à imagem da marca, 

e a relação desses com o processo de decisão de compra, torna esta pesquisa relevante do 

ponto de vista acadêmico e aplicável do ponto de vista gerencial. 

No sentido prático, as cooperativas de crédito estão inseridas em um mercado onde o 

marketing é altamente desenvolvido e com fortes investimentos por parte das grandes 

instituições financeiras, investimento esses voltado para o fortalecimento da marca e para o 

relacionamento com o cliente. As cooperativas de crédito por sua vez, podem não conseguir 

acompanhar os altos investimentos das grandes instituições financeiras, mas possuem uma 

relação enraizada em sua natureza, que é a díade cooperativa/associado. Com isso, apesar do 

cenário da forte concorrência, nota-se que as cooperativas conseguiram se fixar nesse 

mercado e atingir constantes níveis de crescimento nos últimos anos. Entretanto, mesmo com 

esse constante crescimento, as cooperativas ainda possuem uma baixa participação do 

mercado interno brasileiro (MEINEN e PORT, 2012). Este trabalho teve como objetivo 

entender por meio de estudos envolvendo o (I) cooperativismo de crédito, a (II) distinção 

entre bancos e cooperativas de crédito, o (III) setor de serviços, o (IV) marketing, incluindo 
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marketing de relacionamento e marcas, a relação entre os construtos (I) o grau de 

relacionamento do associado com a sua cooperativa, (II) a percepção da imagem da marca da 

cooperativa de crédito, e (III) a decisão de adoção do associado em operar com a sua 

cooperativa de crédito. Dessa forma, esta pesquisa por meio de uma investigação empírica, 

apresentou resultados que poderão ser utilizados como material de apoio aos gestores das 

cooperativas, para a condução de suas estratégias envolvendo o seu relacionamento com o 

associado, o seu posicionamento como cooperativa de crédito, as percepções dos associados 

em relação à imagem da sua marca e a decisão de escolha do associado. 

1.5 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

Entende-se como cooperativas de crédito as instituições financeiras que possuem 

como objetivo captar e administrar recursos financeiros, efetuar empréstimos e prestar 

serviços financeiros aos seus cooperados, promovendo o desenvolvimento econômico e social 

das comunidades onde atuam. As cooperativas de crédito, em sua maioria, estão interligadas 

por um sistema que são formadas por entidades de primeiro, segundo e terceiro grau. As 

entidades de primeiro grau são as cooperativas de crédito singulares, as de segundo grau estão 

as centrais que são formadas pela união de duas ou mais cooperativas singulares, e as 

entidades de terceiro grau que são representadas geralmente por um banco cooperativo, 

confederação e empresas especializadas como corretoras de seguros, administradora de 

consórcios e cartões. Para se formar uma entidade de terceiro grau é necessário a união de 

duas ou mais centrais. A integração das entidades de primeiro, segundo e terceiro grau 

formam um sistema estruturado e organizado, que são solidários entre si, e que compartilham 

normas, políticas e responsabilidades. Esta integração possibilita ganhos em escala e 

profissionalização, além de se utilizarem de uma marca única, permitindo que as cooperativas 

de crédito singulares possam exercer suas atividades em um mercado onde estão concentrados 

grandes conglomerados financeiros. 

O Sistema de Crédito Cooperativo – Sicredi é dos sistemas de cooperativas de crédito 

atuantes no Brasil, suas raízes estão no surgimento do cooperativismo de crédito no Brasil, em 

1902, como uma forma de organização coletiva de pequenos agricultores. O sistema fechou 

em 2014 com 98 cooperativas de crédito singulares, atuantes em 11 estados, com 2,9 milhões 

de associados. A estrutura conta ainda com quatro Centrais Regionais – controladoras da 

Sicredi Participações S.A., que é formada por uma Confederação, uma Fundação e um Banco 

Cooperativo. O referido banco controla uma Corretora de Seguros, uma Administradora de 
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Cartões, uma Administradora de Consórcios e uma Administradora de Bens. O Sicredi 

mantém uma rede de atendimento formada por 1.237 unidades de atendimento, no qual 

oferece um portfólio com mais de 300 produtos e serviços financeiros que carregam os 

valores do cooperativismo (SICREDI, 2015).  

 Este trabalho terá como foco de sua pesquisa uma cooperativa de crédito ligada ao 

sistema Sicredi localizada na região do Norte Pioneiro Paranaense com sede no município de 

Santo Antônio da Platina (PR), denominada Cooperativa de Crédito e Investimento de Livre 

Admissão do Norte do Paraná e Sul de São Paulo - Sicredi Norte Sul PR/SP, no qual possui 

mais de 34 mil associados distribuídos em 20 municípios nos estados do Paraná e São Paulo. 

A Sicredi Norte Sul PR/SP iniciou suas atividades no dia 3 de junho de 1985 no 

município de Jacarezinho - PR, originalmente chamada de CREDICANA. Inicialmente era 

uma cooperativa fechada, restrita às necessidades dos plantadores de cana-de-açúcar, mas que 

logo passou a atender outras atividades do agronegócio. Em 1999 mudou sua sede para o 

município de Santo Antônio da Platina - PR. O projeto de expansão e a integração ao sistema 

Sicredi fizeram a cooperativa evoluir mercadologicamente, e em 2010, com 25 anos de 

existência, a cooperativa sinalizava um crescimento médio de 24% ao ano. 

No ano de 2011 dois fatos ocorreram para impulsionar os negócios da cooperativa, o 

primeiro foi a autorização da livre admissão de associados pelo Banco Central, autorizando a 

cooperativa a associar pessoas de outros segmentos além das atividades ligadas a área rural, e 

o segundo foi o aumento da área de ação da cooperativa, abrangendo, além dos 19 municípios 

no estado do Paraná, mais 21 novos municípios do estado de São Paulo, aumentando 

expressivamente o potencial de crescimento da entidade, passando a ser denominada a partir 

de então de Sicredi Norte Sul PR/SP.  

A Sicredi Norte Sul PR/SP possui 20 agências em funcionamento, sendo localizados 

nos municípios de Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, 

Japira, Joaquim Távora, Quatiguá, Ribeirão Claro, Santana do Itararé, Santo Antônio da 

Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz, no Estado do 

Paraná; e Bernardino de Campos, Chavantes, Ipaussu e Ourinhos no Estado de São Paulo. 

 A próxima seção consiste em realizar uma pesquisa bibliográfica para entender os 

assuntos inerentes ao problema de pesquisa e objetivos tratados nesta primeira seção. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Esse tópico aborda os conceitos teóricos considerados fundamentais para o 

entendimento do problema, bem como para a posterior análise dos dados. O tópico está 

dividido em quatro partes, inicialmente foi realizado uma contextualização do setor 

cooperativo, desde suas origens até área de interesse desta pesquisa que é o cooperativismo de 

crédito. O setor de serviços, no qual as cooperativas de crédito estão inseridas, também foi 

objeto desta fundamentação teórica, com foco nos serviços no setor bancário e no marketing 

de serviços. Na terceira e quarta parte foram apresentados o referencial teórico contendo 

conceitos que embasaram os dois principais construtos desta pesquisa, que é a “percepção da 

imagem da marca Sicredi” e o grau de relacionamento do associado com a sua cooperativa de 

crédito, respectivamente. 

2.1 COOPERATIVISMO: ORIGENS, DEFINIÇÃO E REPRESENTATIVIDADE  

O registro mais antigo de uma cooperativa, segundo a International Co-operative 

Alliance - ICA (2015), vêm da Sociedade Fenwick Weavers fundada em 14 de março de 

1761. Sabe-se ainda que há outros registros de pequenas organizações cooperativas na Europa 

Ocidental, América do Norte e Japão em meados do século XIX. No entanto o cooperativismo 

dito moderno tem suas origens na Revolução Industrial em Rochdale na Inglaterra em 1844, 

quando 28 tecelões, que trabalhavam em fábricas de algodão com péssimas condições de 

trabalho e salários miseráveis, se juntaram e com seus escassos recursos fundaram a 

cooperativa denominada Rochdale Pioneers Equitable Society.  

De acordo com Bialoskorski (2012) existem duas correntes principais do 

cooperativismo, uma delas é a de Robert Owen que influenciado nos estatutos dos pioneiros 

de Rochdale e consequentemente na doutrina cooperativista, é considerado o precursor do 

cooperativismo moderno. Outra corrente que também pode se citar é a de Charles Fourier que 

defende a cooperação em três níveis: o trabalho, o capital e o talento. 

Robert Owen (1772-1858) nasceu no País de Gales, provinha de uma família de 

modestos artesãos. Autodidata, Owen começou a trabalhar aos dez anos de idade como 

auxiliar de alfaiate se tornando sócio da empresa anos mais tarde. Foi na indústria que Owen, 

por meio de observações, percebeu que havia muitos trabalhadores com péssimas condições 

de trabalho, higiene e moradia Com isso, Owen começou a fazer uma experiência de 
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implantar uma comunidade com base nos ideais utópicos, melhorou as casas dos 

trabalhadores, possibilitou melhores condições para compras de mercadorias para subsistência 

e ainda fundou a primeira escola maternal britânica (1816). 

Essas novas idéias utópicas de Robert Owen para as questões sociais dos trabalhadores 

influenciaram o movimento cooperativista se colocando como um novo modelo industrial, a 

fim de alterar os movimentos do trabalho por meio da produção coletiva e eliminação da 

concorrência. Seus pensamentos foram os primeiros a colocarem em questão a civilização 

industrial tanto no plano econômico quanto no plano humano (PINTO, 2009). 

Já François Marie Charles Fourier (1772-1837) nasceu em Besanço (França), filho de 

um negociante de tecidos. Autodidata, deixou vários manuscritos importantes. O pensamento 

do socialismo utópico deixado por Fourier está baseada na defesa das liberdades individuais, 

organização dos trabalhadores, combate ao lucro e a concorrência. Apesar de ser considerado 

um socialista utópico, Fourier fez várias críticas as associações owenianas, taxando-as muitas 

vezes de fanáticas e desprezíveis. As obras de Fourier contemporizam princípios teóricos e 

doutrinários de liberdade, do associativismo universal e voluntário, chegando a criar as 

organizações falansteristas. 
 

Fourier defendia que cada associado do falanstério deveria receber o seu dividendo 

pelo seu trabalho ou pela sua contribuição. O sistema desenhado por Fourier era simples: cada 

associado inicialmente recebia um número de ações representando o valor do capital, oriundos 

da contribuição para a constituição do falanstério dada por meio da terra ou da força de 

trabalho, ou ainda de ambos. Tomando por base os resultados dessas ações, a repartição se 

faria a três títulos: capital e terra de um lado; trabalho de outro e, por fim, talento ou 

capacidade. Para suprir o salário, Fourier defendia que cada associado receberia os dividendos 

conforme o seu trabalho ou a sua contribuição (PINTO, 2009). 

 Segundo Pinto (2009) também há outros importantes pensadores com base no 

socialismo utópico, tais como: Louis Blanc; Pierre Joseph Proudhon; Jean Charles L. S. de 

Sismondi; e Charles Gide. Considerando desde o surgimento do cooperativismo moderno, os 

principais órgãos representantes do setor, em nível mundial e nacional, atualmente são: 

1) ICA - International Co-operative Alliance - Aliança Cooperativa Internacional, 

fundada em Londres, na Inglaterra, em 19 de agosto de 1895, durante o 1º 
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Congresso Cooperativo, órgão de representação mundial é responsável por 

estabelecer objetivos, definir e defender os princípios cooperativos e 

desenvolvimento do comércio internacional. A Aliança foi uma das únicas 

organizações internacionais a sobreviver a Primeira Guerra Mundial e a Segunda 

Guerra Mundial, comprometida com a paz, a democracia, e permanecendo 

politicamente neutra;  

2) ACI AMÉRICAS - International Co-operative Alliance for the Americas - 

Aliança Cooperativa Internacional para as Américas, foi criada em 1990 em San 

Jose, Costa Rica, com o objetivo de promover o reposicionamento do modelo 

cooperativo no novo ambiente econômico, político, social e empresarial a apoiar as 

organizações membros da Aliança nas Américas na promoção e defesa da 

identidade cooperativa, promoção de negócios e desenvolvimento de recursos 

humanos;  

3) OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras, fundada em 1969, durante o 

IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo, possui como objetivos a promoção, 

fomento e defesa do sistema cooperativista em todas as instâncias políticas e 

institucionais; e 

4) SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, entidade 

ligada em sistema OCB, foi criado em 1998, e têm como objetivos a gestão da 

formação profissional, promover programas de educação cooperativa, divulgar os 

ideais cooperativos, e ainda promover e realizar os estudos e pesquisas de 

interesses das sociedades cooperativas. Esses órgãos representam, coordenam, 

fomentam e realizam a integração dos treze ramos de atividade econômica do 

cooperativismo. 

A International Co-operative Alliance - ICA (2015) define o cooperativismo como 

uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente para satisfazer suas 

necessidades econômicas, sociais e culturais comuns e aspirações através de uma empresa de 

propriedade comum e democraticamente gerida. Para a Organização das Cooperativas 

Brasileiras - OCB (2014) o cooperativismo é um modelo socioeconômico fundamentado na 

participação democrática, na solidariedade, na independência, e na autonomia dos que se 

unem de forma voluntária em prol de um objetivo econômico e social comum.  
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O cooperativismo possui valores e princípios que são os direcionadores doutrinários 

que regem os imperativos morais e é o alicerce para a perenidade do cooperativismo em todo 

o planeta (MEINEN e PORT, 2012). Os valores precedem os princípios e este por sua vez 

traduz os valores e as colocam em prática. Não existe um consenso que defina quais são os 

valores, mas está basicamente enunciada por meio da solidariedade; liberdade; democracia; 

equidade; igualdade; responsabilidade; honestidade; transparência; e responsabilidade social. 

Já os princípios, após sofrer algumas alterações, teve sua última definição no congresso da 

ICA em 1995, sendo sete princípios direcionadores do cooperativismo mundial, são eles: 1) 

Adesão Livre e Voluntária; 2) Gestão Democrática; 3) Participação Econômica; 4) Autonomia 

e independência; 5) Educação, Formação e Informação; 6) Intercooperação; e 7) Interesse 

pela Comunidade. Os valores e os princípios devem servir como fonte de inspiração para as 

pessoas que vivenciam o cooperativismo, sua ausência pode acarretar em perda da sua 

essência e da sua identidade, e reforçar e praticar os valores e princípios é o combustível que 

move o cooperativismo no mundo inteiro.  

As cooperativas se configuram como uma empresa voltada para o desenvolvimento 

socioeconômico de seus associados e da comunidade no qual está inserida. Estudos vêm 

sendo realizados principalmente para explicitar o papel das cooperativas no desenvolvimento 

sob dois aspectos: o social e o econômico da região em que atua (CHAVES, 2009; FILHO, 

2007; ILHA et al., 2008; PAULA, SILVA e CORDEIRO, 2005; SILVA, ALVES e FILHO, 

2008; SILVA, LOURENÇO e FILHO, 2006). Silva et al. (2006) se refere as cooperativas 

como organizações que através de suas doutrinas e princípios aproximam as pessoas e 

potencializa o fomento do capital social entre as pessoas, fortalecendo e estruturando o 

desenvolvimento local, que nos trabalhos são definidos como uma região, cidade ou até 

mesmo um bairro, com suas relações e peculiaridades locais.  Para Silva et al. (2008), as 

cooperativas são organizações com atuação local e que possuem como cooperados as pessoas 

da própria comunidade. Portanto, as cooperativas, em sua maioria, surgem a partir da 

necessidade de aumentar a competitividade do cooperado e se apresenta como uma alternativa 

de renda e desenvolvimento local. 

De acordo com Martins, Mafioletti, Turra, Monteiro e Krinski (2014) além do 

desenvolvimento econômico dos cooperados, as cooperativas são reconhecidas também por 

suas características sociais, em função dos muitos benefícios que prestam aos seus 

cooperados, colaboradores, familiares e às comunidades onde estão inseridas. Segundo 
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Meinen e Port (2012), por meio da análise das definições sobre o cooperativismo, colocam 

como grande distinção entre a empresa cooperativa e outras iniciativas de caráter empresarial, 

sua preocupação com valores e ideais humanitários. 

Segundo a International Co-operative Alliance - ICA (2015) os últimos números do 

cooperativismo mundial apontam para 1 bilhão de pessoas ligadas ao cooperativismo e mais 

de 250 de milhões de empregos são gerados por cooperativas e seus processos. No Brasil o 

cooperativismo está subdivido em 13 ramos de atividade econômica, sendo eles: 

Agropecuário, Consumo, Crédito, Educacional, Especial, Habitacional, Infraestrutura, 

Mineral, Produção, Saúde, Trabalho, Transporte e Turismo. Ao todo possuem, de acordo com 

o Relatório da Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB 2014 (2015), 6.800 

cooperativas registradas no País. Esses empreendimentos reúnem mais de 11,5 milhões de 

cooperados e geram 340 mil empregos diretos.  

No entanto, ainda é pequena participação da população brasileira em uma cooperativa, 

com menos de 6% do total, se comparado a outros países como o Canadá com uma 

participação de 40%, a Noruega com 42% e a Espanha com 15%. Mas de acordo com o 

Relatório Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB 2014 (2015) o número de 

associados das cooperativas brasileiras cresceu 87,9% no período entre 2004 a 2013, e em 

comparação com o crescimento populacional no Brasil, que nesse mesmo período foi de 12%, 

demonstra o potencial futuro do movimento cooperativista. Outro número do cooperativismo 

de destaque é a sua capacidade de gerar empregos, que entre 2004 a 2013 cresceu 83,2%.  

Nota-se que ao tratar de número de cooperados, o ramo de atividade econômica do 

cooperativismo brasileiro que possui maior participação é o ramo de crédito. Segundo o Portal 

do Cooperativismo de Crédito (2015) o número de associados do ramo crédito fechou em 

2013 com 6,2 milhões distribuídos nas 1.154 cooperativas, das quais 888 estão ligadas aos 

sistemas Sicredi, Sicoob, Unicred, Cecred, Confesol e Uniprime.  

Seguindo com o entendimento teórico, e como o questionamento desta pesquisa está 

pautado nas cooperativas de crédito, os dois próximos tópicos tratarão de suas origens e 

evolução, assim como suas diferenças em relação aos bancos.  

2.1.1 Cooperativismo de Crédito no Brasil e no Mundo: Origens e evolução 
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O Portal do Cooperativismo de Crédito (2015) cita a história do cooperativismo de 

crédito e como esse ramo foi organizado, sendo que as primeiras cooperativas de crédito rural 

surgiram na Alemanha, por iniciativa de Friedrich Wilhelm Raiffeisen, que fundou as 

chamadas “Caixas de Crédito Raiffeisen”. Ainda hoje esse tipo de cooperativa é bastante 

popular na Alemanha, tendo influenciado, sobremaneira, a constituição das cooperativas de 

crédito rural brasileiras. 

Sabe-se que, com uma predominância germânica, foi fundada em 28 de dezembro de 

1902, a primeira cooperativa de crédito da América Latina, em Nova Petrópolis/RS, a 

SICREDI Pioneira RS, sendo que inicialmente ficou conhecida como “Sociedade Cooperativa 

Caixa de Economia e Empréstimos Amstad”.  

Desde o surgimento da primeira cooperativa de crédito em 1902, o cooperativismo de 

crédito brasileiro passou por altos e baixos, até que teve o seu ressurgimento principalmente 

da década de 1980, quando o Estado apresentou sinais evidentes de debilidade em suas fontes 

de recursos disponíveis para um financiamento subsidiado, causando assim um forte impacto 

no setor agropecuário. Conforme Schardong (2003), as cooperativas de crédito se tornaram 

um sistema alternativo para acessos a financiamentos pelos produtores rurais.  

Visando a organização do cooperativismo de crédito no mundo, as cooperativas 

possuem órgãos de representação a nível mundial nos quais encontram-se destacadas no 

quadro 1, cada qual com sua denominação, representação e atribuições. 

Quadro1: Principais órgãos de representação do cooperativismo de crédito 

 
Fonte: Portal do Cooperativismo de Crédito (2015) 

Denominação Atribuição

WOCCU - World

Council of Credit

Unions

Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, cuja atribuição é a promoção do

desenvolvimento sustentável das cooperativas de crédito e outras instituições

cooperativas financeiras

ACCU - Association

of Asian

Confederation of 

Confederação Asiática das Cooperativas de Crédito, formada pela integração de 20

países asiáticos representando 48 milhões de associados de 56.167 cooperativas de

crédito e ativo total de US$102,2 bilhões

ICBA - International

Co-operative 

Banking Association

Associação Internacional de Bancos Cooperativos, entidade setorial da ACI que

tem por compromisso contribuir para o desenvolvimento, o crescimento e a

competitividade dos bancos cooperativos, atuando na defesa dos interesses do

sistema e na promoção mundial de sua importante contribuição econômica e social

EACB - European

Association of

Cooperative Banks

Associação Europeia de Bancos Cooperativos, entidade filiada à ICBA, órgão

supranacional para os bancos cooperativos que congrega 28 entidades

ICA - International

Co-operative 

Alliance

Aliança Cooperativa Internacional, organismo mundial com a função básica de

defender os princípios cooperativistas. Objetiva a autonomia, o desenvolvimento e

a integração do movimento cooperativista.
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Segundo o Portal do Cooperativismo de Crédito (2015), conforme dados da WOCCU 

(World Council of Credit Unions - Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito) em 2013 

as cooperativas de crédito estavam presentes em 103 países com aproximadamente 57 mil 

cooperativas e com 210 milhões de associados, o que corresponde a 8% da população 

economicamente ativa mundial, vale ressaltar que estes números ainda podem ser maiores 

pois trata-se apenas de números de cooperativas filiadas ao WOCCU. Países como a França, 

Japão, Alemanha, China, Holanda e Estados Unidos compõem os números mais expressivos 

do cooperativismo de crédito mundial. 

 O Brasil fechou o ano de 2013 com 1.154 cooperativas de crédito e com mais de 6 

milhões de associados divididos nos 5.084 pontos de atendimento e com 41 mil 

colaboradores, conforme dados da OCB contidos no Portal do Cooperativismo de Crédito 

(2015). Sicoob, Sicredi, Unicred, Cecred, Confesol e Uniprime são os principais sistemas no 

qual representam 77% do total de cooperativas e 90 % de toda rede de atendimento. 

As cooperativas de crédito, no que se refere a representatividade dos números do 

sistema financeiro nacional, ainda estão muito aquém das grandes instituições, como Banco 

do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal. No entanto, Meinen e Port (2012) 

apresentam a evolução da participação de mercado do cooperativismo de crédito no Sistema 

Financeiro Nacional - SFN, sendo que as cooperativas representavam em 1995 apenas 0,20% 

do total de ativos, mas já em 2011 chegou esta participação atingiu a ordem de 2,25%, sendo 

que o crescimento no período pesquisado dos ativos totais do Sistema Financeiro Nacional foi 

de 758% e das cooperativas atingiram a marca de 9.728%. Em setembro de 2014 o 

cooperativismo de crédito chegou a 2,75% do total de ativos do SFN, ficando à frente de 

grandes bancos como o HSBC, Safra, Citibank e Banrisul. 

No âmbito acadêmico, esse tipo de instituição financeira vêm sendo, constantemente, 

alvo de diversas pesquisas. Motta (2014) analisou a importância das cooperativas de crédito 

para o Sistema Financeiro Nacional, onde constatou que, as cooperativas, colaboram com o 

excedente ao consumidor por meio da cobrança de taxas de juros mais baixas e também por 

uma eficiente gestão do crédito, contribuindo também com a regulação do SFN no que tange 

as taxas de juros e tarifas de serviços bancários.  

Grzeszczeszyn (2013) analisou a autonomia estratégica de Cooperativas de Crédito 

Singulares, visto que as cooperativas vêm se organizando em sistema, o que em sua pesquisa 
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acarreta em perda de autonomia estratégica, sendo compensada com os ganhos de escala e 

redução de custos decorrentes da padronização de produtos, serviços e processos, dentre 

outros, amenizando o problema da perda da autonomia estratégica. 

 Matias, Quaglio, Resende e Magnani (2014) comparou por meio da análise do índice 

de eficiência e da evolução da receita de produtos e serviços a realidade das cooperativas de 

crédito frente aos bancos públicos e privados. Constatou-se que os bancos ainda possuem 

melhores níveis de eficiência e evolução das receitas, o que pode se apresentar como elemento 

potencial a ser trabalhado pelas cooperativas. 

 Chaves (2009) e Pereira (2008) trazem em suas pesquisas as contribuições das 

cooperativas de crédito para o desenvolvimento local, seja em uma área mais desenvolvida 

economicamente como também em uma economia onde a cooperativa colabore com a 

inclusão financeira. 

 Bonfadini e Machado (2010), por meio de uma investigação da construção de 

relacionamento em uma cooperativa de crédito, colaboraram com a adaptação de uma escala 

para mensurar o relacionamento nesse tipo de instituição financeira. 

Harvey (1995) realizou um trabalho cujo objetivo era investigar a estratégia 

corporativa e de marketing para a aborgagem ética na prática bancária de um banco 

cooperativo brtiânico. Os resultados demosntraram que o banco cooperativo consegue 

transmitir aos seus clientes os valores do movimento cooperativo por meio da ética nos 

negócios. 

Laratta (2010) por meio de sua pesquisa sobre o impacto dos bancos cooperativos 

japoneses para o desenvolvimento social e economico local, traz importantes contribuições 

para o entendimento do cooperativismo de crédito como impulsionador do desenvolvimento 

da comunidade local.  

Manetti e Bagnoli (2013) verificou que os indicadores de eficiência dos bancos 

cooperativos estão abaixo dos bancos não cooperativos italianos, porém seus estudos vão 

além da simples análises dos indicadores, pois incluem os resultados sociais gerados pelos 

bancos cooperativos. 
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 A investigação, tendo como objeto de pesquisa as cooperativas de crédito, possui 

grande potencial de exploração na comunidade acadêmica, visto que existem diferenças na 

sua natureza e objetivos se comparados com outros stakeholders de sua área de atuação. Desta 

forma a próxima seção deste trabalho apresenta as principais diferenças entre as cooperativas 

de crédito e os bancos, posicionando as instituições financeiras cooperativas distintamente dos 

demais participantes do SFN.  

2.1.1.1 Diferenças entre cooperativas de crédito e bancos  

As cooperativas de crédito, por sua natureza, se diferem dos demais stakeholders 

pertencentes ao SFN, sendo caracterizada por ser uma instituição financeira formada por 

pessoas unidas voluntariamente, com forma e natureza jurídica próprias, sem fins lucrativos e 

com seu principal objetivo de prestar serviços financeiros a seus associados de forma simples 

e com vantagens a seus associados e a sua comunidade. O portal do cooperativismo de crédito 

(2015) destaca algumas vantagens de participar do cooperativismo:  

1) A cooperativa é conduzida pelos próprios associados; 

2) A assembleia de associados é quem decide os rumos da cooperativa;  

3) A aplicação dos recursos é direcionada aos cooperados, contribuindo para o 

desenvolvimento do grupo e, também, para o desenvolvimento social do ambiente 

onde vivem;  

4) Valoriza o relacionamento;  

5) O crédito pode ser concedido em prazos e condições mais adequados às 

características dos associados;  

6) Os associados podem se beneficiar com o retorno de eventuais sobras ou 

excedentes. 

Para Bonatti (2013) e Pinheiro (2008) as cooperativas de crédito se destacam por meio 

de um sistema que privilegia o associado no lugar do “cliente”, através de um sistema de 

participação e gestão democrática que permite uma aproximação e envolvimento com as 

rotinas do negócio. 

Dentre os valores que diferenciam este modelo de negócio de acordo com Schardong 

(2002), destacam-se a: 

1) preservação irrestrita da natureza cooperativa do negócio; 
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2) respeito à individualidade do associado; 

3) valorização e desenvolvimento das pessoas; 

4) a preservação da instituição como sistema; 

5) o respeito às normas oficiais e internas; 

6) a eficácia e transparência na gestão. 

Os autores Meinen e Port (2012, p. 51) sintetizam e tornam latente às diferenças entre 

os bancos e as cooperativas de credito, conforme o quadro 2. 

Quadro 2: Diferenças entre bancos e cooperativas de crédito 

 
Fonte: Meinen e Port (2012, p. 51) 

De forma geral, como aponta Cunha (2007), os produtos e serviços podem ser 

similares. As instituições financeiras cooperativas buscam se destacar por meio do 

relacionamento, com a intenção de encantar e cativar seus associados e estes serem os 

verdadeiros arrematadores de novos clientes. 

BANCOS COOPERATIVAS DE CRÉDITO

a) são sociedade de capital; a) são sociedade de pessoas;

b) o poder é exercido na proporção do número de

ações;
b) o voto tem peso igual para todos (uma pessoa, um voto);

c) as deliberações são concentradas; c) as decisões são partilhadas entre muitos;

d) os administradores são terceiros (homens de

mercado);
d) os administradores-líderes são do meio (associados);

e) o usuário é mero cliente; e) o usuário é o próprio dono (cooperado);

f) o usuário não exerce qualquer influencia na

definição dos produtos e na sua precificação;

f) toda a politica operacional é decidida pelo próprios

usuários/donos (associados);

g) podem tratar distintamente cada usuário;
g) não podem distinguir: o que vale para um, vale para todos (art.37 

da lei nº 5.764/71);

h) preferem o público de maior renda e as maiores

corporações;
h) não discriminam, servindo todos os públicos;

i) priorizam os grandes centros (embora não tenham

limitações geográficas);

i) não restringem, tendo forte atuação nas comunidades mais

remotas;

j) têm propósito mercantilista;
j) a mercancia não é cogitada (art. 79, parágrafo único, da lei nº

5.764/71);

k) a remuneração das operações e dos serviços não

tem parâmetro/limite;

k) o preço das operações e dos serviços tem como referencia os

custos e como parâmetro as necessidades e reinvestimento;

l) atendem em massa, priorizando, ademais, o

autosserviço;

l) o relacionamento é personalizado/individual, com o apoio da

informática;

m) não têm vínculo com a comunidade e o público-

alvo;
m) estão comprometidas com as comunidades e os usuários;

n) avançam pela competição; n) desenvolvem-se pela cooperação;

o) avançam ao lucro por excelência; 
o) o lucro está fora do seu objetivo, seja pala sua natureza, seja por

determinação legal (art. 3º da lei nº 5.764/71);

p) o resultado é de poucos donos (nada é dividido

com os clientes);

p) o excedente (sobras) é distribuído entre todos (usuários), na

proporção das operações individuais, reduzindo ainda mais o

preço final pago pelos cooperados e aumentando a remuneração

de seus investimentos;

q) no plano societário, são regulados pela lei das

sociedades anônimas.
q) são reguladas pela lei cooperativista e por legislação própria.
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No entanto, se faz necessário para este trabalho o entendimento do setor de serviços 

onde as cooperativas de crédito e os bancos atuam. Serão tratados, no próximo tópico, a 

definição de serviços, a composição desse setor, suas diferenças em relação aos produtos, o 

setor bancário como agente de serviços e como é o processo de escolha dos clientes de 

serviços. 

2.2 SERVIÇOS  

Zeithaml, Bitner e Gremler (2011) define serviços como atos, processos e atuações 

oferecidos ou co-produzidos por uma entidade ou pessoa, para outra entidade ou pessoa. 

Kotler (2012) apresenta uma definição semelhante, no entanto enfatiza a questão da 

intangibilidade do serviço, podendo estar ou não ligada a um bem concreto. 

O setor de serviço está fortemente ligado ao desenvolvimento econômico de um país, 

pois conforme as economias se desenvolvem, os serviços passam a desempenhar um papel 

mais importante. A economia norte americana, por exemplo, têm seu crescimento baseada no 

setor de serviços, sendo responsável por cerca de 96 por cento de toda geração de emprego até 

2018 (KOTLER e KELLER, 2012). 

Para Churchil e Peter (2012, p. 298-299) existem duas razões para o crescimento do setor 

de serviços:  

1. Maior demanda por serviços: a medida que uma economia se desenvolve, os 

consumidores estão mais predispostos a fazer mais do que as compras básicas, como 

exemplo pode se citar a alimentação, que ao invés de comprar os produtos para 

cozinhar, as pessoas optam por utilizar serviços de restaurantes. Outro fator, que pode 

ser apontado, é a maior demanda dos compradores organizacionais, onde buscam se 

reestruturar e melhorar a eficiência, como exemplo pode se citar a contratação de uma 

empresa para melhorar a qualificação profissional; 

2. Maior oferta de serviços: as mudanças tecnológicas influenciaram não somente a 

demanda por serviços mas também sua oferta. Com o desenvolvimento da tecnologia 

os serviços se tornaram mais acessíveis. 

Shostack (1977) propõe uma discussão sobre a diferenciação entre produtos e serviços 

com base na tangibilidade de um e a intangibilidade do outro. Tangível significa aquilo que é 

palpável e material, já o intangível é o antônimo, que significa impalpável e imaterial. Um 
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serviço não pode ser armazenado em uma prateleira, tocado, provado ou julgado por tamanho, 

o serviço é uma experiência, um processo, ele é prestado e vivenciado pelo cliente. No 

entanto diferenciar um serviço de um produto necessita entender outros aspectos além do 

tangível e intangível, no quadro 3 é apresentado resumidamente as principais características 

dos serviços. 

Quadro 3 - Características entre bens e serviços 

Fonte: adaptado pelo autor, 2015. 

As mudanças na economia mundial e as alterações na prática de negócios com foco no 

setor de serviços estão intimamente ligadas (I) ao fato de que os serviços hoje dominam as 

economias modernas do planeta; (II) ao foco nos serviços é a base para competitividade nas 

empresas; (III) ao surgimento de setores específicos de serviços profissionais; (IV) ao papel 

desempenhado por novos conceitos de serviços oriundos do avanço tecnológico; e (V) pela 

Característica Churchil e Peter Kotler e Keller Zeithaml, Bitner e Gremler

Intangibilidade

Os clientes possuem apenas

lembranças ou resultados,

enquanto que os bens podem

ser usados, revendidos ou

dados para outros

Ao contrário dos bens

(produtos tangíveis) os

serviços não podem ser vistos,

provados, sentidos, ouvidos ou

cheirados antes de serem

adquiridos. O desafio é

administrar as evidências do

serviço para tangibilizar o

intangível.

Coloca como principal

característica do serviço,

dado que os serviços são

ações e execuções e não

objetos.

Inseparabilidad

e

Os serviços geralmente não

podem ser separados das

pessoas que os fornece,

enquanto que os bens podem

ser produzidos por

determinadas pessoas e

vendidas por outras

Os serviços são produzidos e

consumidos simultaneamente,

gerando uma forte interação

entre o cliente e o prestador do

serviço.

A geração e o consumo

dos serviços são

simultâneos, resultando

em maior interação e

colocando o gerador do

serviço como parte do

produto propriamente

dito.

Perecibilidade

Serviços só podem ser

usados no momento em que

são oferecidos, enquanto que

os bens podem ser estocados

e utilizados em um momento

posterior

Serviços não podem ser

estocados, podendo ser um

problema quando a demanda

oscila, portando o

gerenciamento da demanda e

produção se tornam crucial.

Refere-se ao fato de que

o serviço não pode ser

gravado, armazenado,

revendido ou devolvidos.

Variabilidade

Devido a inseparabilidade e

ao alto envolvimento, cada

serviço pode ser único, com

uma possível variação de

qualidade.

Visto que dependem de por

quem, onde e quando são

fornecidos, os serviços são

altamente variáveis. Exige

estratégias para minimizar o

impacto negativo da sua

variabilidade.

Uma vez que os serviços

são ações, muitas vezes

executadas por seres

humanos, tanto o

prestador quanto o

cliente, não há dois

serviços exatamente

idênticos. 
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compreensão do poder de diferenciação proporcionada pelos serviços (ZEITHAML, BITNER 

e GREMLER, 2011). 

 A diferenciação entre um produto e serviço nem sempre é clara e a percepção de um 

bem ou serviço puro está cada vez mais difícil, já que agregar um serviço ao produto, e vice 

versa, está cada vez mais comum em uma economia dinâmica e em desenvolvimento. O 

quadro 4 apresenta esta configuração entre bens e serviços 

Quadro 4 - Contínuos bens-serviços 

 
Fonte: Churchil e Peter (2012) 

O setor de serviços envolve diferentes ramos, como por exemplo: transportes, 

comunicações, comércio, instituições financeiras, administrações públicas, entre outros. 

Como o foco deste trabalho é específico em instituições financeiras, o próximo tópico trata 

dos serviços no setor bancário. 

2.2.1 Serviços no Setor Bancário  

Um importante stakeholder do setor de serviços é a indústria bancária, tanto pela sua 

representatividade no sistema econômico mundial quanto pela sua importância para o 

desenvolvimento econômico por meio da prestação de serviços aos seus clientes. O Fundo 

Monetário Internacional - FMI, é o órgão de representação mundial responsável por assegurar 

a estabilidade do sistema monetário internacional, buscando prover o crescimento econômico 

sustentável, elevar os padrões de vida e reduzir a pobreza (FUNDO MONETÁRIO 

INTERNACIONAL, 2015). As instituições financeiras de um modo geral, sem especificar o 

banco e país de origem, prestam serviços financeiros que envolvem: captar depósitos e abrir 

contas; emprestar dinheiro a empresas e indivíduos, trocar cheques, facilitar a transação de 

valores, emitir cartões de crédito e débito e realizar a guarda de valores, entre outros.  

No Brasil, as instituições financeiras, provedoras dos serviços bancários, são 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional - SFN. O SFN é um conjunto de órgãos no qual 

Tangível (100%  bens) Misto Intangível (100%  serviços)

Furadeira
Furadeira com treinamento

para o usuário

Treinamento para uso

seguro de furadeiras

Carro Trocas de óleo Corrida de táxi

Terno Terno com ajustes Ajustes

Creme para massagem Massagem com creme Massagem sem creme

Avião Viagem aérea com almoço Transporte aéreo



36 
 

regulamenta, fiscaliza e executa as operações necessárias à circulação da moeda e do crédito 

na economia, sendo composto por diversas instituições, tais como:  

a) Entidades Normativas e Reguladoras; 

b) Os bancos comerciais e de investimento;  

c) As corretoras; 

d) As distribuidoras;  

e) As cooperativas de crédito;  

f) As bolsas e as câmaras de liquidação;  

g) As seguradoras e as entidades de previdência complementar;  

h) O Sistema Brasileiro de Pagamentos; 

i) O Selic e a Cetip; 

j) O Fundo Garantidor de Crédito. 

O SFN também pode ser divido em dois grandes grupos: "Área Bancária" e "Área 

Não-Bancária". A “Área Bancária” inclui as instituições no qual participam do processo de 

criação de moeda na economia, como os Bancos Comerciais, Bancos Múltiplos, as Caixas 

Econômicas e as Sociedades Cooperativas de Crédito. Esse agrupamento também pode ser 

dividido por sua origem, tais como: público ou privado, estrangeiro ou nacional e, ainda, 

bancos ou cooperativas de crédito. Por sua vez, a área não-bancária inclui os Bancos de 

Investimento, Bancos de Desenvolvimento, Sociedades de Crédito, Financiamento e 

Investimento, Sociedades de Arrendamento Mercantil, Seguradores e as entidades de 

previdência complementar, Sociedades Corretoras de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, 

Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários e Companhias Hipotecárias.  

A partir da década de 1990, o Brasil passou por importantes mudanças na estrutura e 

nos padrões de concorrência do sistema bancário. Seguindo a tendência mundial de 

liberalização em vários mercados, o Brasil iniciou um processo de abertura comercial e 

financeira. Com o processo de reestruturação bancária promovido pelo governo, começou um 

processo de fusões e aquisições, tanto por instituições estrangeiras como por instituições 

nacionais. As mudanças também envolveram inovações em produtos, novas práticas de gestão 

e governança, gestão de ativos e passivos, regras nas formações de preços e operações, e 

intensificação da concorrência. 
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Segundo Neto e Pauli (2008) duas transformações se destacam nesta mudança. Uma é 

a adaptação da atividade bancária em prestadora de serviços e facilidades para clientes, como, 

por exemplo, o pagamento de contas por débito automático e on-line. E segundo é a 

especialização da atividade de intermediação financeira entre clientes poupadores e tomadores 

no segmento de crédito de curto prazo. 

Os serviços bancários englobam uma variedade de serviços, que permitem aos clientes 

o amplo atendimento de suas necessidades financeiras. Os principais serviços oferecidos pelas 

instituições financeiras são: 

1) Contas;  

2) Cartões;  

3) Compensação;  

4) Transferências;  

5) Arrecadação;  

6) Cobrança;  

7) Pagamentos;  

8) Seguros e Previdência 

Além dos serviços mencionados, as instituições financeiras, por sua natureza e 

essência, realizam as intermediações financeiras de captação e concessão de crédito. A 

disputa pelo mercado por meio dos serviços bancários disponibilizados pelas instituições 

financeiras têm se intensificado nos últimos anos. Estudos estão sendo realizados para 

compreender quais os meios que as instituições financeiras estão se utilizando para elevar 

seus resultados, como o de Zineldin (1996) no qual partiu do pressuposto de que nenhum 

banco pode ser o melhor em todos os produtos e serviços financeiros e ser líder em todos os 

segmentos de clientes, o autor descobriu em sua pesquisa que existem vários bancos líderes, 

liderança esta principalmente da consequência de seu posicionamento estratégico. 

Outros estudos envolvendo a o setor bancário vêm abordando assuntos tais como: 

retenção de clientes (MILAN, TONI e MICHELON, 2008; KOECH, 2014); utilização da 

técnica da preferência declarada para escolha dos serviços bancários (GRANEMANN, 

TOSTA e ROCHA, 2008); mensuração de uma escala para o valor percebido no varejo 

bancário (PARENTE e LEOCÁDIO, 2014); o impacto dos serviços para a capacitação e 

satisfação do cliente e desempenho do banco (SINGH, 2014); confiança do consumidor nas 
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relações bancárias (JARVINEN, 2014); gestão do capital do cliente como estratégia de 

fidelização (DAMKE e DAMKE, 2014); aceitação e qualidade dos serviços bancários pela 

internet (HERINGTON e WEAVEN, 2009; HASSANUDDIN, ABDULLAH, MANSOR e 

HASSAN, 2012); percepção dos benefícios relacionais e sua influência na satisfação do 

cliente (DIMITRIADS, 2010); e importância da área de marketing para a estratégia bancária 

(GOYAL, 2014). 

 2.2.2 Marketing de Serviços 

Os conceitos e as estratégias do marketing de serviços foram desenvolvidos em 

resposta ao imenso crescimento do setor, o que aumentou sua importância para a economia 

mundial. Shostack em seu artigo “Breaking Free from Product Marketing” escrito em 1977 

faz um alerta sobre o marketing de serviços, que para ser eficaz requer uma visão oposta as 

práticas convencionais do marketing de produto. Segundo o autor tangibilizar o aspecto 

intangível dos serviços seria um dos maiores desafios para o futuro do marketing de serviços.  

Devido as diferentes características dos serviços em comparação aos produtos, 

principalmente no que se refere a intangibilidade, heterogeneidade, a geração e o consumo 

simultâneos e a perecibilidade, que os profissionais da área de serviços vêm dando especial 

atenção ao marketing (ZEITHAML, BITNER e GREMLER, 2011). 

Um dos conceitos básicos do marketing é o mix de marketing, definido como os 

elementos controlados por uma organização e utilizados para entender ou comunicar-se com 

os clientes. O mix de marketing tradicional é composto de quatro P’s: produto, ponto de 

distribuição, promoção e preço. Em função de os serviços serem normalmente produzidos e 

consumidos simultaneamente, os clientes muitas vezes estão presentes no ato do serviço. O 

reconhecimento da importância destas variáveis adicionais fez com que os profissionais de 

marketing adotassem o conceito de mix expandido do marketing de serviços, incluindo além 

dos tradicionais 4 P’s, as pessoas, evidência física e processo (ZEITHAML, BITNER e 

GREMLER, 2011). 

Zeithaml, Bitner e Gremler (2011) defende que o mix de marketing de serviços 

expandido e o foco no cliente são temas unificados e, em seu modelo de lacunas da qualidade, 

os serviços possuem como base a compreensão do cliente por meio de suas percepções, 

expectativas, exigências, e a construção do seu relacionamento. 



39 
 

Um serviço, portanto, quando bem executado resulta em uma estratégia de lucro, 

propiciando mais clientes novos, mais negócios com os clientes existentes, menos clientes 

perdidos, mais isolamento da competição de preços e menos erros que exijam o retrabalho dos 

serviços, (BERRY, PARASURAMAN e ZEITHAML 1994). 

Os principais objetivos dos provedores e profissionais de marketing de serviços são o 

desenvolvimento e a oferta de serviços que atendam às necessidades e expectativas dos 

clientes, tornando-se essencial para a sua sobrevivência econômica. Para alcançar estes 

objetivos, as prestadoras de serviços precisam entender a maneira como os consumidores 

escolhem, presenciam e avaliam as ofertas de serviços (ZEITHAML, BITNER e GREMLER, 

2011). 

O cliente de serviço é mais exigente e possui uma participação no processo de 

produção do serviço, afetando diretamente a qualidade do serviço e a percepção/expectativas 

do cliente. A expectativa dos clientes de serviços é o serviço que se deseja ter e, possui como 

base, um ponto de referência formada pelas suas crenças e experiências. Já as percepções é a 

maneira como os clientes percebem o serviço recebido, se foi um serviço de qualidade e se o 

cliente ficou satisfeito (ZEITHAML, BITNER e GREMLER, 2011). 

Para Kotler e Keller (2012) as expectativas dos clientes se formam a partir das 

experiências anteriores, boca a boca e propaganda. De modo geral, os clientes de serviços 

comparam o serviço percebido com o serviço esperado e se, o serviço percebido não atender a 

expectativa do serviço esperado, o cliente ficará decepcionado e aberto a novas experiências. 

Encantar e satisfazer os clientes de serviço é um dos caminhos para superar as expectativas 

dos clientes. 

Segundo Zeithaml, Bitner e Gremler (2011) as expectativas se dividem em: serviço 

desejado e serviço adequado. O primeiro reflete o que o cliente quer e o segundo é o serviço 

mínimo aceitável que o cliente está disposto a receber. O serviço desejado pode ser 

influenciado pelas necessidades pessoais; promessas explícitas e implícitas do serviço; boca a 

boca; e experiência passada.  

As percepções dos clientes de serviços estão relacionados com a satisfação e qualidade 

do serviço, sendo que a satisfação está ligada as características e atributos dos serviços e 

também aos aspectos emocionais do cliente; e a qualidade do serviço ligada a confiabilidade, 



40 
 

segurança, empatia e a responsividade do serviço (ZEITHAML, BITNER e GREMLER, 

2011). 

2.2.2.1 Processo de Tomada de Decisão do Consumidor de Serviços 

A primeira área importante do comportamento do consumidor a que os profissionais 

de marketing se dedicam é a maneira como ele toma as decisões e dá os passos que levam à 

aquisição de um serviço em especial. Para isto Zeithaml, Bitner e Gremler (2011) pontua seis 

etapas, conforme ilustrado no quadro 5.  

Quadro 5: Etapas para tomada de decisão 

Fonte: Zeithaml, Bitner e Gremler (2011) 

De modo similar, Churchill e Peter (2012), incluem cinco etapas no processo de 

compra do consumidor: reconhecimento das necessidades, busca por informações, avaliação 

Etapa Descrição

É utilizado a hierarquia de Maslow no qual dispõe em cinco categorias sequenciais:

- Necessidades fisiológicas;

- Necessitas por segurança e proteção;

- Necessidades sociais;

- Necessidades do ego; e

- Autorrealização. 

A busca por 

informações

A procura por informações depende do tipo de serviço, podendo ser um processo longo,

formal (como por ex. um pacote de viagem a Europa) ou um processo rápido e relativamente

automático (ex. encontrar um restaurante para almoçar). Os consumidores utilizam desde

fontes pessoais (amigos ou especialistas) até fontes impessoais (mídias, websites);

A compra de 

serviços

No setor de serviços, sabe-se pouco sobre os mesmos no momento da aquisição. Em muitas

situações o serviço é adquirido, produzido, presenciado e avaliado quase simultaneamente

A experiência do 

consumidor

Uma vez que o processo de escolha para serviços traz riscos inerentes, com vários aspectos

desconhecidos, a experiência propriamente dita muitas vezes domina o processo de

avaliação. Os serviços possuem alto teor de qualidades de experiência e de credibilidade em

comparação aos produtos. Dessa forma, a maneira como os consumidores avaliam a

experiência real do serviço é essencial em seu processo de avaliação e em sua decisão de

adquiri-lo outra vez no futuro

Reconhecimento das 

necessidades

Avaliação das 

alternativas do 

serviço

O conjunto evocado de alternativas – o grupo de alternativas que um cliente considera 

aceitáveis em uma dada categoria de produto – provavelmente será menor para serviços do 

que para bens de consumo. Diante da tarefa de coletar e avaliar as qualidades das 

experiências, os clientes têm a escolha de simplesmente selecionar a primeira alternativa 

aceitável em vez de pesquisar mais alternativas;

Avaliação pós-

experiência

Essas avaliações são via de regra mais importantes na previsão de subsequentes

comportamentos de clientes e da probabilidade de recompra, em especial no setor de

serviços. A avaliação pós-experiência é efetuada por companhias na forma de satisfação,

qualidade do serviço, fidelidade e por vezes vínculo emocional. Alguns aspectos podem ser

positivos ou negativos para avaliação pós-experiência: Comunicação boca a boca,

prerrogativa da insatisfação, vieses positivos ou negativos, e fidelidade a marca.
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de alternativas, decisão de compra e avaliação pós-compra. No entanto, os autores 

reconhecem as influências sociais, de marketing e situacionais sobre o processo de compra do 

consumidor. O consumidor, como membro de uma sociedade, sofre influências no seu 

comportamento de compra, Churchill e Peter (2012) divide as influências sociais em quatro 

grupos: (I) cultura, (II) subcultura, (III) classes sociais e (IV) grupos de referência da pessoa e 

a família. As atividades de marketing é outro fator influenciador no processo de compra do 

consumidor. As estratégias de marketing em cada elemento do composto de marketing, 

formado pelo produto, preço, praça e promoção, tem seu potencial para afetar o processo de 

compra em seus estágios. A última influência, proposta pelos autores, são as influências 

situacionais que incluem o ambiente físico e situacional, o tempo e a natureza da tarefa, além 

de humores e condições momentâneas. Essas influências podem mudar o processo de compra 

e resultar na compra de diferentes marcas (CHURCHILL e PETER, 2012). 

Kotler e Keller (2012) atribuem também o papel das marcas no processo de tomada de 

decisão, e a medida que a vidas das pessoas se torna mais complexa, agitada e corrida, a 

capacidade que a marca possui de simplificar e reduzir os risco na tomada de decisão se torna 

inestimável. Buscando maior relevância da consciência da marca, as organizações investem 

pesadamente nas mensagens de marketing para atingir seu público alvo. A consciência da 

marca é um momento chave no processo de decisão de compra, oferecendo um senso de 

familiaridade e presença (AAKER, 2012). 

As pesquisas voltadas para entender o comportamento do consumidor em relação às 

marcas vêm desempenhando um papel importante para a prática de marketing. Tomadas de 

decisão gerencial na área de marketing têm se embasado no comportamento do consumidor e 

suas mudanças, aprimorando as táticas de marketing tradicionais e inovando com novas 

ferramentas de marketing. Com a facilidade do acesso às informações, os consumidores 

possuem um enorme volume de ofertas de produtos e serviços de inúmeras empresas para 

optar por uma escolha mais racional em seu entendimento. Todo esse contexto reforça a 

importância de uma marca forte como fator influenciador no processo de decisão de escolha 

(KELLER, 2003). 

Para entender qual a importância de uma marca forte e seu papel na influência na 

decisão de compra do consumidor, esta pesquisa irá contemplar em seu próximo tópico uma 

breve revisão bibliográfica sobre as marcas, abrangendo seus principais conceitos, incluindo 

também um entendimento sobre o conceito de identidade e imagem. 
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2.3 MARCAS  

 Percebe-se que nas últimas décadas as empresas voltaram suas atenções para as 

marcas e os pesquisadores também têm dado maior importância às marcas considerando suas 

relações e efeitos sobre mercados e consumidores. Não têm sido diferente com os 

profissionais de marketing que também reconhecem essa influência e estão em uma acirrada 

corrida para a construção e fortalecimentos das marcas nos diversos mercados.   

As marcas estiveram presentes desde os primórdios do comércio, mas somente em 

meados do século XX que tiveram seu papel central reconhecido dentro de uma organização. 

Atualmente existe um consenso sobre a importância da marca, sendo o principal ativo 

intangível para a construção de valor para uma empresa (TRINTA, 2006). Com a 

intensificação da competição, os produtos e serviços oferecidos no mercado, em sua maioria, 

possuem certa semelhança em diversos setores e ramos de atuação. A marca tem sido o 

elemento diferenciador na avaliação do consumidor que ultrapassa os aspectos racionais e 

funcionais de um produto ou serviço (MUNIZ, 2005). 

Para Levy (1959) todos os produtos e serviços possuem aspectos simbólicos e o 

comportamento do consumidor é influenciado por esse simbolismo, já que para o autor as 

pessoas compram os produtos ou serviços não simplesmente pelo que ele pode fazer, mas 

também pelo que ele significa. As pessoas quando compram certos bens ou serviços, elas 

estão procurando satisfazer desejos, objetivos, ambições, circunstâncias, que seguem uma 

variedade lógica na decisão de compra. 

 Com a proliferação dos estudos voltada para as marcas, várias são as suas definições 

na literatura, Aaker (2012) define uma marca como sendo um nome ou símbolo para 

identificar uma organização, produto ou serviço visando se diferenciar dos concorrentes. É 

atribuída a marca duas funções básica: identificar e diferenciar.  

 Hatch e Schultz (2003) avalia o conceito da marca sobre três perspectivas: (i) como 

ativos legais e registradas pelo proprietário (barreiras a concorrência), (ii) como ativos de 

construção de relacionamentos (ligações racionais e emocionais com os consumidores e seus 

valores), e (iii) como ativos financeiros (geradores de caixa, possibilitando preços mais altos, 

expansão para novos mercados). 
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Kapferer (2004) fez um levantamento de vários conceitos sobre marcas, sendo que, 

alguns autores dizem que é apenas o nome conhecido de um produto, ou um símbolo de 

diferenciação do produto e valorização do consumidor, outros definem como valor agregado, 

imagem, promessa, valores. Para o autor a marca pode parecer um conceito falsamente 

simples, já que em sua visão todos possuem um pouco de razão, a marca é tudo isso ao 

mesmo tempo. 

Chernatony (2005) demonstram algumas evidências da diversidade existente nas 

interpretações do que seja ou representa uma marca, sendo classificadas pelos autores da 

seguinte forma:  

1) Logomarca: elemento visual; 

2) Instrumento legal: declaração de propriedade; 

3) Empresa: representatividade de vários produtos ou serviços e pessoas de uma 

organização; 

4) Abreviatura: conjunto de informações presente na memória do consumidor por 

meio da marca; 

5) Redutor de riscos: diminuir incertezas e a percepção de risco na compra de 

produtos, seja pelo preço, qualidade ou algum tipo de avaliação social do grupo; 

6) Posicionamento: associação da marca a um benefício ou função em particular; 

7) Personalidade: somatória de atributos e valores psicológicos; 

8) Valores: conjunto de valores que a distingue das demais; 

9) Visão: sentido de direção estratégica da empresa e atuação futura da marca; 

10) Adição de valor: benefícios intrínsecos ao produto ou serviço; 

11) Identidade: conjunto de metas e valores que fornecem um sentido de 

individualidade projetada pela organização; 

12) Imagem: percepção do consumidor em relação a marca; 

13) Relacionamento: relação da marca com os clientes com base nos valores e 

personalidade de cada um. 

 A marca é um dos ativos intangíveis de maior valor de uma organização. Desenvolver 

uma marca forte requer um planejamento eficaz e um comprometimento de longo prazo. Cabe 

ao profissional de marketing criar, manter, aprimorar e, proteger as marcas por meio de uma 

gestão estratégica envolvendo o seu posicionamento, a implementação do marketing da 

marca, sua mensuração e sustentação do valor da marca (KOTLER e KELLER, 2012). 
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 Para Aaker (2012) valor da marca é um conjunto de ativos e passivos ligados a ela. Os 

ativos estão ligados a consciência da marca, a sua lealdade, e as suas associações. A 

consciência da marca é um elemento indispensável para a tomada de decisão, pois é neste 

momento que a familiaridade e a credibilidade faz com que o cliente a considere. Clientes 

leais demandam menos dispêndios financeiros e aumentam as barreiras para a concorrência. 

As associações da marca vão além de atributos e benefícios, pois incluem a personalidade da 

marca, intangíveis organizacionais (valores, culturas, pessoas, estratégias e programas), e a 

identidade da mesma. Para Keller (2009) o valor de uma marca pode ser visto por meio do 

reconhecimento de alguns benefícios de mercado, tais como: (i) percepção do melhor 

desempenho do produto; (ii) maior fidelização dos clientes; (iii) menor vulnerabilidade a 

ações de marketing dos concorrentes e crises de comercialização; (iv) maiores margens; (v) 

aumento da eficácia da comunicação de marketing; e (vi) oportunidades adicionais de 

extensão da marca. 

 Keller (2003) alertou sobre a complexidade do marketing atual e suas dificuldades 

para gerenciar uma marca em um mercado altamente competitivo, levantando questões como: 

Quais os meios mais eficazes e eficientes para construir uma marca forte? Como mensurar o 

valor de uma marca? Quando expandir a marca, como por exemplo a novas categorias de 

produtos ou novos segmentos de mercado? Como manter uma marca relevante e 

contemporânea, preservando sua identidade e seu patrimônio? Para o autor, com uma 

compreensão mais profunda de como os consumidores sentem, pensam e agem, podem 

fornecer informações valiosas para as empresas utilizarem em suas gestões da marca. 

 Ao longo dos anos, as pesquisas relacionados a marca estão ligados a diferentes tipos 

de informação, que em termos gerais fazem parte das dimensões do conhecimento da marca. 

Keller (2003) aponta oito diferentes tipos de informação que podem se tornar uma parte 

importante da memória do consumidor e afetar a sua resposta em relação às atividades de 

marketing, tais como:  

1) Consciência: identificação da marca; 

2) Atributos: características descritivas relacionadas ao desempenho e a 

personalidade da marca; 

3) Benefícios: valor pessoal e significado no qual os consumidores atribuem a 

atributos da marca; 

4) Imagens: percepção dos consumidores; 
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5) Pensamentos: respostas cognitivas pessoais para qualquer informação relacionada 

à marca; 

6) Sentimentos: respostas afetivas pessoais para qualquer informação relacionada à 

marca; 

7) Atitudes: julgamentos sumários a avaliações globais para qualquer informação 

relacionada à marca; e 

8) Experiências: comportamentos de compra e consumo e quaisquer outros episódios 

relacionados à marca. 

 Aaker (2003) cita que para uma marca ter sucesso, é preciso criar e manter pontos de 

diferenciação, já que classes inteiras de produtos podem ser copiados e proliferados 

rapidamente no mercado atual. Uma marca sem uma diferenciação não oferece nenhuma base 

para que os consumidores possam escolhê-la sobre os demais. O autor aponta basicamente 

quatro razões de se ter uma marca com um diferencial no mercado, o primeiro é que a 

existência de um diferencial aumenta a credibilidade das alegações feitas em seu nome, a 

segunda razão é que os consumidores irão resgatar em suas lembranças os benefícios e pontos 

de diferenças dentre seus concorrentes, um terceiro ponto é que a marca possibilita uma 

comunicação mais eficaz e eficiente, e finalmente uma marca com um diferencial pode ser a 

base para uma vantagem competitiva sustentável.   

 Dois aspectos essenciais para a construção e manutenção de uma marca forte é a sua 

identidade e imagem. Como um dos objetivos deste trabalho é verificar qual a percepção da 

imagem da marca de uma cooperativa de crédito pelo seu associado, se faz necessário realizar 

uma breve discussão sobre a relação da identidade com a imagem de uma marca e sua 

importância para a consolidação da marca, e sobre esta discussão teórica que se apresenta a 

próxima seção.  

2.3.1 Identidade e Imagem da Marca 

 Os conceitos de imagem e identidade da marca são relacionados e distintos, a imagem 

da marca é a soma total das impressões que o consumidor recebe de várias fontes, 

diferentemente da identidade que é como a empresa pretende ser vista e reconhecida. Assim, 

identidade coerente é o reflexo da imagem formada pelo consumidor, quanto mais a 

identidade se aproximar da imagem, melhor são os resultados das estratégias de comunicação 

da organização. 
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 A identidade da marca fornece a direção, o propósito e o significado da marca, esse 

conjunto pretende mostrar aos clientes quem é a empresa, e como ela deseja ser reconhecida. 

Além da comunicação externa, a identidade também possui um papel fundamental para 

informar e inspirar o público interno da empresa (AAKER, 2012). Para o autor a identidade 

carrega em si os valores e a cultura da organização, e possui o papel de guiar as iniciativas 

estratégicas e de comunicação ao público alvo.  

De acordo com Aaker (2000) a identidade da marca é um conjunto de associações de 

marca no qual as empresas criam e mantém, implicando em uma promessa aos clientes feita 

pelos membros da organização. A identidade deve possuir profundidade e riqueza e não pode 

ser somente um bordão de propaganda nem sequer uma afirmação de posicionamento. A 

identidade de uma marca deve contribuir para o estabelecimento de um elo entre a empresa e 

o cliente por meio de uma proposta de valor (AAKER, 1996). Para Kotler e Keller (2012) a 

identidade possui três funções: estabelecer a personalidade da marca e a proposta de valor; 

comunicar sua personalidade de forma clara e diferente; e transmitir emoções e a imagem 

desejada. 

A imagem da marca, por sua vez, é geralmente definida como a atual percepção dos 

clientes e demais pessoas, sendo habitualmente passiva e voltada para o passado, 

diferentemente da identidade da marca que deverá ser ativa e contemplar o futuro espelhando 

o espírito e a visão da marca, aquilo que ela espera conseguir (AAKER, 1996). Keller (2009) 

a define como a percepção dos consumidores em relação a uma marca, que reflete os vários 

tipos de associações de uma marca na memória do consumidor. 

A eficácia da identidade de uma marca esta relacionada com a diferenciação da marca 

dos concorrentes e da transmissão daquilo que a organização pode fazer e fará ao longo do 

tempo, mas para tanto é necessário entender a complexidade que envolve a identidade de uma 

marca. Aaker (2000) sugere 12 categorias de elementos organizadas em torno de quatro 

perspectivas no qual o estrategista de marca deve dar sua devida atenção na criação e 

manutenção da identidade: a marca como um produto(âmbito, atributos, qualidade/valor, 

usos, usuários e localização da origem do produto), a marca como uma organização (atributos 

organizacionais, local versus global) a marca como uma pessoa (personalidade da marca, 

relacionamento marca/cliente), e a marca como símbolo (imagens visuais/metáforas e tradição 

da marca). 
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Hatch and Schultz (1997) apresentou uma discussão sobre a identidade, discorrendo 

que a identidade se desenvolveu sobre duas correntes, a da literatura organizacional sendo 

denominado como identidade organizacional e da literatura de marketing denominando-se em 

identidade corporativa. Identidade organizacional refere-se genericamente ao que os membros 

perceber, sentem e pensam sobre suas organizações, sendo uma prerrogativa para se ter uma 

compreensão coletiva, comumente compartilhada de valores e características distintivas da 

organização. Identidade corporativa esta voltada para a comunicação para o público externo, 

indicando aspectos culturais e valores que a organização deseja expressar a este público. Os 

autores, ainda sobre a identidade organizacional, defendem que para o desenvolvimento e 

manutenção da identidade da organização, ela deve estar fundamentada em significados locais 

e nos símbolos da organização incorporados na cultura organizacional. Já a construção 

simbólica da identidade corporativa passa pela comunicação da identidade organizacional aos 

membros da organização, onde é interpretada e promulgada com base nos padrões culturais da 

organização, experiências de trabalho e influência social das relações externas com o meio 

ambiente.  

Nas últimas décadas várias pesquisas científicas estão relacionando o conceito de 

identidade e de imagem organizacional, motivados principalmente pelo fato dos dois 

conceitos trabalharem tanto em uma esfera individual quanto com o da organização, 

permitindo ter resultados sobre o comportamento de ambos (GIOIA, SCHULTZ e CORLEY, 

2000). 

De acordo com Dutton & Dukerich (1991) os dois conceitos, tanto a imagem quanto a 

identidade de uma organização, guiam e ativam não apenas as interpretações de indivíduos, 

mas também as motivações para agir sobre ele. Afirmam ainda que essas interpretações e 

motivações afetam os padrões das ações organizacionais ao longo do tempo. Para Ruão 

(2000) o elo de ligação entre a identidade e a imagem da marca esta na comunicação da 

marca. A comunicação da marca é o processo de transferência da identidade em imagem de 

marca projetada através de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, intencional ou 

acidentalmente, e que integram os esforços da comunicação da marca. 

A relação entre a identidade e imagem é explicitado também no trabalho de Shee e 

Abratt (1989) onde além de analisar a relação dos dois conceitos, inclui também a relação 

com o conceito da personalidade corporativa. O desenvolvimento conceitual do processo de 

imagem corporativa, segundo o autor, passa pela personalidade e identidade corporativa, 
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sendo que cada companhia tem uma personalidade, que é definido como a soma das 

características da organização. Essas características comportamentais e intelectuais servem 

para distinguir uma organização da outra. Esta personalidade é projetada por meio de sinais 

conscientes que constituem uma identidade. A impressão geral formada por esses sinais nas 

mentes do público constitui uma imagem. 

 Kapferer (2004) faz um comparativo entre identidade e imagem da marca. Segundo o 

autor, a principal diferença entre identidade e imagem seria o fato de que a última está 

relacionada ao pólo receptor, ou seja, indica como os consumidores (receptores) decodificam 

e armazenam todos os elementos utilizados pela empresa na promoção de uma marca. 

Considerando o enfoque gerencial abordado, o autor focaliza-se no pólo emissor, 

considerando que é obrigação da empresa definir uma intenção e vocação para a marca. A 

seguir, na figura 1 a relação entre identidade e imagem da marca é apresentada pelo autor. 

Figura 1: Relação entre identidade e imagem da marca 

 
Fonte: Adaptado de Kapferer (2004) 

 Com a maturação da empresa, envolvendo sua capacidade de investir nas mídias 

publicitárias de massa, a marca adquire não apenas uma notoriedade ampliada, mas uma 

imagem, isto é, um conjunto de associações mentais. No começo, a imagem da marca lembra 

somente as vantagens materiais que o seu nome garante. Porém, com o tempo, ela acaba por 

evocar valores imateriais: a qual classe de consumidores está associada, a qual estilo de vida, 

a qual universo imaginário, a quais valores (KAPFERER, 2004). 

 Para Dobni e Zinkhan (1990) a imagem da marca é em grande parte um fenômeno 

subjetivo e perceptual que é formado através da interpretação dos consumidores, seja racional 

ou emocional. Eles resumiram, em cinco categorias, as definições do conceito que podem ser 

encontrados na literatura científica: (1) as definições genéricas, (2) as simbólicas, (3) as que 

acentuam o sentido das mensagens, (4) as personificadoras e (5) as cognitivas. 
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 A percepção do consumidor pode variar de acordo com as características pessoais, 

ambientais e situacionais. Depexe e Petermann (2007) defendem que consumidores com 

características semelhantes possuem percepções e comportamentos semelhantes, podendo 

estabelecer uma relação de simpatia ou antipatia, familiaridade ou desconfiança, sem nunca 

ter tido contato com uma marca. Assim o desenvolvimento de uma marca precisa ter bem 

definido o seu público alvo ou segmento, pois quanto mais condizente for esta relação, maior 

será a resposta positiva do consumidor em relação à imagem da marca. Devido ao caráter de 

individualidade e as percepções próprias de cada um, uma mesma marca pode ter uma 

imagem positiva para um determinado grupo de pessoas e negativa para outro. 

Wijaya, (2013) analisou em seus estudos as dimensões da imagem da marca incluindo 

a identidade da marca, personalidade da marca, associação da marca, o comportamento da 

marca, e os benefícios e competências da marca, conforme segue: 

1) A primeira dimensão é a identidade da marca e se refere a identidades físicas ou 

tangíveis relacionados com a marca ou produto que faz com que os consumidores 

identifiquem e diferenciem de outras marcas ou produtos, tais como logotipo, 

cores, embalagens, localização, identidade corporativa, slogan;  

2) A segunda dimensão é a personalidade da marca, definido pelo autor como  

carácter distintivo de uma marca de modo que o público consumidor pode 

facilmente distinguir com outras marcas na mesma categoria, como o caráter 

assertivo, dura, digna, nobre, acolhedor, caloroso, compassivo, sociável, dinâmica, 

criativa, independente, e assim por diante;  

3) A terceira dimensão é a associação da marca, que são coisas específicas que 

merecem ou sempre são associados a uma marca, pode surgir a partir de uma 

oferta única de um produto, ou em termos de atividades de patrocínio ou de 

responsabilidade social, questões que possuem uma forte relação são símbolos e 

significados que estão fortemente ligados a uma marca;  

4) A quarta dimensão é a atitude da marca. Atitude ou comportamento de uma marca 

é resultado da comunicação e interação com os consumidores de todos os seus 

atributos que por sua vez influencia as percepções e julgamentos dos consumidores 

em relação à marca; e  

5) A quinta dimensão trata-se do benefício e competências da marca, resumindo-se 

em valores, vantagens e competências distintivas oferecidos por uma marca em 
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resolver os problemas dos consumidores, permitindo obter benefícios para as suas 

necessidades, desejos, sonhos e obsessões.  

Em um trabalho realizado para identificar a percepção da imagem de duas 

cooperativas de crédito, localizadas no Canadá e no México, Nguyen (2006) identificou que 

em ambos os países o valor cooperativo, cultura organizacional, identidade organizacional, 

pessoal de contato e ambiente físico são fatores significativos que afetam a percepção de 

imagem corporativa dos consumidores. O autor avaliou como desafiante a questão de avaliar 

a imagem corporativa no setor de serviços, principalmente por causa da natureza intangível 

dos serviços. Os consumidores são confrontados com a ausência de atributos mensuráveis 

capaz de auxiliar para a formação da imagem de uma organização, de modo que a análise se 

torna expressivamente subjetiva e individual. 

A imagem positiva de uma organização pode resultar em consequências benéficas a 

empresa como apresentado nos trabalhos de Fatema, Azad, Masum (2013) e Alhaddad (2014) 

que analisaram os efeitos da imagem da marca e da fidelidade da marca sobre valor da marca. 

Em ambos os trabalhos pode se encontrar relações positivas entre os três conceitos.  

 Para finalizar e cumprir os objetivos teóricos desta pesquisa, a próxima seção irá tratar 

sobre o relacionamento sob a perspectiva do marketing, abordando seus principais conceitos 

teóricos e estudos referenciados como base do modelo utilizado para o construto “grau de 

relacionamento” desta pesquisa. 

2.4 RELACIONAMENTO SOB A PERSPECTIVA DO MARKETING 

O relacionamento nas organizações atuais envolvem processos dinâmicos, onde um 

dos grandes desafios que cercam as decisões dos executivos invariavelmente está na forma de 

como criar valor ao cliente estabelecendo uma relação de longo prazo, no sentido de 

influenciar sua satisfação, retenção e lealdade. Essa perspectiva é uma das bases deste 

trabalho, no qual possui como um dos objetivos o estudo e a investigação da relação entre as 

cooperativas e seus associados. O relacionamento sob a perspectiva do marketing, definido na 

literatura como marketing de relacionamento, tem como princípio a valorização da relação 

entre a empresa e o cliente, sendo que para o contexto do cooperativismo, o marketing de 

relacionamento se torna fundamental para entender as especificidades da relação de confiança 

e compromisso entre a díade cooperativa/associado. 
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As próximas seções terão como objetivo embasar teoricamente o construto “grau de 

relacionamento” utilizado nesta pesquisa, sendo abordados os seguintes pontos: (I) marketing 

de relacionamento, apresentando sua evolução, suas principais definições, e seu 

posicionamento dentro da disciplina do marketing; e (II) o relacionamento em relações 

públicas. Também serão discutidos alguns conceitos sobre o valor percebido pelo cliente e sua 

satisfação e lealdade, já que se tratam de assuntos correlatos aos temas investigados e que 

contribuírão com os objetivos da pesquisa. 

2.4.1 Evolução e principais definições do marketing de relacionamento 

A expressão “Marketing de Relacionamento” foi citada, pela primeira vez, em um 

artigo escrito por Leonard Berry em 1983, no entanto esse artigo não é reconhecido como 

seminal na literatura do marketing de relacionamento, pois outros autores, inclusive Berry, já 

vinham discutindo a importância da retenção de clientes. Em seu artigo, Berry, questionou os 

altos investimentos do marketing voltado para atração de novos clientes e sua escassez de 

foco voltado para os clientes existentes. Após a sua publicação, apenas na década de 1990 que 

o assunto despertou maior interesse, reconhecendo os benefícios do marketing de 

relacionamento para ambas as partes, empresas e clientes, e impulsionados pelos rápidos 

avanços na tecnologia da informação (BERRY, 2002). 

Dwyer, Schurr e Oh (1987) discutiram a relação entre compradores e vendedores e 

fizeram uma crítica à literatura do marketing por negligenciar as trocas entre comprador e 

vendedor, como as condições e processos antecedentes para as relações de troca. Os autores 

descreveram um quadro para o desenvolvimento da relação entre compradores e vendedores, 

demonstrando a importância da atenção orientada para as relações de troca e para a 

formulação das estratégias de marketing. 

Sheth e Parvatiyar (1995) descrevem a evolução do marketing de relacionamento, 

observando um movimento orientado para o marketing relacional até os primeiros anos do 

desenvolvimento industrial. Segundo os autores, com o advento da produção em massa, o 

surgimento de intermediários, e a separação do produtor do consumidor na era industrial, o 

marketing passou a ter um foco transacional. Mas com os avanços tecnológicos o marketing 

voltou a ter novamente a sua orientação voltada para o relacionamento, enfatizando a criação 

de valor ao invés de distribuição de valor. 
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Palmer (2001) argumenta que apesar dos princípios e práticas de relacionamento 

serem discutidas a séculos atrás, o interesse aplicado a área acadêmica alcançou proeminência 

somente nas últimas duas décadas, muito influenciado pelo desenvolvimento do marketing de 

relacionamento em função das significativas mudanças no ambiente de negócios das 

organizações. Segundo o autor, o marketing de relacionamento é provavelmente melhor 

entendida como um conceito guarda-chuva, que salienta a necessidade de ver as trocas de 

longo prazo ao invés de perspectiva de curto prazo. 

Partindo do pressuposto que os clientes preferem ter um relacionamento duradouro 

com uma organização a trocar constantemente de prestadores de serviços em sua busca de 

valor, que o marketing de relacionamento se configura como uma nova tendência do 

marketing, proporcionando uma alteração do foco na aquisição/transação para o foco na 

retenção/relacionamento. Essa tendência possui uma orientação estratégica voltada para a 

conservação e melhoria nos relacionamentos com os clientes (ZEITHAML, BITNER e 

GREMLER, 2011). 

O grande objetivo do marketing de relacionamento é a construção e a manutenção de 

uma base sólida de clientes compromissados e que são rentáveis para a organização 

(ZEITHAML, BITNER e GREMLER, 2011; KOTLER e KELLER, 2012). Os clientes, na 

evolução do relacionamento com a empresa, passam de estranhos a amigos e simples 

conhecidos a parceiros do negócio, preocupando-se com a construção do relacionamento à 

longo prazo, investindo recursos para manter e melhorar a relação com os clientes existentes e 

também para a atração de novos clientes, sendo a atração um objetivo intermediário (BERRY, 

2002).  

Para o marketing de relacionamento tanto o cliente quanto a empresa ganha com o 

relacionamento estreito e duradouro. Zeithaml, Bitner e Gremler (2011) descrevem os 

benefícios voltado para o cliente como sendo a confiança, benefícios sociais e tratamentos 

especiais, e os benefícios voltados para a empresa tais como : benefícios econômicos, 

benefícios relativos ao comportamento do cliente e os benefícios com a gestão dos recursos 

humanos. 

Gronroos (1996) apresentou uma definição sobre o domínio do marketing de 

relacionamento, quando descreveu como sendo as trocas mutuamente benéficas e o 

cumprimento das promessas por ambas às partes em uma série de interações durante a vida 
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útil de seu relacionamento. Já Morgan e Hunt (1994) definem o marketing de relacionamento 

como sendo todas as atividades de marketing direcionadas para o estabelecimento, 

desenvolvimento e manutenção de trocas relacionais bem sucedidas. Em sua definição, eles se 

preocupam em incluir todas as trocas relacionais possíveis de uma empresa, e não somente 

com o cliente, mas também com parceiros, fornecedores, governo, público interno e outros 

atores possíveis. 

Kotler e Keller (2012) ressalta que o marketing de relacionamento em sua última 

estância resulta no desenvolvimento de um ativo denominado rede de marketing. Essa rede 

envolve a empresa e seus parceiros (clientes, funcionários, fornecedores, distribuidores) com 

que ela constrói uma rede de relacionamento efetiva e rentável, atribuindo valor ao 

relacionamento. 

Morgan e Hunt (1994) explorou em seu trabalho a natureza do marketing de 

relacionamento e duas características principais para o sucesso do marketing de 

relacionamento, o compromisso e a confiança. Apesar de existir muitos fatores contextuais e 

ambientais que contribuam para o sucesso ou fracasso dos esforços do marketing de 

relacionamento, a presença do compromisso e da confiança em um relacionamento é 

fundamental para o marketing de relacionamento bem sucedido. Quando o compromisso e a 

confiança estão presentes em ambos os lados do relacionamento, eles promovem maior 

eficiência, produtividade e eficácia. Morgan e Hunt (1994) atribuem três fatores principais 

para a importância do compromisso e confiança para o marketing de relacionamento:  

1) trabalhar na preservação dos investimentos de relacionamento por meio da 

cooperação com parceiros de troca; 

2) resistir a alternativas atraentes de curto prazo em favor dos benefícios 

esperados a longo prazo; e  

3) atenção para ações com potencial de alto risco agindo de forma prudente por 

causa da crença de que os seus parceiros não vão agir de forma oportuna. 

O modelo elaborado por Morgan e Hunt (1994), conforme mostra a figura 2, rotulado 

como KMV – Key Mediating Variables (Variáveis Chave Mediadoras), concentram em trocas 

relacionais com dois construtos principais, o compromisso e a confiança, cinco variáveis 

mediadoras antecedentes, tais como os custos envolvendo o término do relacionamento, 

benefícios relacionais, valores partilhados, comunicação e comportamento oportunistas, e 
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cinco variáveis sucessoras, tais como a aquiescência, propensão para sair, cooperação, 

conflito funcional e incerteza na tomada de decisão. 

Figura 2: Modelo KMV 

 
Fonte: Morgan e Hunt (1994) 

Morgan e Hunt (1994) sustentam que o compromisso e a confiança em um 

relacionamento permitem que as empresas e suas redes de relacionamento possam desfrutar 

de vantagens competitivas sustentáveis sobre seus rivais. E que esse relacionamento se 

desenvolve quando as empresas atendem às relações da seguinte forma: (I) fornecendo 

recursos, oportunidades e benefícios que são superiores às ofertas dos concorrentes; (II) 

mantendo elevados padrões de valores corporativos e aliando-se com parceiros com valores 

semelhantes; (III) comunicando informações valiosas, incluindo expectativas, inteligência de 

mercado, e as avaliações de desempenho do parceiro; e (IV) evitando comportamentos 

oportunísticos.   

Gronroos (1996) aprofundou o entendimento sobre o conceito de valor e sua relação 

com o marketing de relacionamento. Agregar valor ao cliente não está apenas relacionado 

com o serviço principal, mas também estão inclusos os efeitos da manutenção do cliente. 

Depois de algumas transações bem sucedidas e refletindo segurança, credibilidade e 

continuidade aumentam a confiança e, assim, apoiam e incentivam a lealdade do cliente. 
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Weitz e Bradford (1999) identificaram algumas mudanças na prática de venda pessoal 

e gestão de vendas, tendo como resultado a maior atenção na relação em longo prazo entre o 

vendedor e comprador. Essas mudanças são voltadas para apoiar o surgimento das parcerias, 

na resolução de conflitos, e na construção de um relacionamento. As organizações estão 

concentrando suas atenções para buscar vantagens competitivas sustentáveis, desenvolvendo e 

mantendo relações estreitas e de cooperação em um conjunto limitado de fornecedores, 

clientes e membros das empresas. E por meio dessas relações as empresas procuram criar 

valor ao cliente com a diferenciação de sua oferta. 

2.4.2  Relacionamento em Relações Públicas 

Os estudiosos Grunig e Hon (1999), voltados para a área de Relações Públicas, 

alertam que diversas técnicas e ferramentas já foram elaboradas para avaliar as ações em 

Relações Públicas, mas essas se concentram em horizontes de tempo à curto prazo. Acreditam 

que o objetivo fundamental de relações públicas é construir e, em seguida, aumentar os 

relacionamentos à longo prazo como circunscrições essenciais de uma organização.  

Na busca de construir uma escala para medir os relacionamentos de longo prazo de 

uma organização, Grunig e Hon (1999) descobriram que os relacionamentos de mais longo 

prazo podem ser mensurados concentrando-se em seis elementos ou componentes muito 

precisos dos relacionamentos. São eles: 

1) controle mútuo – Trata-se do grau em que as partes concordam ter o poder 

legítimo para influenciar um ao outro. É natural existir algum desequilíbrio em 

relações estáveis; 

2) confiança – revela o nível de confiança e vontade de se abrir para o outro. Segundo 

o autor existe três dimensões para confiar: (I) integridade: a crença de que uma 

organização é justa e equitativa; (II) confiabilidade: a crença de que uma 

organização vai fazer o que ela diz que vai fazer; e (III) competência: a crença de 

que uma organização tem a capacidade de fazer o que ela diz que vai fazer; 

3) satisfação – medida em que cada uma das partes se sente favoráveis e com 

expectativas positivas sobre o relacionamento. A relação satisfatória é aquela em 

que os benefícios superam os custos; 

4) comprometimento – medida em que cada uma das partes acredita e sente que vale 

a pena gastar energia para manter e promover a relação. Duas dimensões de 
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comprometimento são identificadas: (I) comprometimento instrumental, que se 

refere a uma determinada linha de ação; e (II) comprometimento afetivo, que é 

uma orientação emocional; 

5) relação de troca – é quando uma das partes dá benefícios para o outro, pelo motivo 

do outro ter proporcionado benefícios no passado, ou é esperado para fazê-lo no 

futuro; 

6) relacionamento em comum – medida em que ambas as partes apresentam 

benefícios para o outro, porque eles estão preocupados com o bem-estar do outro, 

mesmo quando eles não recebem nada em troca.  

Grunig e Hon (1999) defende que as medidas de relacionamento a longo prazo são 

necessárias para identificação, manutenção e avaliação dos relacionamentos, auxiliando, 

assim, nas estratégias de sucesso.  

2.4.3 Valor Percebido pelo Cliente 

Entende-se que o valor, como conceito de marketing, é a relação entre a somatória dos 

benefícios tangíveis e intangíveis proporcionado pelo serviço e a somatória dos custos 

financeiros e emocionais envolvidos na aquisição do serviço. A percepção de valor é positiva 

quando, na visão do cliente, o primeiro se sobressai sobre o segundo (KOTLER e KELLER, 

2012). 

Para Cravens e Piercy (2007) o valor ao cliente é o resultado de um processo que 

começa com uma estratégia empresarial ancorada em um profundo entendimento das 

necessidades dos clientes, resultando positivamente na relação custos e benefícios. O pacote 

de benefícios inclui o produto, os serviços de suporte, o pessoal envolvido na compra, a 

experiência de uso e a imagem percebida do produto (marca).  Os custos incluem o preço de 

compra, o tempo e a energia envolvidos e os custos físicos.  

A facilidade do acesso à informação e a forte concorrência são fatores que têm 

influenciado a relação entre as empresas e os clientes. Os clientes agem conforme sua 

percepção, as ofertas que lhes oferecem maior valor geralmente é a opção de escolha do 

cliente (KOTLER e KELLER, 2012). 

Os consumidores criam expectativas de valor e decidem comprar mercadorias e 

serviços com base em suas percepções dos benefícios do produto menos o custo total 



57 
 

incorrido. A satisfação do cliente indica o grau de equivalência entre a experiência de uso do 

produto e as expectativas de valor do comprador. O valor adicional ao cliente é o resultado da 

comparação de uma experiência de uso muito favorável com as expectativas dos compradores 

e as ofertas de valor dos concorrentes (CRAVENS e PIERCY, 2007). 

Kotler e Keller (2012) identificaram quatro etapas para contribuir com a análise de 

valor para o cliente, revelando os pontos fortes e fracos da empresa em relação a 

concorrência:   

1. Identificar os principais atributos e benefícios valorizados pelos clientes; 

2. Avaliar a importância quantitativa dos diferentes atributos e benefícios; 

3. Avaliar o desempenho da empresa e dos concorrentes nos diferentes valores para 

os clientes em relação a um grande concorrente em específico sobre um atributo 

individual ou uma base de benefício; 

4. Monitorar os valores para os clientes ao longo do tempo. 

As iniciativas para obtenção de valor segundo Cravens e Piercy (2007) passam pela 

análise das necessidades e introdução gradual do comportamento focado no cliente; analise de 

mercados-alvo e elevação da qualidade do serviço; utilização de equipes interfuncionais para 

desenvolvimento de produtos e serviços; obtenção de excelência operacional; e inovação.  

O valor percebido pelo cliente é um pressuposto básico para a sua satisfação, retenção 

e lealdade, de nada adianta uma estratégia de marketing que visa reter e satisfazer sem, no 

entanto, atribuir valor ao relacionamento por meio do produtos e serviços oferecidos pela 

empresa.  

Clientes são ativos valiosos e muitas são as evidências que indicam que a criação e 

manutenção de estreitos relacionamentos com os clientes são fatores importantes das 

estratégias direcionadas para o mercado. Compartilhamento de informações e colaboração são 

algumas das vantagens deste relacionamento. A fidelização do cliente também reduz a 

possibilidade do cliente se deslocar para outro fornecedor (CRAVENS e PIERCY, 2007) 

2.4.4 Satisfação e Lealdade do Cliente 

Em consequência à velocidade e a transformação dos processos, os clientes buscam 

organizações capazes de satisfazer suas necessidades. Nesta direção se torna ímpar a 
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necessidade de redirecionar estratégias para atender as reais demandas do consumidor e 

prestar um atendimento da melhor forma possível. Um caminho é investigar quais os canais e 

produtos que mais atendem as necessidades do cliente e seu grau de satisfação (CUNHA, 

2007). 

A satisfação é o resultado da comparação entre as percepções e expetativas do cliente, 

se os serviços percebidos ficaram abaixo das expectativas, o cliente fica insatisfeito, e se os 

serviços atendem as expectativas, o cliente fica satisfeito, e ainda se as expectativas são 

superadas o cliente fica mais do que satisfeito, fica encantado com o serviço prestado 

(KOTLER e KELLER, 2012). Essa satisfação é a premissa básica para motivar a recompra, e 

com a repetição das transações, naturalmente se inicia um processo da relação de lealdade 

entre o cliente e o produto, marca, serviço ou fornecedor (OLIVER, 1999).  

O entendimento do termo lealdade é um dos pontos de partida de qualquer estratégia 

de relacionamento voltada para o cliente. Lealdade é mais do que um longo relacionamento 

do cliente com a empresa, é um compromisso atrelado entre ambas as partes, ou seja, além 

realizar a maior parte dos gastos de determinado produto ou serviço, o cliente ainda participa 

ativamente da empresa, utilizando e contribuindo com o desenvolvimento da empresa, 

promovendo, assim, a empresa em seu meio social (DAY, 2001). 

Sabe-se ainda que conquistar e garantir a satisfação dos clientes não é um processo tão 

fácil, cliente satisfeito é um requisito para qualquer negócio, porém não é o suficiente. Pode 

se afirmar então, que a satisfação é apenas um dos fatores que tendem a auxiliar na retenção 

dos clientes em mercados tão competitivos de acordo com o cenário atual (MEINEN; PORT, 

2012).  

 Os autores Anderson (1998), Butcher, Sparkes e O´Callaghan (2001), Jones e Taylor 

(2007), Reichheld e Sasser (1990)  discorreram sobre a  fidelização e a lealdade de clientes 

bancários e como são favoráveis para captação de novos clientes, por meio da indicação do 

sistema no qual estão inseridos.  O aumento das vendas por utilizar apenas um sistema se 

torna uma consequência, pois tendem a utilizar um maior número de produtos e serviços, e 

não fracionam o capital em diferentes instituições financeiras. Por fim o custo de manter um 

cliente fiel e leal é menor do que a captação de novos clientes, levando em consideração a 

energia direcionada para engajar o novo cliente nos produtos e serviços oferecidos. 
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  Zacharias et al. (2008) procurou entender quais os fatores que levam a satisfação do 

cliente bancário. Foram consideradas significativas para explicar a satisfação geral dos 

clientes, a forma com que o banco resolvem problemas, o relacionamento com os gerentes do 

banco, a satisfação com produtos e serviços do banco, e por fim os caixas eletrônicos do 

banco. 

 Milan et al. (2008), em seu trabalho, enfoca a estratégia da retenção de clientes por 

meio da prática relacional existente entre o provedor de serviços e seus clientes, propiciando 

evidências relevantes e comprovando que a satisfação dos clientes influencia positivamente o 

valor percebido por eles. Ressalta ainda que o valor percebido pelos clientes é um construto 

antecedente da confiança depositada no provedor de serviços, e que a retenção de clientes é 

positivamente influenciada pela confiança depositada no provedor de serviços. O estudo 

demonstra a importância basilar do construto satisfação do cliente para a retenção do cliente. 

 Dimitriadis (2010) investigou a relação entre a satisfação e a percepção dos benefícios 

relacionais do cliente bancário através dos resultados de três aspectos comportamentais (Boca 

a boca, intenção de continuar o relacionamento e lealdade), e concluiu que a competência e a 

conveniência apresentaram-se significativos para a satisfação do cliente. 

Com a finalização dos conceitos teóricos envolvidos nesta pesquisa, a seguir são 

apresentados os aspectos metodológicos a serem utilizados para levantar, verificar, examinar e 

explicar o fenômeno em estudo, permitindo ao leitor visualizar a forma pela qual se 

estruturará o trabalho. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A definição de um método científico permite que o pesquisador defina as estratégias 

de intervenção empírica e teórica que desenvolverá no estudo, definindo a forma escolhida 

para levantar, verificar, examinar e explicar de maneira consistente os fenômenos 

pesquisados, (MATIAS-PEREIRA, 2010). Gil (2008) faz uma distinção entre as definições de 

método e método científico, para o autor método é um caminho para se chegar a um 

determinado fim, e método científico é um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos 

adotados para se atingir o conhecimento. 

Conforme apresentado anteriormente, esta pesquisa teve como base os conceitos 

teóricos envolvendo o relacionamento, percepção da imagem da marca e decisão de adoção 

conforme apresentado na revisão bibliográfica, tendo como objeto de discussão a seguinte 

pergunta de pesquisa:  

“Qual a relação entre o grau de relacionamento, a percepção da imagem da marca 

Sicredi e a decisão de adoção dos associados de uma cooperativa de crédito ligada ao 

sistema Sicredi?” 

A pesquisa apresenta-se estruturada em um objetivo geral e cinco objetivos 

específicos, conforme pode-se observar a seguir:  

1) Objetivo geral:  

- Verificar qual a relação entre o grau do relacionamento, à percepção da 

imagem da marca Sicredi e a decisão de adoção dos associados de uma 

cooperativa de crédito ligada ao sistema Sicredi. 

2) Objetivos específicos:  

I - Verificar qual é o grau do relacionamento do associado com a sua 

cooperativa de crédito; 

II – Verificar se o grau de relacionamento do associado com a sua cooperativa 

de crédito possui influência positiva sobre a decisão de adoção pelo 

associado;  
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III - Verificar se o grau do relacionamento do associado com a sua 

cooperativa de crédito possui influência positiva sobre a percepção da 

imagem da marca Sicredi e sobre a decisão de adoção pelo associado; 

IV – Verificar qual é a percepção da imagem da marca Sicredi pelos 

associados de uma cooperativa de crédito ligada aos sistema Sicredi; 

V - Verificar se a percepção da imagem da marca Sicredi possui influência 

positiva sobre a decisão de adoção pelo associado. 

3.1 MODELO CONCEITUAL E HIPÓTESES DA PESQUISA 

 Esta pesquisa pretendeu descrever as relações entre os construtos envolvendo o grau 

de relacionamento, percepção da imagem da marca e decisão de adoção dos associados de 

uma cooperativa de crédito ligada ao sistema Sicredi. O modelo conceitual da pesquisa está 

representado pela figura 3. 

Figura 3 – Modelo conceitual da pesquisa 

 

Fonte: Autor, 2015 

O quadro 6 apresenta a relação entre variáveis dependentes e independentes da 

pesquisa: 
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Quadro 6 - Relação entre as variáveis 

 
Fonte: Autor, 2015 

Onde:  

Correlação X1X2= A 

Correlação X1Y1= B 

Correlação X2Y1= C 

Correlação X1X2Y1= A + C 

De acordo com a problematização, a definição dos objetivos e o modelo conceitual da 

pesquisa, foram definidas as seguintes hipóteses nulas: 

a) H01 – O grau de relacionamento do associado com a sua cooperativa de crédito não 

exerce influência positiva sobre sua percepção da imagem da marca Sicredi; 

b) H02 – A percepção da imagem da marca Sicredi pelo associado não exerce influência 

positiva sobre a decisão de adoção; 

c) H03 – O grau de relacionamento do associado com a sua cooperativa de crédito não 

exerce influência positiva sobre a decisão de adoção; 

d) H04 – O grau de relacionamento do associado com a sua cooperativa de crédito não 

exerce influência positiva sobre a percepção da imagem da marca Sicredi e 

consequentemente esta percepção não exerce influência positiva sobre a decisão de 

adoção. 

3.2 DEFINIÇÕES TEÓRICAS E OPERACIONAIS DOS CONCEITOS 

CONSIDERADO MAIS RELEVANTES NESTA PESQUISA  

 Para analisar os construtos em questão, Gil (2008) propõe que seja realizado a 

operacionalização dos construtos, que pode ser definida como o processo que sofre um 

Variável dependente Variável independente

Percepção da imagem da marca Grau de relacionamento

Decisão de adoção Grau de relacionamento

Decisão de adoção Percepção da imagem da marca

Decisão de adoção
Grau de relacionamento + Percepção da

imagem da marca
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construto (ou um conceito) a fim de se encontrar os correlatos empíricos que possibilitem sua 

mensuração ou classificação, dividindo-se em definição teórica (DT) e definição empírica ou 

operacional (DO). 

a) Relacionamento: 

-  DT: O relacionamento sob a perspectiva do marketing, definido na literatura 

como marketing de relacionamento, são trocas mutuamente benéficas e ao 

longo do tempo, envolvendo atividades direcionadas para o 

estabelecimento, desenvolvimento e manutenção de trocas relacionais bem 

sucedidas (GRONROOS, 1996; MORGAN e HUNT, 1994). Palmer (2001) 

complementa que a perspectiva do relacionamento a curto prazo é 

substituído pelas trocas de longo prazo no marketing de relacionamento;  

-  DO: Para mensurar o grau de relacionamento do associado com a sua 

cooperativa de crédito foi aplicado uma survey junto a um grupo de 

associados de uma cooperativa de crédito, utilizando para isso, as escalas de 

Bonfadini (2007) divididas em cinco categorias: comprometimento, 

confiança, cooperação, poder e satisfação com o relacionamento. Bonfadini 

(2007) elaborou as escalas com base nos trabalhos de Morgan e Hunt (1994) 

e Grunig e Hon (1999) oriundos das áreas de Marketing de Relacionamento 

e Relações Públicas respectivamente. 

b) Percepção da imagem da marca: 

- DT: A percepção pode ser entendida como o processo pelo qual se 

selecionam, organizam e interpretam as sensações (SOLOMON, 2008) e a 

imagem, que para este trabalho está relacionado com a marca, espelha as 

percepções atuais e relativas de uma marca (AAKER, 2009). A formação da 

imagem da marca pelo consumidor passa pela conexão de um conjunto de 

associações coerentemente organizadas para transmitir um significado 

(Kapferer, 2004). Marca se destina a diferenciar bens ou serviços por meio 

de um nome diferenciado e/ou símbolo, sinalizando ao consumidor a sua 

origem (AAKER, 1998). 

- DO: Pretendeu-se identificar neste estudo qual a percepção da imagem da 

marca Sicredi por meio das escalas elaboradas por Souza (2015) contendo 

50 variáveis divididas em quatro dimensões: atendimento, estrutura, 

produtos e serviços e natureza do negócio cooperativo. A escolha por 
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utilizar a escala de Souza (2015) se justificou por ser tratar de um trabalho 

aplicado no mesmo contexto organizacional desta dissertação, ou seja, em 

uma cooperativa de crédito ligada ao sistema Sicredi.  

c) Decisão de adoção: 

- DT: A decisão de adoção, segundo Sheth, Mittal e Newman (2001) se divide 

em três etapas: identificação da escolha, intenção de compra, e implementação 

da compra. Ainda Churchill e Peter (2012), incluem cinco etapas no processo 

de compra do consumidor: reconhecimento das necessidades, busca por 

informações, avaliação de alternativas, decisão de compra e avaliação pós-

compra. Reconhecem também as influências sociais, de marketing e 

situacionais sobre o processo de compra do consumidor. 

- DO: Para avaliar a decisão de adoção dos associados de uma cooperativa de 

crédito ligada ao sistema Sicredi, foram elaboradas perguntas sobre a utilização 

de produtos e serviços com respostas dicotômicas, divididas em 10 variáveis no 

instrumento de pesquisa.  

3.3 DADOS: TIPOS, FONTES E MÉTODOS DE COLETA 

 Nesta seção serão abordados a caracterização da pesquisa, incluindo os métodos e 

técnicas, a fonte da pesquisa, delimitando a população e a amostra, assim como o instrumento 

e método de coleta. 

3.3.1 Método da Pesquisa  

Com base na problematização, nos objetivos, no modelo conceitual e nas hipóteses da 

pesquisa, o presente trabalho caracterizou-se como descritivo, pois visa descrever as 

características de determinada população e o estabelecimento de relações entre variáveis, 

sendo contemplada por meio de uma pesquisa quantitativa e de levantamento conforme 

preconizam Cooper e Schindler (2011). Segundo Malhotra (2005) as pesquisas descritivas são 

indicadas para projetos que visam testar hipóteses e examinar os relacionamentos entre os 

seus construtos por meio da descrição de um fenômeno de mercado.  
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Foi escolhido o método de levantamento de campo, num corte temporal transversal, já 

que este é recomendado quando a pesquisa envolve entrevistas com um grande número de 

pessoas e com uma série de perguntas. O levantamento de campo pode ser realizado 

pessoalmente, por telefone, por um questionário enviado por correio ou eletronicamente por 

computador (Malhotra, 2005). O procedimento adotado por esta pesquisa para o levantamento 

dos dados foi realizado pessoalmente no interior das agências da cooperativa pesquisada, onde 

os associados foram convidados a responder o questionário, instrumento desta pesquisa. 

3.3.2 População e Amostra 

A população, segundo Gil (2008), é um conjunto definido de determinados elementos 

com características semelhantes, sendo comumente referenciado na pesquisa social como o 

total de elementos de determinada população-alvo. Malhotra (2005) complementa que o 

elemento é o objeto (ou pessoa) sobre o qual se deseja pesquisar, sendo que nas pesquisas de 

levantamento de campo, os elementos são normalmente o entrevistado. As pesquisas sociais, 

geralmente, congregam um elevado número de elementos que inviabiliza a pesquisa em toda a 

população-alvo, principalmente em pesquisas de levantamento ou experimento.  No entanto 

para viabilizar uma pesquisa em uma pequena parte da população, são empregadas várias 

técnicas de amostragem, que possuem como principal objetivo representar toda a população 

em uma pequena fração da mesma (GIL, 2008). 

Para a população inicial utilizada no presente levantamento, foram considerados todos 

associados de uma cooperativa de crédito ligada ao sistema Sicredi e com sua sede no Norte 

Pioneiro do estado do Paraná. A SICREDI Norte Sul PR/SP, assim denominada a Cooperativa 

de Crédito e Investimento de livre admissão do Norte do Paraná e Sul de São Paulo, objeto 

desta pesquisa, possui 34.555 associados com base no fechamento do mês de novembro de 

2015, distribuídos em 20 agências, sendo localizados em 16 municípios no Estado do Paraná e 

04 municípios no Estado de São Paulo.  

Porém, foi considerado para esta pesquisa somente os associados ativos da SICREDI 

Norte Sul PR/SP para aplicação da técnica de amostragem, totalizando 22.811 associados 

ativos, distribuídos por agências conforme quadro 7. Segundo critérios da cooperativa, são 

considerados associados inativos aqueles que não fizeram nenhum tipo de movimentação 

financeira a mais de 90 dias. Como esta pesquisa pretendeu verificar a relação entre os 

construtos relacionamento, percepção da imagem da marca e decisão de adoção, estaria em 
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desacordo com os objetivos ao incluir associados que não estão se relacionando com a 

frequência aceitável pela cooperativa de crédito.  

A técnica de amostragem desta pesquisa está classificada como não probabilística por 

conveniência, pois segundo Malhotra (2005) a técnica de amostragem não probabilística é 

indicada para pesquisas que possuem como natureza descrever um fenômeno e com caráter 

conclusivo, e dentre as técnicas de amostragem não probabilística optou-se pela conveniência, 

pois os elementos foram selecionados pela facilidade de acesso, que para este trabalho foram 

entrevistados os associados que estavam presentes nas agências e que se dispuseram em 

responder a pesquisa no período entre os dias 07 de dezembro de 2015 e 22 de janeiro de 

2016. Malhotra (2005) destaca ainda como os principais pontos fortes deste tipo de técnica 

amostral o seu baixo custo, a praticidade e agilidade, oferecendo ao pesquisa as condições 

adequadas para aplicação da pesquisa. 

Quadro 7: Associados ativos e total de associados por agência 

 
Fonte: SICREDI Norte Sul PR/SP, adaptado pelo autor (2015). 

Agências Associados Ativos Associados Total

Bernardino (SP) 126 126

Carlópolis (PR) 1556 2270

Chavantes (SP) 908 1203

Conselheiro Mairinck (PR) 1043 1438

Figueira (PR) 1005 1677

Ibaiti (PR) 1350 1928

Ipaussu (SP) 231 233

Jaboti (PR) 1028 1444

Jacarezinho (PR) 1518 3052

Japira (PR) 1038 1496

Joaquim Távora (PR) 1818 2749

Ourinhos (SP) 962 1633

Quatiguá (PR) 1466 2167

Ribeirão Claro (PR) 993 1566

Santana do Itararé (PR) 1162 1372

Santo Antônio da Platina (PR) 1932 3118

São José da Boa Vista (PR) 691 845

Siqueira Campos (PR) 1562 2491

Tomazina (PR) 1016 1495

Wenceslau Braz (PR) 1406 2252

Total Cooperativa 22811 34555
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Para que a amostra atingisse uma representatividade aceitável em relação à população, 

foi adotado para esta pesquisa a estratificação da amostra por cotas, que segundo Malhotra 

(2005) devem ser constituídas com base em quatro critérios: (I) homogeneidade; (II) 

heterogeneidade; (III) parentesco; e (IV) custos. A amostra inicial foi composta por 1.000 

associados, e estratificada seguindo os passos descritos a seguir: 

 Localização: O primeiro passo para a estratificação da amostra foi 

proporcionar a população de 22.811 associados por localização, conforme a 

participação de cada município/agência na população total. Ver quadro 8; 

  Segmentação: No segundo passo a amostra foi subdividida adotando o critério 

utilizado pela cooperativa para segmentação dos seus associados, sendo 

subdividido em três categorias: (II) Pessoa Física Urbana; (II) Pessoa Física 

Rural; e (III) Pessoa Jurídica. A diferenciação entre pessoa física urbana e 

rural, segundo os critérios da cooperativa, é baseada na atividade principal do 

associado, não sendo necessariamente o seu endereço, mas sim a sua principal 

atividade econômica, caso este esteja ligado ao setor agropecuário, o associado 

está classificado, na cooperativa, como pessoa física rural; 

  Renda: A cooperativa faz uma divisão dos três segmentos mencionados 

anteriormente por faixa de renda para melhor atender as necessidades de cada 

associado. O terceiro passo seguiu o critério da renda do associado, porém 

para este trabalho não foi adotado a divisão da amostra por todas as faixas de 

renda utilizadas pela cooperativa, pois entende-se que parte delas já atende aos 

objetivos da pesquisa. Com isso a amostra foi dividida, conforme abaixo:  

o Pessoa física urbana com renda abaixo de 7 mil reais; 

o Pessoa física urbana com renda igual ou superior a 7 mil reais; 

o Pessoa física rural com renda abaixo a 7 mil reais; 

o Pessoa física rural com renda igual ou superior a 7 mil reais; 

o Pessoa jurídica independente da renda. 

A amostra constituída de 1.000 associados, conforme apresentado no quadro 9, já 

estratificada por cotas, foi dividida proporcionalmente por agência participante da pesquisa, 

seguindo os critérios de segmentação e de faixa de renda adotada pela cooperativa SICREDI 

Norte Sul PR/SP. 
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Quadro 8: Proporção da amostra por agência 

 
Fonte: SICREDI Norte Sul PR/SP, adaptado pelo autor (2015). 

Quadro 9: Amostragem estratificada por cotas 

 
Fonte: SICREDI Norte Sul PR/SP, adaptado pelo autor (2015). 

Agência Associados Ativos Participação na cooperativa Amostra por município

Bernardino (SP) 126 0,55% 5,52

Carlópolis (PR) 1556 6,82% 68,21

Chavantes (SP) 908 3,98% 39,81

Conselheiro Mairinck (PR) 1043 4,57% 45,72

Figueira (PR) 1005 4,41% 44,06

Ibaiti (PR) 1350 5,92% 59,18

Ipaussu (SP) 231 1,01% 10,13

Jaboti (PR) 1028 4,51% 45,07

Jacarezinho (PR) 1518 6,65% 66,55

Japira (PR) 1038 4,55% 45,5

Joaquim Távora (PR) 1818 7,97% 79,7

Ourinhos (SP) 962 4,22% 42,17

Quatiguá (PR) 1466 6,43% 64,27

Ribeirão Claro (PR) 993 4,35% 43,53

Santana do Itararé (PR) 1162 5,09% 50,94

Santo Antônio da Platina (PR) 1932 8,47% 84,7

São José da Boa Vista (PR) 691 3,03% 30,29

Siqueira Campos (PR) 1562 6,85% 68,48

Tomazina (PR) 1016 4,45% 44,54

Wenceslau Braz (PR) 1406 6,16% 61,64

Total Cooperativa 22811 1 1000

Agência
Amostra total por 

municipio

Amostra Pessoa Física 

urbana renda => 7 mil reais

Amostra Pessoa Física 

urbana com renda < 7 

mil reais

Amostra 

Pessoa 

Física 

Rural 

renda => 7 

mil reais

Amostra 

Pessoa 

Física 

Rural 

renda < 7 

mil reais

Amostra 

PJ

Bernardino (SP) 6 1 3 0 0 2

Carlópolis (PR) 68 3 32 4 17 12

Chavantes (SP) 39 11 19 0 0 9

Conselheiro Mairinck (PR) 46 2 33 2 5 4

Figueira (PR) 44 1 23 2 10 8

Ibaiti (PR) 59 4 30 6 0 19

Ipaussu (SP) 11 0 6 0 0 5

Jaboti (PR) 46 1 29 3 10 3

Jacarezinho (PR) 66 1 32 3 6 24

Japira (PR) 44 3 33 0 4 4

Joaquim Távora (PR) 78 3 55 3 3 14

Ourinhos (SP) 42 2 20 0 0 20

Quatiguá (PR) 66 3 46 2 7 8

Ribeirão Claro (PR) 45 2 25 3 8 7

Santana do Itararé (PR) 52 1 35 3 10 3

Santo Antônio da Platina (PR) 85 4 42 3 9 27

São José da Boa Vista (PR) 30 1 16 3 6 4

Siqueira Campos (PR) 67 3 30 5 15 14

Tomazina (PR) 45 3 26 3 8 5

Wenceslau Braz (PR) 61 3 30 6 10 12

Total Cooperativa 1000 52 565 51 128 204
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3.3.3 Método e instrumento de coleta de dados 

Foram utilizados dados primários obtidos por meio de uma survey, a ser realizada 

junto ao grupo de pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. A survey é uma técnica de 

levantamento de dados onde os sujeitos da pesquisa são entrevistados diretamente.  

Conforme exposto na seção anterior, à amostra dos associados estavam divididos em 

20 agências, sendo que cada uma é localizada em um município diferente, e para que se fosse 

possível a aplicação do questionário em um curto espaço de tempo e também a um custo 

acessível, a cooperativa disponibilizou um colaborador por agência para aplicação do 

questionário. Os colaboradores foram devidamente treinados para a aplicação dos 

questionários junto aos associados. Os entrevistados foram abordados pessoalmente nas 

agências onde possuem relacionamento, sendo convidados a responder ao questionário 

durante o horário de expediente, entre os dias 07 de dezembro de 2015 e 22 de janeiro de 

2016.  

O instrumento de coleta de dados foi constituído por um questionário (ver APÊNDICE 

A e B) contendo um conjunto de questões fechadas que mensuraram (I) o grau de 

relacionamento do associado com a sua cooperativa de crédito, (II) a percepção do associado 

em relação à imagem da marca Sicredi, e (III) a decisão de adoção do associado, além de 

conter também um conjunto de questões relativas ao perfil do associado, como idade, sexo, 

renda e profissão/área de atuação. Utilizou-se uma escala numérica de 7 pontos do tipo likert. 

Foram consideradas escalas já existentes como base do questionário, como de Bonfadini 

(2007) e de Souza (2015). 

As escalas de Bonfadini (2007) nasceu da necessidade do autor de entender como o 

processo de relacionamento, estabelecido por uma organização, era percebido por diferentes 

públicos. As escalas estão baseadas em cinco dimensões: comprometimento, confiança, 

cooperação, poder e satisfação com o relacionamento e são derivadas das áreas do 

conhecimento analisadas no estudo, de Relações Públicas e Marketing de Relacionamento, 

dentro do contexto de comunicação estratégica. Segundo Bonfadini (2007) as duas áreas são 

complementares, sendo que a área de Relações Públicas estuda o relacionamento 

organizacional dentro do contexto institucional do relacionamento com públicos, e a área do 

Marketing de Relacionamento estuda o relacionamento organizacional dentro do contexto 

comercial do relacionamento com o cliente. As dimensões e suas variáveis são apresentadas 
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no quadro 10. O autor validou a escala para mensurar o grau de relacionamento de uma 

organização com seus públicos, utilizando como base dois trabalhos, sendo o de Morgan e 

Hunt (1994) voltada para a área do Marketing de Relacionamento e o de Grunig e Hon (1999) 

com base na área de estudo de Relações Públicas. 

Bonfadini (2007) identificou entre os atributos e construtos estudados, cinco 

categorias que eram comuns às pesquisas das áreas e relevantes na condução do estudo, que 

são descritas a seguir: 

I. Comprometimento: é o grau de interesse que cada uma das partes tem em 

investir na manutenção ou ampliação do relacionamento. Duas dimensões 

devem permear a categoria, conforme Grunig e Hon (1999), a continuidade do 

propósito e o sentimento de reciprocidade. E, deve levar, ainda, em 

consideração se o público considera o relacionamento importante e se deseja 

que esta relação dure por um longo período de tempo (MORGAN e HUNT, 

1994).  

II. Confiança: é o grau de confiabilidade que cada uma das partes tem de que a 

outra parte optará por ações que produzirão resultados positivos ou favoráveis 

a ambos. Três dimensões são relevantes no processo de confiança entre as 

partes na avaliação do estudo: integridade, coerência e competência (GRUNIG 

e HON, 1999). Outros aspectos são relevantes para a consolidação desta 

categoria: honestidade, justiça e responsabilidade (MORGAN e HUNT, 1994). 

III. Cooperação: é o grau de dedicação que cada uma das partes investe para que o 

relacionamento perdure. A cooperação entre a organização e públicos promove 

a consecução da missão organizacional, diminuindo a possibilidade de 

ocorrência de conflitos, conforme descreve. Para Dwyer, Schurr e Oh (1987), a 

presença de valores e objetivos divergentes no relacionamento pode ser 

considerada como um indicador de que ambas as partes irão investir recursos 

econômicos e psíquicos no equacionamento de conflitos e impasses. A 

cooperação é influenciada diretamente pela confiança e pelo 

comprometimento, pois as parcerias que ocorrem entre a organização e seus 

públicos, baseadas na confiança e no comprometimento, geram esforços, de 

ambas as partes, para que o relacionamento perdure (MORGAN e HUNT, 

1994).  
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IV. Poder: é o grau de influência ou de controle que uma das partes possui perante 

a outra. O desejo por maiores e melhores recursos faz com que as partes 

busquem maior poder de decisão e influência sobre o outro, gerando um 

processo que tende ao conflito, prejudicando a cooperação (SIMÕES, 1995 e 

2001). Existe devido ao desequilíbrio de forças entre as partes, e atua de forma 

negativa e direta na confiança e comprometimento do relacionamento 

organizacional (MORGAN e HUNT, 1994).  

V. Satisfação: é o grau de aprovação que cada uma das partes possui ao comparar 

o resultado obtido com o relacionamento em relação ao resultado esperado. É 

um fator fundamental no processo de relacionamento organizacional, pois, 

conforme Grunig e Hon (1999) com relacionamento satisfatório os benefícios 

superam os seus custos. Trata-se de indicador do relacionamento de longo 

prazo, já que influencia diretamente no comprometimento das partes 

(FONTENOT e WILSON, 1997). 

Em um estudo aplicado diretamente em uma cooperativa de crédito, Bonfadini e 

Machado (2010) concluiu que o consumidor-proprietário de uma cooperativa de crédito busca 

benefícios superiores, não se restringindo apenas a satisfação em relação aos serviços 

financeiros prestados pela cooperativa, e que este consumidor também está interessado na 

performance geral da cooperativa, buscando sua satisfação tanto na posição de consumidor 

quanto na posição de proprietário. Ainda segundo os autores, o fator tempo de relacionamento 

com a cooperativa não é prerrogativa para indicar um nível maior ou menor de 

relacionamento, pressupondo que um consumidor que procura uma cooperativa busca desde o 

seu ingresso um maior relacionamento. 

Tendo como um dos objetivos deste trabalho de verificar qual a percepção da imagem 

da marca Sicredi pelos seus associados, optou-se por adotar o modelo de Souza (2015) já que 

suas escalas foram elaboradas dentro do contexto de uma cooperativa de crédito ligada ao 

sistema Sicredi. Para elaborar e validar o questionário, Souza (2015) se utilizou de um estudo 

qualitativo e exploratório e posteriormente quantitativo e descritivo. A etapa qualitativa e 

exploratória teve como objetivo levantar os principais atributos da marca Sicredi para 

elaboração do questionário. Após concluída as análises da primeira etapa, o autor aplicou o 

instrumento de coleta de dados, conforme quadro 11, na etapa quantitativa e descritiva, com o 

objetivo de validar as escalas e responder ao seu problema de pesquisa.  



72 
 

Quadro 10 - Escalas para mensurar o nível de relacionamento em cooperativas de crédito 

Fonte: Bonfadini e Machado (2010). 

Dimensões Indicadores de Relacionamento

 O Sicredi se esforça para garantir que o relacionamento com os associados seja o melhor possível.

Comparando com outros bancos no qual possuo relacionamento, eu valorizo mais o relacionamento com

o Sicredi.

O Sicredi está comprometido em manter um relacionamento de longo prazo comigo.

Tanto eu quanto o Sicredi consideramos muito importante manter o relacionamento no longo prazo.

Noto que os esforços, feitos tanto pelo Sicredi quanto por mim, buscam o desenvolvimento tanto pessoal

quanto profissional.

Tanto o Sicredi me valoriza como pessoa quanto eu a valorizo o Sicredi como instituição financeira.

A comunidade em geral tem confiança em relação à competência do Sicredi.

O Sicredi tem competência suficiente para realizar o que promete.

O Sicredi trata as pessoas de forma coerente e justa.

As ações realizadas tanto por mim quanto pelo Sicredi são confiáveis, pois se caracterizam pela coerência.

O Relacionamento entre eu e o Sicredi é íntegro e honesto, pois, cumprimos o que está acordado.

As ações realizadas tanto por mim quanto pelo Sicredi estão baseadas na capacidade e na competência de 

cada uma das partes.

O Sicredi estimula a cooperação entre ela e os associados.

O Sicredi estimula as atitudes de cooperação entre as pessoas.

O Sicredi respeita as pessoas que possuem dificuldades, sejam econômicas ou sociais.

A cooperação, tanto minha quanto do Sicredi, é uma característica do nosso relacionamento.

Tanto eu quanto o Sicredi nos esforçamos para que o nosso relacionamento perdure.

O ambiente que se encontra nas agências do Sicredi estimula a parceria e a solidariedade.

O Sicredi toma decisões levando em consideração a opinião dos associados.

O Sicredi possibilita que pessoas como eu tenham espaço para dar sua opinião.

No Sicredi, as pessoas podem expressar sua opinião livremente.

No relacionamento que nós mantemos, tanto eu quanto o Sicredi temos atitudes profissionais.

Nunca ocorreram atitudes de pressão ou de indução, tanto minhas quanto do Sicredi, em nosso

relacionamento.

As decisões tomadas, tanto por mim quanto pelo Sicredi, levam em consideração o bem-estar de cada um.

O Sicredi proporciona um ambiente agradável para se estar.

Você, como associado, têm orgulho de trabalhar com o Sicredi.

As pessoas da comunidade que conhecem o Sicredi, geralmente, falam bem dela.

O relacionamento estabelecido entre eu e o Sicredi é satisfatório para ambos.

Os benefícios alcançados hoje, tanto por mim quanto pelo Sicredi, são maiores que os esperados no início 

do nosso relacionamento.

O retorno que eu e o Sicredi temos com o nosso relacionamento credencia-nos a continuá-lo por muitos

anos.

Comprometimento

Confiança

Cooperação

Poder

Satisfação
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O questionário elaborado por Souza (2015) está dividido em cinco dimensões, estando 

resumidas da seguinte maneira:  

• Dimensão Atendimento: incluem as variáveis relativas ao atendimento prestado pelos 

colaboradores do Sicredi, avaliando atributos como agilidade, cordialidade, presteza, 

acessibilidade à gerência e clareza nas informações;  

• Dimensão Estrutura: engloba assuntos sobre a rede de atendimento, estrutura física, 

localização, segurança, sistemas informatizados e canais de atendimento;  

• Dimensão Produtos e Serviços: as suas variáveis abordam temas sobre o portfólio de 

produtos e serviços, disponibilidade dos mesmos, burocracia para contratação, flexibilidade 

na negociação, preços e prazos concedidos;  

• Dimensão Natureza do Negócio: nesta dimensão foram agrupadas questões relativas 

a atuação do associado como dono e usuário do empreendimento cooperativo. 

Segundo o autor, dados demográficos como classe econômica, sexo e idade, não 

apresentaram diferenças na percepção da imagem, mas o autor identificou três grupos 

distintos em relação a sua percepção. Os associados integrantes do primeiro grupo buscam 

apenas atender suas necessidades financeiras e não estão muito interessados no modelo 

cooperativista, o segundo grupo acredita no sistema de crédito cooperativo e buscam atender 

suas necessidades financeiras, sendo sua principal escolha já que para eles a marca possui alta 

credibilidade, já o terceiro grupo se comportam de maneira intermediária aos outros dois, 

conhecem o sistema cooperativista, mas não exercem seu papel de associado, procuram 

agilidade e praticidade e são fortemente atraídos pela concessão de crédito. Para Souza (2015) 

as cooperativas devem respeitar as distinções entre os grupos, cabendo aos gestores destas 

cooperativas direcionar as estratégias adequadas para cada grupo. 
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Quadro 11 - Escalas para mensurar a percepção da imagem 

 
Fonte: Souza, 2015. 

3.3.4 Técnicas de análise de dados 

 Para análise dos dados foram empregadas técnicas estatísticas univariadas e 

multivariadas. As estatísticas univariadas são análises de distribuições de uma única variável e 

as estatísticas multivariadas são todas as técnicas estatísticas que simultaneamente analisam 

Dimensões Variáveis

1)      O atendimento no Sicredi é mais pessoal que nos concorrentes.

2)      O atendimento prestado pelos colaboradores do Sicredi é mais ágil que nos concorrentes.

3)      O Sicredi é mais cordial por ser uma cooperativa.

4)      Os colaboradores do Sicredi são qualificados para atender as minhas demandas. 

5)      Quando vou ao Sicredi procuro o mesmo colaborador para ser atendido.

6)      As informações repassadas pelos colaboradores do Sicredi são mais claras que as prestadas pelos concorrentes.

7)      O gerente da agência do Sicredi está mais acessível do que em outras instituições financeiras.

8)      Me sinto mais à vontade em realizar os meus negócios com o Sicredi do que com os concorrentes.

9)      Os funcionários do Sicredi são mais envolvidos com as entidades da comunidade do que os funcionários dos concorrentes.

10)   Quando vou ao Sicredi demoro mais para ser atendido do que em outra instituição financeira.

11)   Sou melhor atendido no Sicredi do que nos concorrentes.

12)   O atendimento no Sicredi é melhor por ser uma cooperativa de crédito.

13)   Não realizo todos os meus negócios com o Sicredi, pois as pessoas que me atendem são conhecidas.

14)  O Sicredi possui ampla rede de atendimento.

15)  Sinto segurança em realizar os meus negócios com o Sicredi.

16)  O Sicredi transmite credibilidade nas comunidades onde atua.

17)  O Sicredi é bem localizado na minha cidade.

18)  A unidade do Sicredi que eu frequento possui boa estrutura física.

19)  Quando vou ao Sicredi sou orientado a realizar as minhas operações nos canais de autoatendimento.

20)  Não tenho confiança nos sistemas de segurança do Sicredi.

21)  Os serviços disponíveis nos canais de autoatendimento são suficientes para as minhas demandas.

22)  Os canais de autoatendimento estão disponíveis quando preciso.

23)  O Sicredi possui ampla rede de caixas eletrônicos para que eu consiga realizar alguns serviços bancários.

24)  Quando não localizo caixas eletrônicos do Sicredi por perto, existem outras alternativas para que eu realize as minhas transações.

25)  Os sistemas dos canais de autoatendimento são lentos.

26)  Os canais de atendimento são fáceis de serem utilizados.

27)  Os canais de atendimento são amigáveis.

28)  O Sicredi disponibiliza amplo portfólio de serviços.

29)  Realizar negócios com o Sicredi é mais burocrático do que nos concorrentes.

30)  O Sicredi é mais flexível nas suas negociações do que os concorrentes.

31)  O Sicredi disponibiliza várias linhas de crédito.

32)  As linhas de crédito disponibilizadas pelo Sicredi atendem as minhas necessidades.

33)  As tarifas praticadas pelo Sicredi são mais baratas que as dos concorrentes.

34)  As taxas de juros praticadas pelo Sicredi são mais baixas que as dos concorrentes.

35)  O processo de crédito (desde a solicitação até a liberação na conta corrente) no Sicredi é mais ágil do que nos concorrentes.

36)  É mais fácil contratar crédito no Sicredi do que nas outras instituições financeiras.

37)  Os prazos disponibilizados pelo Sicredi nas operações de crédito atendem as minhas demandas. 

38)  Os limites de crédito disponibilizados para mim são suficientes para que realize as minhas transações.

39)  O Sicredi disponibiliza várias opções de investimentos.

40)  As opções de investimento do Sicredi atendem as minhas necessidades.

41)  Os investimentos do Sicredi possuem rentabilidade na média do mercado.

42)  Não sou completamente atendido no Sicredi, pois faltam produtos para responder as minhas necessidades.

43)  Realizo minhas transações bancárias com o Sicredi por ser uma cooperativa de crédito.

44)  Realizo minhas transações bancárias com o Sicredi porque lá tenho participação nos resultados.

45)  Realizo minhas transações bancárias com o Sicredi porque lá participo das assembleias anuais.

46)  Conheço os meus deveres como associado do Sicredi.

47)  Conheço os meus direitos como associado do Sicredi.

48)  Me posiciono como associado do Sicredi (um dos donos).

49)  Não realizo todos os meus negócios com o Sicredi, pois existem pessoas da minha comunidade na diretoria.

50)  O Sicredi traz mais benefícios para as comunidades onde atua do que as outras instituições financeiras. 

Natureza do 

Negócio

Produtos e 

Serviços

Estrutura

Atendimento
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múltiplas medidas sobre indivíduos ou objetos de estudo, sendo que todas as variáveis devem 

ser aleatórias e inter-relacionadas a ponto que seus diferentes resultados não podem ser 

significativamente interpretados isoladamente (HAIR, BLACK, BABIN, ANDERSON e 

TATHAM, 2009). Os dados foram tratados utilizando as planilhas de cálculo do tipo Excel, o 

software estatístico SPSS 21.0 (Statistical Package for the Social Sciences) e também o 

software SmartPLS 3 (Partial Least Square). A análise dos dados foi dividida em quatro 

etapas, a primeira delas procurou-se caracterizar a amostra da pesquisa, utilizando-se as 

planilhas de cálculo do tipo excel; na segunda etapa foi realizado a análise estatística 

descritiva dos construtos e suas dimensões, sendo também utilizado as planilhas de cálculo do 

tipo excel; já na terceira etapa foi realizado, com auxílio do software estatístico SPSS 21.0, a 

análise fatorial exploratória - AFE das variáveis latentes da pesquisa; na quarta e última etapa, 

foi aplicado técnicas estatísticas multivariadas, especificamente a modelagem de equações 

estruturais – MEE, por meio do software estatístico SmartPLS 3. Alguns conceitos, técnicas e 

procedimentos utilizados em cada etapa foram descritos a seguir.  

 A etapa inicial procurou extrair informações para a caracterização da amostra, 

utilizando técnicas de distribuição e calculados em planilhas do tipo Excel. Dados como a 

distribuição dos associados respondentes por município; segmento; sexo; idade; renda; tempo 

de relacionamento; e para pessoas jurídicas quanto ao número de funcionários e faturamento, 

foram utilizados para se conhecer a amostra e trazer informações relevantes para a pesquisa.  

 O segundo passo da análise dos dados se concentrou nas análises estatísticas 

descritivas dos construtos da pesquisa, aplicando técnicas estatísticas univariadas por meio 

das planilhas de cálculo do tipo Excel. Foram apresentadas as médias, modas, desvios padrões 

e covariâncias dos construtos, com exceção do primeiro construto analisado “decisão de 

adoção” que foram extraídos as frequências das respostas dos associados em relação aos 

produtos oferecidos pela cooperativa. Em seguida foram realizadas as análises das maiores e 

menores médias dos construtos “grau de relacionamento” e “percepção da imagem da marca” 

assim como seus respectivos desvios padrões, variâncias e modas. Também foram aplicadas 

as mesmas técnicas para as suas dimensões. 

  Dessa forma faz se necessário esclarecer os conceitos das medidas de posição e 

variação utilizadas nas análises dos construtos. A média representa um ponto de equilíbrio da 

distribuição, onde é somado os valores de todas as observações e o resultado é dividido pelo 

número de observações da distribuição. Além da média, outra medida de posição ou 
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localização utilizada nesta pesquisa foi a mediana, que diferentemente da média, ela 

representa exatamente o ponto central da distribuição quando os dados são organizados em 

ordem de classificação ascendente ou descendente, sendo o divisor da distribuição em duas 

partes (Malhotra, 2005). 

As medidas de variação ou dispersão adotadas para esta pesquisa foram o desvio 

padrão e a variância. A variância é a média ao quadrado do desvio da média, sendo que 

quando os dados estão agrupados em torno da média a variância é considerada pequena e, 

quando os dados estão espalhados o resultado da variância é grande. A variância tem por 

finalidade apresentar quão similar ou diferente são os pontos de dados em torno da média. O 

desvio padrão é a raiz quadrada da variância e tem o mesmo propósito da variância, em 

apresentar quão agrupada ou espalhada é uma distribuição em torno da média (Malhotra, 

2005). 

A análise fatorial exploratória – AFE – constituiu a técnica estatística utilizada na 

terceira etapa da análise dos dados. A AFE é uma técnica de interdependência que tem por 

objetivo resumir e reduzir o número de variáveis originais (em geral grande) em um conjunto 

menor denominado fatores, tendo a menor perda de informações possíveis (HAIR et al., 

2009). A análise fatorial exploratória é recomendada como uma técnica predecessora de 

outras técnicas multivariadas, pois conforme Hair et al. (2009), a AFE disponibiliza a base 

necessária para analisar a estrutura das inter-relações, definindo um conjunto de variáveis que 

são fortemente inter-relacionados. Como o objetivo desta pesquisa é verificar qual é as 

relações entre os construtos “decisão de adoção”, “grau de relacionamento” e “percepção da 

imagem da marca” fez se necessário a aplicação da AFE como uma etapa preparatória para a 

utilização de técnicas multivariadas. 

Para atingir os objetivos da aplicação da análise fatorial exploratória foi utilizado o 

método de extração de componentes principais juntamente com o método de rotação fatorial 

ortogonal denominado rotação Varimax, e assim extrair os fatores dentro dos construtos desta 

pesquisa.  

Para proceder a redução das variáveis foi observado as comunalidades, o teste de 

esfericidade de Bartlett e o Kayser-Meyer-Olkin (KMO). A comunalidade representa a 

quantia total de variância que uma variável original compartilha com todas as outras variáveis 

incluídas na análise (HAIR et al, 2009), sendo que as variáveis que apresentaram valores 
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abaixo de 0,50 foram extraídas dos fatores. O teste de esfericidade de Bartlett indica o nível 

de significância geral de todas as correlações em uma matriz de correlação, e tem por objetivo 

verificar a hipótese de que as variáveis não sejam correlacionadas na população, e para que o 

nível de significância seja aceitável para continuidade da AFE o teste deve conter valores de p 

<0,001 (HAIR et al, 2009). Outro índice utilizado na AFE foi o teste Kayser-Meyer-Olkin 

(KMO) que indica quão adequado é uma amostra, e permite avaliar se a aplicação da AFE é 

apropriada ou não. Os valores para o KMO variam de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo 

de 1 melhor será a adequação da amostra.  

Após a extração dos fatores foi verificado confiabilidade da consistência interna das 

escalas por meio do Alfa de Cronbach, que varia de 0 a 1, sendo que os limites inferiores 

aceitáveis estão entre 0,60 e 0,70 (HAIR et al.,2009).  Juntamente com os valores do Alfa de 

Cronbach foram apresentados também os resultados da variância acumulada explicada, que 

representa o quanto os fatores são representativos para explicação das variáveis, sendo que 

valores abaixo de 60% são considerados abaixo do mínimo aceitável.   

 Finalizado as etapas anteriores, no quarto e último passo da análise dos dados foi 

aplicado a análise multivariada de dados, mais especificamente a técnica de modelagem de 

equações estruturais. Por se tratar de uma técnica estatística com maior complexidade, os 

conceitos e os procedimentos utilizados nesta pesquisa estão descritos no próximo tópico. 

3.3.4.1 Modelagem de equações estruturais – MEE 

A modelagem de equações estruturais – MEE é um conjunto de técnicas estatísticas 

que tem por objetivo explicar as relações entre múltiplas variáveis, descrevendo as relações 

entre os construtos da pesquisa (HAIR et al., 2009). A utilização da MEE em pesquisas 

científicas é um movimento recente, sendo que no ano 2000 foram publicados na literatura 

acadêmica de ciências sociais um número aproximado de apenas 300 artigos que utilizaram o 

MEE como ferramenta de análise. Com o avanço tecnológico e a criação de pacotes 

computacionais para operacionalização de ferramentas de análise multivariada, a 

popularidade do modelo de equações estruturais tem crescido a partir da necessidade de testar 

teorias e conceitos por meio de sua capacidade de medir as variáveis latentes, e ao mesmo 

tempo, testar as relações entre essas variáveis (HAIR, SARSTEDT, HOPKINS e 

KUPPELWIESER, 2014). Atualmente a MEE é uma técnica multivariada dominante sendo 
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aplicada nas mais diversas áreas, como o marketing, sociologia, psicologia, saúde, 

administração, entre outros (HAIR et al, 2009).  

Hair, Ringle e Sarstedt (2012) explica que ao realizar a aplicação da MEE os 

pesquisadores devem considerar dois tipos de métodos: o método baseado em covariâncias – 

CSM (Covariance Structure Model) e o método baseado em Mínimos Quadrados Parciais – 

PLS (Partial Least Square). O método escolhido para a aplicação da MEE nesta pesquisa foi 

o PLS, no entanto, a literatura apresenta diversas discussões envolvendo a escolha entre os 

dois métodos, mas que para esta pesquisa será discutido apenas os motivos que levaram a 

escolha do PLS.  

Hair et al. (2012) realizou uma extensa pesquisa nas 30 principais revistas de 

marketing em um período de 30 anos (1981 a 2010), totalizando 204 artigos, tendo como 

principal objetivo fazer uma análise crítica sobre a aplicação do PLS. Segundo o estudo 

realizado as razões mais frequentemente utilizadas estão relacionadas a distribuição dos dados 

(102 artigos, 50,00%), tamanho das amostras (94 artigos, 46,08%) e o uso de indicadores de 

formação (67 artigos, 32,84 %). Além disso, em 57 artigos (27,94%), os autores afirmaram 

que a aplicação do PLS se mostrou mais consistente com o seu objetivo de estudo e em 35 

artigos (17,16%) a escolha está intimamente relacionado com a lógica de usar o método de 

pesquisa exploratória e desenvolvimento da teoria. Para Hair et al. (2012) as duas últimas 

razões são mais coerentes com o propósito original do PLS que propõe a exploração com base 

em uma teoria ainda não consolidada. 

Os dois principais motivos para a escolha da utilização do PLS para esta pesquisa 

foram: (1) a utilização de indicadores formativos; e (2) por se tratar de uma teoria não 

consolidada. Esta pesquisa possui três construtos, sendo que dois deles, a “adoção” e a 

“percepção da imagem da marca” pelo associado são construtos, ou variáveis latentes, que 

possuem indicadores formativos, e o outro construto, “grau de relacionamento”, é formado 

por indicadores reflexivos. Como um dos objetivos da pesquisa é de verificar qual a relação 

entre os construtos já mencionados, tornou-se necessário a utilização do PLS já que este 

possui maior recomendação para pesquisas onde não possui uma forte base teórica. Os 

trabalhos anteriores apresentaram resultados consistentes para avaliar o grau do 

relacionamento e a percepção da imagem da marca separadamente, e para esta pesquisa além 

da inclusão de mais um construto, também procurou-se entender qual a relação entre eles no 

contexto de uma cooperativa de crédito. 
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O método dos Mínimos Quadrados Parciais – PLS é uma técnica de modelagem de 

equações estruturais baseada em uma abordagem iterativa que maximiza a variância explicada 

de construtos endógenos, funcionando como uma análise de regressão múltipla, sendo 

destinado principalmente para pesquisas voltados a investigação exploratória e a construção 

do modelo é passa por um processo evolutivo, um diálogo entre o investigador e o 

computador (HAIR et al. 2014).  

Um importante conceito para aplicação do PLS em MEE que deve ser melhor 

explorado é o conceito das variáveis latentes, ou construtos. As variáveis latentes são 

construtos teóricos que não podem ser observadas diretamente, sendo medidas por um 

conjunto de indicadores chamados de variáveis observáveis ou manifestas. As variáveis 

latentes também podem depender de outras variáveis latentes para sua predição, sendo 

classificadas como variáveis latentes de primeira e segunda ordem. Em pesquisa de MEE se 

faz necessário distinguir entre variáveis latentes exógenas e endógenas. As variáveis latentes 

exógenas (variáveis independentes) provocam oscilações nos valores de outras variáveis do 

modelo, e ao contrário das variáveis latentes exógenas, as endógenas (variáveis dependentes), 

são influenciadas, direta ou indiretamente, pelas variáveis exógenas.  

Esta pesquisa possui três variáveis latentes, sendo o grau de relacionamento, 

percepção da imagem da marca, e decisão de adoção. E cada uma está classificada de forma 

distinta. A variável latente “grau de relacionamento” é uma variável de segunda ordem, pois é 

constituída por outras variáveis latentes de primeira ordem (comprometimento, confiança, 

cooperação, poder e satisfação), e está classificada como exógena.  A variável latente 

“percepção da imagem da marca” também é de segunda ordem, mas ela é exógena em relação 

ao construto “decisão de adoção” e endógena em relação ao construto “grau de 

relacionamento”. A variável latente “decisão de adoção” é classificada como endógena de 

primeira ordem. 

 A modelagem de equações estruturais compreende duas etapas: a validação do 

modelo de mensuração e o ajuste do modelo estrutural. Na sequência foram apresentadas as 

técnicas utilizadas para validade do modelo de mensuração e estrutural  

3.3.4.1.1 Modelo de mensuração 
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 O modelo de mensuração especifica, por meio de uma série de relações, como as 

variáveis observáveis representam os construtos envolvidos em um modelo teórico. Para 

verificar quão confiável é a representatividade de um construto, é necessário verificar a 

validade de construto, que é o grau em que um conjunto de itens medidos realmente reflete o 

construto latente. Por sua vez a validade de construto é medido pela validade convergente e 

pela validade discriminante (HAIR et al. 2009).  

 A validade convergente propõe que os indicadores de um construto devem convergir 

ou compartilhar uma elevada proporção de variância em comum. A validade convergente 

pode ser estimada por meio da análise das cargas fatoriais, da variância média extraída – AVE 

(Average Variance Extracted), e pela confiabilidade da consistência interna. 

 As cargas fatoriais altas indicam que os indicadores convergem para algum ponto em 

comum. Hair et al. (2009) recomenda que as estimativas de cargas devem ser de 0,5 ou mais, 

sendo ideal de 0,7 para cima.  

 A variância média extraída – AVE é uma medida equivale à comunalidade de um 

construto. O cálculo da AVE é composta pela soma dos quadrados das cargas fatoriais dos 

indicadores, dividida pelo total dos mesmos. Sua interpretação segue a mesma lógica dos 

indicadores individuais. Uma AVE no qual apresenta um resultado igual ou acima de 0,5 

indica que o construto explica, em média, mais de 50% da variação entre seus itens (HAIR et 

al., 2009). 

 Outro indicador de validade convergente é a confiabilidade da consistência interna. 

Duas formas de estimar a confiabilidade foram utilizadas para esta pesquisa, o alfa de 

cronbach e a confiabilidade composta, ambos possuem como nível aceitável valores igual ou 

acima de 0,7 (HAIR et al, 2009). 

 Hair et al. (2014) alerta sobre a avaliação da medição de indicadores formativos, 

criticando o manuseio descuidado dos indicadores formativos em estudos anteriores. A 

diferença central entre construtos reflexivos e formativos é que as medidas de formação 

representam casos em que os indicadores causam a construção (ou seja, as setas apontam a 

partir dos indicadores para a construção), enquanto que os indicadores reflexivo são causados 

pela construção (ou seja, as setas apontam a partir da construção para os indicadores).  
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Hair et al. (2014) recomenda que o pesquisador necessita avaliar a validade de 

conteúdo das medidas de um construto formativo. A validade de conteúdo avalia o grau em 

que os indicadores capturam informações importantes para o construto. Em seguida, deve ser 

testada a multicolinearidade, a alta colinearidade entre dois ou mais indicadores formativos 

podem influenciar seriamente os resultados. Finalmente, deve-se avaliar significância e 

relevância de cada indicador formativo. Por meio da técnica de reamostragem, ou 

bootstrapping, o pesquisador pode calcular o erro padrão de cada um dos parâmetros do 

modelo. Baseando-se no erro padrão, a significância de cada parâmetro pode ser determinado, 

utilizando valores t. A avaliação da pertinência dos indicadores consiste em comparar os 

pesos dos indicadores para determinar a sua contribuição relativa para formar a construção 

(HAIR et al., 2014).  

A validade discriminante é o grau em que um construto é verdadeiramente diferente 

dos demais, indicando que uma validade discriminante elevada demonstra que um construto é 

único e captura alguns fenômenos que outras medidas não conseguem. Existem dois métodos 

para verificar a validade discriminante: uma por meio das cargas fatoriais dos itens e outra por 

meio dos critérios de Fornell-Larcker. Para esta pesquisa foi adotado o critério de Fornell-

Larcker, no qual compara a raiz quadrada dos valores de AVE com as correlações entre os 

construtos. Cada construção deve ser maior do que a sua correlação quadrada com qualquer 

outra construção (HAIR et al., 2014). 

3.3.4.1.2 Modelo estrutural 

 O modelo estrutural é uma representação conceitual das relações entre os construtos da 

pesquisa, determinada por um conjunto de equações estruturais. Uma vez que a confiabilidade 

e a validade do modelo de mensuração são estabelecidas, outras etapas devem ser 

consideradas para avaliar as relações hipotéticas dentro do modelo estrutural. A avaliação da 

qualidade do modelo é baseada na sua capacidade de prever os construtos endógenos. Os 

critérios estabelecidos por Hair et al. (2014) para avaliação do modelo estrutural são: verificar 

o (I) coeficiente de determinação (R
2
), o (II) Q² pelo critério de cross-validated redundancy, o 

(III) coeficientes de caminhos, e o (IV) tamanho do efeito (f
2
). Antes dessa avaliação, o 

pesquisador precisa testar o modelo interno para possíveis problemas de colinearidade. 

O coeficiente de determinação (R
2
) é uma medida da precisão da previsão do modelo. 

Este efeito varia de 0 a 1, sendo que valores próximos a 1 representam a precisão preditiva 
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completa. Hair et al. (2009) recomenda que valores de R
2
 com 0,75, 0,50, 0,25, 

respectivamente, podem ser interpretados como substancial, moderada ou fraca precisão da 

previsão do modelo. 

Outro critério para avaliar a importância de previsão do modelo interior consiste no Q² 

value de Stone Geisser. O Q² pode ser calculado pelo critério de cross-validated redundancy, 

que engloba estimativas tanto do modelo estrutural quanto do modelo de mensuração. A 

medida se baseia em uma técnica de reamostragem, que emite uma parte da matriz de dados, 

estima os parâmetros do modelo e prevê a parte omitida usando as estimativas. Quanto menor 

a diferença entre os valores previstos e originais, maior o Q
2
 e, assim, a precisão da previsão 

do modelo. Especificamente, um valor Q
2
 maior do que zero para uma construção endógena 

particular indica relevância preditiva do modelo de caminho para esta construção particular.  

Os coeficientes de caminhos, ou coeficientes estruturais, representam os 

relacionamentos hipotéticos que ligam as construções. Os valores dos coeficientes de 

caminhos são padronizados em um intervalo de +1 a -1, coeficientes mais perto +1 

representam fortes relações positivas e coeficientes mais perto de -1, indicando relações 

negativas fortes. Embora os valores próximos de +1 ou -1 são quase sempre estatisticamente 

significante, um erro padrão pode ser obtido usando bootstrapping para testar a significância. 

O tamanho do efeito (f
2
) para cada modelo de caminho pode ser determinante para 

verificar se uma variável explicativa tem grande influência sobre a variável dependente. Esta 

medida é conhecida como tamanho do efeito f² (Cohen effect size). Com base no valor f
2
, o 

tamanho do efeito da construção exógena para uma construção endógeno pode ser 

determinada de tal modo que 0,02, 0,15, e 0,35 representam pequenas, médias e grandes 

efeitos, respectivamente (Hair et al., 2009).  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Neste capítulo são apresentados a análise e discussão dos dados coletados. Em um 

primeiro momento, por meio da estatística descritiva, foi realizado a caracterização da 

amostra. Também são apresentadas as análises estatísticas de cada construto envolvido no 

estudo. Por fim, é apresentada a análise das estatísticas multivariadas, para descrever as 

relações dos construtos da pesquisa. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

 Esta seção tem por objetivo descrever a caracterização da amostra, conforme exposto a 

seguir. A amostra final foi constituída por 771 associados da SICREDI Norte Sul PR/SP, que 

se dispuseram a responder a pesquisa no período de 07 de dezembro de 2015 a 22 de janeiro 

de 2016. A distribuição final dos 771 associados está apresentada na tabela 1. 

Tabela 1: Distribuição dos associados por município 

 
Fonte: o autor, 2016 

Os associados foram segmentados em pessoa física urbana, pessoa física rural e pessoa 

jurídica. Os resultados quanto ao segmento seguiu o plano amostral, onde demonstrava uma 

Localização N F%

Santo Antonio da Platina (PR) 85 11,02%

Siqueira Campos (PR) 1 0,13%

Ibaiti (PR) 26 3,37%

Carlópolis (PR) 21 2,72%

Ribeirão Claro (PR) 44 5,71%

Quatiguá (PR) 64 8,30%

Wenceslau Bráz (PR) 20 2,59%

Joaquim Távora (PR) 79 10,25%

Tomazina (PR) 49 6,36%

Figueira (PR) 45 5,84%

Conselheiro Mairinck (PR) 23 2,98%

Jaboti (PR) 52 6,74%

Japira (PR) 45 5,84%

Santana do Itararé (PR) 50 6,49%

Ourinhos (SP) 41 5,32%

Ipaussu (SP) 13 1,69%

Jacarezinho (PR) 43 5,58%

Chavantes (SP) 35 4,54%

Bernardino de Campos (SP) 6 0,78%

São José da Boa Vista (PR) 29 3,76%

Total 771 100,00%
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predominância da pessoa física urbana e um equilíbrio entre os outros dois segmentos, 

conforme pode se observar na tabela 2. 

Tabela 2: Distribuição da amostra quanto ao segmento 

 
Fonte: o autor, 2016 

A maior parte dos respondentes pessoas físicas foram do sexo masculino, 

correspondendo a 68% dos 616 entrevistados, sendo melhor apresentado no gráfico 1. 

Gráfico 1: Distribuição quando ao sexo dos respondentes 

 
Fonte: o autor, 2016 

 No que se refere à idade dos associados pessoas físicas urbanas e rurais, que se 

dispuseram em responder a pesquisa, variou entre 16 a 82 anos de idade, sendo que as 

maiores concentrações estão nas faixas etárias onde as pessoas são consideradas 

economicamente ativas. Somando-se a quantidade de associados com 23 e até 46 anos de 

idade, o percentual de respondentes se aproximou dos 70%. A faixa etária com maior 

frequência de associados respondentes ficou entre 28 e até 35 anos de idade, correspondendo 

a 20,29% do total de respondentes, conforme apresentado na tabela 3.  

Já em relação ao tempo de funcionamento das empresas não foi possível realizar o 

levantamento pois vários respondentes não informaram os dados solicitados para análise. 

Segmento N F%

Pessoa Física Rural 162 21,01%

Pessoa Física Urbana 454 58,88%

Pessoa Jurídica 155 20,10%

Total 771 100,00%

418; 68% 

198; 32% 

Sexo 

Masculino

Feminino
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Tabela 3: Faixa etária dos associados respondentes 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 A renda foi um dos critérios para a aplicação da técnica de amostragem, influenciando 

diretamente neste resultado, conforme gráfico 2. A faixa de renda de até 4 mil reais foi a que 

conteve a maior quantidade de associados, correspondendo a 55% da amostra coletada.  Os 

resultados da faixa etária e da faixa de renda dos associados, podem ser correlacionadas, já 

que as maiores concentrações estão em associados considerados jovens e na menor faixa de 

renda da pesquisa.  

Gráfico2: Distribuição dos associados quanto a sua renda 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 As próximas duas análises são relacionadas à amostra de respondentes do segmento 

pessoa jurídica. A tabela 4 apresenta a divisão desse segmento por número de funcionários, 

com extrema predominância de empresas com menos de 27 funcionários. A média de 

Faixa etária N F%

Até 22 anos 39 6,33%

23 até 28 anos 102 16,56%

29 até 34 anos 125 20,29%

35 até 40 anos 119 19,32%

41 até 46 anos 83 13,47%

47 até 52 anos 55 8,93%

53 até 58 anos 45 7,31%

59 até 64 anos 20 3,25%

65 até 70 anos 21 3,41%

71 até 76 anos 6 0,97%

acima de 77 anos 1 0,16%

Total 616 100,00%

342; 55% 166; 27% 

108; 18% 

Renda 

Até 4 mil reais

Entre 4 até 7 mil reais

Acima de 7 mil reais
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funcionários foi de 13 membros por empresa, no entanto se faz necessário analisar outras 

medidas de posição, como a moda, que é o dado que mais vezes apareceu na amostra, e a 

mediana que é o ponto central da distribuição da amostra. A moda foi das empresas que 

revelaram ter apenas 1 funcionário e a mediana foi a empresa que apresentou até 5 

funcionários. Por meio da análise da mediana, permite afirmar que um número próximo a 

50% das empresas, que compõe a amostra da pesquisa, possui até 5 funcionários.    

Tabela 4: Pessoas jurídicas quanto ao número de funcionários 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 A tabela 5 apresenta distribuição da amostra das pessoas jurídicas quanto ao 

faturamento bruto anual. Conforme apresentado anteriormente, a pesquisa está composta, em 

sua maioria, por empresas com 5 funcionários ou menos e com faturamento menor a 360 mil 

reais anuais, e seguindo o critério do Sebrae  (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas), pode-se afirmar que a amostra é predominantemente formada por 

microempresas. 

Tabela 5: Pessoas jurídicas quanto ao faturamento bruto anual 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 Pode se conferir o tempo de relacionamento dos associados da amostra da pesquisa na 

tabela 6. A faixa de até 3 anos de relacionamento possui o maior percentual de participação na 

Número de Funcionários N F%

até 27 143 92,26%

28 até 55 3 1,94%

55 até 82 3 1,94%

82 até 109 3 1,94%

110 até 136 1 0,65%

137 até 163 0 0,00%

164 até 190 0 0,00%

191 até 217 1 0,65%

acima de 218 1 0,65%

Total 155 100,00%

Faturamento N F%

Até 60 mil reais 41 26,45%

Entre 60 mil reais até 360 mil reais 62 40,00%

Entre 360 mil reais até 3,6 milhões de reais 44 28,39%

Acima de 3,6 milhões de reais 8 5,16%

Total 155 100,00%



87 
 

pesquisa, num total de 47,46%, e somando-se todas as faixas com até 9 anos de 

relacionamento, a participação foi de 86,42%. 

Tabela 6: Distribuição quanto ao tempo de relacionamento dos associados com a cooperativa 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 Os resultados da caracterização da amostra permitem afirmar que a pesquisa está 

composta por associados com até 9 anos de relacionamento, contendo uma predominância 

para o público “pessoa física urbana”. As pessoas físicas da amostra, são em sua maioria do 

sexo masculino, com faixa etária entre 22 a 41 anos, contendo a maior concentração de renda 

na faixa de até 4 mil reais. Já as pessoas jurídicas, são formadas predominantemente por 

microempresas com até 5 funcionários e faturamento anual na faixa entre 60 mil reais e até 

360 mil reais.  

4.2 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS 

Nesta seção serão apresentados as avaliações individuais de cada construto da 

pesquisa. Inicialmente foram abordados os principais aspectos para análise do construto 

“decisão de adoção”, em seguida foram apresentadas as médias, modas, desvios-padrões e 

variâncias dos construtos “grau de relacionamento” e “percepção da imagem da marca”.  

4.2.1 Análise do construto “decisão de adoção” 

O construto “decisão de adoção” auxiliou para a verificação da influência entre os 

construtos “grau de relacionamento” e “percepção da imagem da marca” com a decisão de 

adoção do associado nesta pesquisa. No entanto faz se necessário analisar alguns pontos 

relevantes dos resultados deste construto. A tabela 7 apresenta a utilização de cada produto 

Tempo de relacionamento N F%

até 3 anos 290 47,46%

4 até 6 anos 157 25,70%

7 até 9 anos 81 13,26%

10 até 12 anos 40 6,55%

13 até 15 anos 29 4,75%

16 até 18 anos 4 0,65%

19 até 21 anos 8 1,31%

22 até 24 anos 0 0,00%

25 até 27 anos 0 0,00%

28 até 30 anos 2 0,33%

Total 611 100,00%
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pelos 771 respondentes da pesquisa. Nota-se que todos os produtos possuem uma ótima 

utilização, sendo o limite em conta corrente o mais utilizado, seguido pelo talão de cheques e 

cartão de crédito. Já o produto consórcio e o internet banking, ambos apresentam os menores 

índices de utilização, também podem ser considerados com ótima adoção, já que são produtos 

que necessitam de um perfil apropriado às suas características.  

Tabela 7: Utilização por produto 

 
Fonte: o autor, 2016. 

No gráfico 3 é apresentado a frequência total das respostas, afirmativas ou negativas, 

referente à adoção dos produtos pesquisados, sendo que 60% das respostas apontaram para a 

adoção dos produtos e 40% das respostas foram negativas a adoção.  

Gráfico 3: Frequência da decisão de adoção da pesquisa 

  
Fonte: o autor, 2016. 

Quanto à utilização por segmento, adotando o critério da frequência total das 

respostas, afirmativas ou negativas, referente ao construto “decisão de adoção”, notou-se um 

equilíbrio entre os segmentos, conforme descrito na tabela 8. 

Produto N %  de utilização

Cartão de Crédito 514 67%

Talão de cheques 606 79%

Limite em conta corrente 625 81%

Empréstimos 443 57%

Investimentos 431 56%

Seguros 431 56%

Consórcio 281 36%

Internet Banking 358 46%

3689; 60% 

2479; 40% 

Frequência da decisão de adoção da 
pesquisa 

utiliza

não utiliza
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Tabela 8: Decisão de adoção por segmento 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 Quanto à utilização por renda, verificou-se que quanto maior a renda do associado 

maior a adoção pelos produtos pesquisados, conforme apresentado na tabela 9. 

Tabela 9: Decisão de adoção por renda 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 A variável “tempo de relacionamento” também se mostrou influente na decisão de 

adoção pelo associado, conforme apresentado na tabela 10, percebe-se que quanto mais tempo 

de relacionamento com a cooperativa, maior a porcentagem das respostas afirmativas a 

adoção dos produtos. 

Tabela 10: Decisão de adoção por tempo de relacionamento 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 Os resultados da análise estatística descritiva para o construto “decisão de adoção” 

apontaram que a SICREDI Norte Sul PR/SP possui uma forte penetração dos produtos 

pesquisados nos associados da amostra, sendo que 60% das respostas foram favoráveis à 

adoção dos produtos questionados. Ao utilizar alguns dados demográficos nas análises, 

percebeu-se que não existem diferenças significativas em relação aos segmentos pesquisados, 

mas quando os dados foram observados levando em consideração a renda e do tempo de 

relacionamento do associado, observou-se uma relação positiva com a variação da renda e 

tempo de relacionamento com a adoção dos produtos.  

4.2.2 Análise do construto “grau de relacionamento” 

 Neste tópico são abordadas algumas análises estatísticas para entender qual é o grau de 

relacionamento do associado com a sua cooperativa de crédito. Primeiramente é apresentado 

Segmento %  utilização %  não utilização %  total

Pessoa Física Rural 62,65% 37,35% 100,00%

Pessoa Física Urbana 57,57% 42,43% 100,00%

Pessoa Jurídica 63,39% 36,61% 100,00%

Renda %  utilização %  não utilização %  total

Até 4 mil reais 54,97% 45,03% 100,00%

Entre 4 e até 7 mil reais 62,58% 37,42% 100,00%

Acima de 7 mil reais 65,74% 34,26% 100,00%

Tempo de relacionamento %  utilização %  não utilização %  total

Até 3 anos 55,73% 44,27% 100,00%

De 4 a 6 anos 61,78% 38,22% 100,00%

7 ou mais anos 67,00% 33,00% 100,00%
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as maiores e menores médias do construto, e em seguida será analisado as 5 dimensões, 

comprometimento, confiança, cooperação, poder e satisfação, por meio da média, moda, 

desvio-padrão e variância. 

 A tabela 11 apresenta as maiores médias do construto “grau de relacionamento”, com 

destaque para a “honestidade” mantido na relação, sendo evidenciado pela variável 

Rel_conf_20. O ambiente agradável proporcionado pela cooperativa (Rel_satisf_34) e a 

relação baseada na capacidade e na competência (Rel_conf_21), também se mostraram 

favorável para o relacionamento entre as partes. O sentimento de orgulho em trabalhar com o 

Sicredi (Rel_satisf_35) e a perspectiva de um relacionamento de longo prazo (Rel_satisf_39), 

dão sustentabilidade para os futuros negócios entre a cooperativa e os seus associados.   

Tabela 11: Maiores médias do construto grau de relacionamento 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 Somente duas dimensões se destacaram entre as maiores médias do construto “grau de 

relacionamento”. As variáveis Rel_conf_20 e Rel_conf_21 provém da dimensão “confiança” 

e as variáveis Rel_satisf_34, Rel_satisf_35 e Rel_satisf_39 estão alocadas na dimensão 

“satisfação”. Diferentemente do encontrado por Bonfadini (2007), em seu estudo envolvendo 

o relacionamento entre o corpo discente e uma instituição de ensino superior, a dimensão 

“poder” apresentou a variável com a maior média e a dimensão “comprometimento” estava 

representada por outras três variáveis entre as maiores médias do seu estudo. 

A dimensão “poder”, no entanto, apresentou quatro das cinco variáveis entre as 

menores médias do referido construto. Apesar das médias estarem entre as mais fracas do 

Bloco Média Moda
Desvio 

Padrão
Variância

Rel_conf_20 -  O Relacionamento entre eu e o Sicredi é íntegro 

e honesto, pois, cumprimos o que está acordado.
6,55642023 7 0,79633554 0,6341503

Rel_satisf_34 - O Sicredi proporciona um ambiente agradável 

para se estar.
6,54474708 7 0,79217457 0,6275406

Rel_conf_21 - As ações realizadas tanto por mim quanto pelo 

Sicredi estão baseadas na capacidade e na competência de 

cada uma das partes.

6,49286641 7 0,83488141 0,697027

Rel_satisf_35 - Eu, como associado, tenho orgulho de 

trabalhar com o Sicredi.
6,48638132 7 0,82855453 0,6865026

Rel_satisf_39 - O retorno que eu e o Sicredi temos com o 

nosso relacionamento credencia-nos a continuá-lo por muitos 

anos.

6,48638132 7 0,79658932 0,6345546
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construto, ainda assim, possuem uma ótima avaliação pelos associados. Mas este resultado 

sinaliza que os associados gostariam de ter um espaço maior para opinar, evidenciado pelas 

variáveis Rel_poder_29, Rel_poder_28 e Rel_poder_30, conforme tabela 12. 

Tabela 12: Menores médias do construto grau de relacionamento 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 Nesta segunda parte da análise do construto “relacionamento”, são apresentadas as 

análises estatísticas descritivas de cada dimensão, iniciando pela dimensão 

“comprometimento”, conforme pode se constatar na tabela 13.  Nesta dimensão as variáveis 

possuem um equilíbrio entre as medidas estatísticas, tendo uma avaliação positiva por parte 

dos associados. 

Tabela 13: Análise da dimensão comprometimento 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 Na dimensão “confiança”, a menor média encontrada foi para variável Rel_conf_16, 

conforme tabela 14, indicando que a cooperativa necessita melhorar sua imagem em relação a 

Bloco Média Moda
Desvio 

Padrão
Variância

Rel_poder_29 - O Sicredi possibilita que pessoas como eu 

tenham espaço para dar sua opinião.
6,10894942 7 1,17376531 1,377725

Rel_poder_28 - O Sicredi toma decisões levando em 

consideração a opinião dos associados.
6,11932555 7 1,09011024 1,1883403

Rel_poder_30 - No Sicredi, as pessoas podem expressar sua 

opinião livremente.
6,17120623 7 1,1312565 1,2797413

Rel_coop_23 - O Sicredi estimula as atitudes de cooperação 

entre as pessoas.
6,21271077 7 0,99682316 0,9936564

Rel_poder_32 - Nunca ocorreram atitudes de pressão ou de 

indução, tanto minhas quanto do Sicredi, em nosso 

relacionamento.

6,26588846 7 1,14216294 1,3045362

Dimensão - Comprometimento Média Moda
Desvio 

Padrão
Variância

Rel_compr_14 - Noto que os esforços, feitos tanto pelo 

Sicredi quanto por mim, buscam o desenvolvimento tanto 

pessoal quanto profissional.

6,3463035 7 0,95518881 0,9123857

Rel_compr_11 - Comparando com outros bancos no qual 

possuo relacionamento, eu valorizo mais o relacionamento 

com o Sicredi.

6,3476005 7 0,98616604 0,9725235

Rel_compr_13 - Tanto eu quanto o Sicredi consideramos 

muito importante manter o relacionamento no longo prazo.
6,3800259 7 0,97478096 0,9501979

Rel_compr_12 - O Sicredi está comprometido em manter um 

relacionamento de longo prazo comigo.
6,38262 7 0,9684149 0,9378274

Rel_compr_10 - O Sicredi se esforça para garantir que o 

relacionamento com os associados seja o melhor possível.
6,4059663 7 1,03065517 1,0622501

Rel_compr_15 - Tanto o Sicredi me valoriza como pessoa 

quanto eu a valorizo o Sicredi como instituição financeira.
6,4098573 7 0,94969926 0,9019287
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sua competência perante a comunidade no qual está inserida. Já a maior média de todo o 

construto, conforme variável Rel_conf_20, indica que a relação está embasada na integridade 

e honestidade entre as partes, associado/SICREDI Norte Sul PR/SP. 

Tabela 14: Análise da dimensão confiança 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 A tabela 15 apresenta os resultados das variáveis que compõem a dimensão 

“cooperação”. A variável Rel_coop_23, está entre as piores médias quando analisada todas as 

dimensões em conjunto, sendo a única, entre as cinco piores médias, que não se encontra na 

dimensão poder. O bom ambiente (Rel_coop_27) e o esforço dispendido para a manutenção 

da relação (Rel_coop_26) são aspectos positivos evidenciados nesta dimensão.  

Tabela 15: Análise da dimensão cooperação 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 A dimensão “poder” apresentou as menores médias do construto relacionamento, 

conforme tabela 16. No entanto todas as variáveis atingiram, na média, um ótimo nível de 

Dimensão – Confiança Média Moda
Desvio 

Padrão
Variância

Rel_conf_16 -  A comunidade em geral tem confiança em 

relação à competência do Sicredi.
6,2931258 7 0,99983997 0,99968

Rel_conf_17 - O Sicredi tem competência suficiente para 

realizar o que promete.
6,4383917 7 0,90008918 0,8101605

Rel_conf_19 - As ações realizadas tanto por mim quanto pelo 

Sicredi são confiáveis, pois se caracterizam pela coerência.
6,4669261 7 0,86932323 0,7557229

Rel_conf_18 - O Sicredi trata as pessoas de forma coerente e 

justa.
6,4721141 7 0,87397469 0,7638318

Rel_conf_21 - As ações realizadas tanto por mim quanto pelo 

Sicredi estão baseadas na capacidade e na competência de 

cada uma das partes.

6,4928664 7 0,83488141 0,697027

Rel_conf_20 -  O Relacionamento entre eu e o Sicredi é íntegro 

e honesto, pois, cumprimos o que está acordado.
6,5564202 7 0,79633554 0,6341503

Dimensão – Cooperação Média Moda
Desvio 

Padrão
Variância

Rel_coop_23 - O Sicredi estimula as atitudes de cooperação 

entre as pessoas.
6,2127108 7 0,99682316 0,9936564

Rel_coop_24 - O Sicredi respeita as pessoas que possuem 

dificuldades, sejam econômicas ou sociais.
6,3216602 7 0,9522552 0,90679

Rel_coop_22 - O Sicredi estimula a cooperação entre ela e os 

associados.
6,3294423 7 0,94958751 0,9017164

Rel_coop_25 - A cooperação, tanto minha quanto do Sicredi, 

é uma característica do nosso relacionamento.
6,3424125 7 0,88977096 0,7916924

Rel_coop_26 - Tanto eu quanto o Sicredi nos esforçamos para 

que o nosso relacionamento perdure.
6,383917 7 0,89178107 0,7952735

Rel_coop_27 - O ambiente que se encontra nas agências do 

Sicredi estimula a parceria e a solidariedade.
6,4241245 7 0,88296378 0,779625
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avaliação entre os associados. Ao analisar sob a perspectiva do desvio padrão e variância, esta 

dimensão também foi a que demostrou maiores níveis de variação, podendo-se presumir que 

tiveram associados que responderam com maior discordância do que a média apresentada. 

Cabe à cooperativa SICREDI Norte Sul PR/SP analisar os resultados desta dimensão para 

alinhar suas estratégias de comunicação com o seu associado.  

Tabela 16: Análise da dimensão poder 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 Ao analisar a tabela 17, a dimensão “satisfação” apresentou-se com um excelente nível 

de avaliação por parte dos associados da amostra. Destaca-se o bom ambiente proporcionado 

pela cooperativa (Rel_satisf_34) para o bem estar dos associados, e o valor percebido pelo 

associado no qual contribui para o relacionamento de longo prazo com a cooperativa 

(Rel_satisf_39).   

Tabela 17: Análise da dimensão satisfação 

 
Fonte: o autor, 2016. 

Dimensão – Poder Média Moda
Desvio 

Padrão
Variância

Rel_poder_29 - O Sicredi possibilita que pessoas como eu 

tenham espaço para dar sua opinião.
6,1089494 7 1,17376531 1,377725

Rel_poder_28 - O Sicredi toma decisões levando em 

consideração a opinião dos associados.
6,1193256 7 1,09011024 1,1883403

Rel_poder_30 - No Sicredi, as pessoas podem expressar sua 

opinião livremente.
6,1712062 7 1,1312565 1,2797413

Rel_poder_32 - Nunca ocorreram atitudes de pressão ou de 

indução, tanto minhas quanto do Sicredi, em nosso 

relacionamento.

6,2658885 7 1,14216294 1,3045362

Rel_poder_33 - As decisões tomadas, tanto por mim quanto 

pelo Sicredi, levam em consideração o bem-estar de cada um.
6,3683528 7 0,94894871 0,9005036

Rel_poder_31 - No relacionamento que nós mantemos, tanto 

eu quanto o Sicredi temos atitudes profissionais.
6,457847 7 0,84159714 0,7082857

Dimensão – Satisfação Média Moda
Desvio 

Padrão
Variância

Rel_satisf_38 - Os benefícios alcançados hoje, tanto por mim 

quanto pelo Sicredi, são maiores que os esperados no início 

do nosso relacionamento.

6,3424125 7 0,9394687 0,8826014

Rel_satisf_36 - As pessoas da comunidade que conhecem o 

Sicredi, geralmente, falam bem dela.
6,3735409 7 0,87714134 0,7693769

Rel_satisf_37 - O relacionamento estabelecido entre eu e o 

Sicredi é satisfatório para ambos.
6,4124514 7 0,88335287 0,7803123

Rel_satisf_35 - Eu, como associado, tenho orgulho de 

trabalhar com o Sicredi.
6,4863813 7 0,82855453 0,6865026

Rel_satisf_39 - O retorno que eu e o Sicredi temos com o 

nosso relacionamento credencia-nos a continuá-lo por muitos 

anos.

6,4863813 7 0,79658932 0,6345546

Rel_satisf_34 - O Sicredi proporciona um ambiente agradável 

para se estar.
6,5447471 7 0,79217457 0,6275406
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 O construto “grau de relacionamento”, em geral, foi bem avaliado pelos associados, o 

que demonstra que a SICREDI Norte Sul PR/SP, em suas estratégias de relacionamento, vêm 

mantendo um relacionamento satisfatório com os associados. No entanto, a dimensão “poder” 

apresentou as menores médias para este construto, o que pode ser explicado pela natureza do 

cooperativismo, onde o seu principal público, que é o associado, entende a necessidade de sua 

maior participação dentro da cooperativa, tendo o direito e o dever de exercer o papel de um 

associado.    

4.2.3 Análise do construto “percepção da imagem da marca” 

 Esta seção teve como objetivo analisar, por meio de técnicas estatísticas descritivas, a 

percepção da imagem da marca dos associados em relação a sua cooperativa de crédito. 

Foram realizadas as análises das maiores e menores médias do construto assim como as 

análises de suas dimensões. A tabela 18 apresenta as maiores médias do construto, sendo que 

a relação entre o colaborador da cooperativa e seu associado foi um aspecto positivo em cinco 

variáveis (Imag_atend_43, Imag_atend_46, Imag_atend_40, Imag_atend_41 e 

Imag_atend_48). O ambiente agradável e seguro (Imag_atend_47 e Imag_estrut_54) 

proporcionado pela cooperativa demonstrou-se favorável à realização de negócios com os 

seus associados. A localização e o amplo portfólio de produtos de investimentos também se 

apresentaram como pontos positivos na percepção do associado.  

Tabela 18: Maiores médias do construto “percepção da imagem da marca” 

 
Fonte: o autor, 2016. 

Variáveis Média Moda
Desvio 

Padrão
Variância

Imag_atend_43 - Os colaboradores do Sicredi são 

qualificados para atender as minhas demandas.
6,50843061 7 0,8348693 0,6970068

Imag_atend_46 - O gerente da agência do Sicredi está mais 

acessível do que em outras instituições financeiras.
6,50453956 7 0,85488217 0,7308235

Imag_atend_47 - Me sinto mais à vontade em realizar os meus 

negócios com o Sicredi do que com os concorrentes.
6,50453956 7 0,88621046 0,785369

Imag_estrut_54 - Sinto segurança em realizar os meus 

negócios com o Sicredi.
6,46692607 7 0,84200334 0,7089696

Imag_estrut_55 - O Sicredi transmite credibilidade nas 

comunidades onde atua.
6,45914397 7 0,87048504 0,7577442

Imag_estrut_56 - O Sicredi é bem localizado na minha cidade. 6,4461738 7 1,00292832 1,0058652

Imag_ps_78 - O Sicredi disponibiliza várias opções de 

investimentos (Aplicações, poupanças e fundos de 

investimento).

6,43450065 7 0,90700183 0,8226523

Imag_atend_40 - O atendimento no Sicredi é mais pessoal que 

nos concorrentes.
6,42153048 7 0,99217889 0,984419

Imag_atend_41 - O atendimento prestado pelos colaboradores 

do Sicredi é mais ágil que nos concorrentes.
6,38780804 7 0,94046507 0,8844745

Imag_atend_48 - As informações repassadas pelos 

colaboradores do Sicredi são mais claras que as prestadas 

pelos concorrentes.

6,38261997 7 1,00655456 1,0131521
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Em relação às menores médias apresentadas na tabela 19, as seis menores médias 

foram representadas pelas variáveis com as afirmações com sentido negativo. Os associados 

não se incomodam com a presença de pessoas conhecidas tanto na diretoria quanto nas 

agências, conforme os resultados das variáveis Imag_nat_88 e Imag_atend_52. Estão 

satisfeitos em relação aos sistemas de segurança, ao portfólio de produtos & serviços, e ao 

tempo de espera para atendimento (Imag_estrut_59, Imag_ps_81 e Imag_atend_49). Os 

associados da amostra também acreditam que o Sicredi é mais flexível do que outras 

instituições financeiras (Imag_ps_68). 

Tabela 19: Menores médias do construto “percepção da imagem da marca” 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 Para analisar os pontos negativos segundo a percepção dos associados, foram 

desconsideradas as variáveis no qual continham o sentido negativo. Conforme apresentado na 

tabela 20, as menores médias estão concentradas basicamente em dois aspectos. O primeiro é 

a natureza do negócio, onde vários associados não estão completamente satisfeitos com 

alguns pontos essenciais ao cooperativismo (Imag_nat_87, Imag_nat_84, Imag_nat_83 e 

Imag_nat_82), como seu posicionamento como associado e sua participação nas decisões na 

cooperativa. E o segundo aspecto está relacionado ao produto crédito, onde parte dos 

associados se mostraram menos favoráveis as taxas, agilidade e praticidade (Imag_ps_75, 

Variáveis Média Moda
Desvio 

Padrão
Variância

Imag_nat_88 - Não realizo todos os meus negócios com o 

Sicredi, pois existem pessoas da minha comunidade na 

diretoria.

2,56031128 1 2,20799772 4,8752539

Imag_atend_52 - Não realizo todos os meus negócios com o 

Sicredi, pois as pessoas que me atendem são conhecidas.
3,00907912 1 2,31453242 5,3570603

Imag_estrut_59 - Não tenho confiança nos sistemas de 

segurança do Sicredi.
3,02594034 1 2,36793548 5,6071184

Imag_ps_81 - Não sou completamente atendido no Sicredi, 

pois faltam produtos para responder as minhas necessidades.
3,14656291 1 2,31495376 5,3590109

Imag_atend_49 - Quando vou ao Sicredi demoro mais para ser 

atendido do que em outra instituição financeira.
3,27496757 1 2,24236276 5,0281908

Imag_ps_68 - Realizar negócios com o Sicredi é mais 

burocrático do que nos concorrentes.
3,61348898 1 2,20590109 4,8659996

Imag_estrut_64 - Os sistemas dos canais de autoatendimento 

são lentos.
4,19066148 1 2,15170508 4,6298348

Imag_nat_87 - Me posiciono como associado do Sicredi (um 

dos donos).
5,01686122 7 1,99830474 3,9932218

Imag_nat_84 - Realizo minhas transações bancárias com o 

Sicredi porque lá participo das assembleias anuais.
5,14526589 7 1,92243427 3,6957535

Imag_nat_83 - Realizo minhas transações bancárias com o 

Sicredi porque lá tenho participação nos resultados.
5,35538262 7 1,83989877 3,3852275
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Imag_ps_73 e Imag_ps_74). Os associados não se importam em serem atendidos por 

colaboradores diferentes em suas agências, mas alguns deles criticam as tarifas praticadas pela 

cooperativa e também encontram dificuldades quando não possuem acesso aos caixas 

eletrônicos do Sicredi. 

Tabela 20: Menores médias do construto “percepção da imagem da marca” desconsiderando as afirmações com 

sentido negativo 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 As próximas análises foram realizadas separadamente pelas dimensões que compõem 

o construto “percepção da imagem da marca”. A tabela 21 contém as medidas estatísticas da 

dimensão “atendimento”. Os associados em geral gostam do atendimento prestado pela 

cooperativa, especificamente pela qualificação, presteza e agilidade dos colaboradores das 

agências. Também acreditam que o Sicredi possui um atendimento diferenciado por ser uma 

cooperativa de crédito.  

Na dimensão “estrutura”, o qual engloba 14 afirmativas do segundo bloco do construto 

percepção da imagem da marca SICREDI, abordou-se assuntos como segurança, localização, 

estrutura física, sistemas informatizados e canais de autoatendimento, conforme tabela 22. As 

variáveis Imag_estrut_55 e Imag_estrut_54 apresentaram os maiores scores desta dimensão, e 

estão relacionados à segurança e a solidez da instituição. Os associados não possuem 

Variáveis Média Moda
Desvio 

Padrão
Variância

Imag_nat_87 - Me posiciono como associado do Sicredi (um 

dos donos).
5,01686122 7 1,99830474 3,9932218

Imag_nat_84 - Realizo minhas transações bancárias com o 

Sicredi porque lá participo das assembleias anuais.
5,14526589 7 1,92243427 3,6957535

Imag_nat_83 - Realizo minhas transações bancárias com o 

Sicredi porque lá tenho participação nos resultados.
5,35538262 7 1,83989877 3,3852275

Imag_estrut_63 - Quando não localizo caixas eletrônicos do 

Sicredi por perto, existem outras alternativas para que eu 

realize as minhas transações

5,51361868 6 1,62552969 2,6423468

Imag_ps_75 -  É mais fácil contratar crédito no Sicredi do que 

nas outras instituições financeiras
5,57846952 6 1,48761231 2,2129904

Imag_ps_73 - As taxas de juros praticadas pelo Sicredi são 

mais baixas que as dos concorrentes
5,59143969 6 1,56267482 2,4419526

Imag_ps_74 - O processo de crédito (desde a solicitação até a 

liberação na conta corrente) no Sicredi é mais ágil do que nos 

concorrentes

5,61089494 6 1,53456643 2,3548941

Imag_nat_82 -  Realizo minhas transações bancárias com o 

Sicredi por ser uma cooperativa de crédito
5,67574579 6 1,60232641 2,5674499

Imag_ps_72 - As tarifas praticadas pelo Sicredi são mais 

baratas que as dos concorrentes
5,68871595 6 1,52268211 2,3185608

Imag_atend_44 - Quando vou ao Sicredi procuro o mesmo 

colaborador para ser atendido
5,74448768 6 1,61110758 2,5956676
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dificuldades em utilizar os canais de autoatendimento, sendo amigável, de fácil utilização e 

com boa disponibilidade de acesso (Imag_estrut_61, Imag_estrut_62, Imag_estrut_65 e 

Imag_estrut_66). 

Tabela 21: Análise da dimensão “atendimento” do construto “percepção da imagem da marca” 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 Em relação à agilidade dos canais de autoatendimento (Imag_estrut_64), a média 

estatística ficou em um intervalo neutro da escala, nem concordo e nem discordo. A moda, 

que representa a resposta com mais frequência, foi a discordância quanto a afirmação. No 

entanto os associados se divergem quanto à sua opinião em relação a esta variável, 

demonstrado pelo alto desvio padrão, que tem como finalidade verificar qual é a distância das 

respostas em relação a média da variável. Quanto maior o desvio padrão apresentado, maior 

foi a distância de uma ou várias respostas em relação a média.  

Dimensão – Atendimento Média Moda
Desvio 

Padrão
Variância

Imag_atend_52 - Não realizo todos os meus negócios com o 

Sicredi, pois as pessoas que me atendem são conhecidas.
3,00907912 1 2,31453242 5,3570603

Imag_atend_49 - Quando vou ao Sicredi demoro mais para ser 

atendido do que em outra instituição financeira.
3,27496757 1 2,24236276 5,0281908

Imag_atend_44 - Quando vou ao Sicredi procuro o mesmo 

colaborador para ser atendido.
5,74448768 7 1,61110758 2,5956676

Imag_atend_51 - O atendimento no Sicredi é melhor por ser 

uma cooperativa de crédito.
6,12191958 7 1,24865619 1,5591423

Imag_atend_42 - O Sicredi é mais cordial por ser uma 

cooperativa.
6,26329442 7 1,11632004 1,2461704

Imag_atend_50 - Sou melhor atendido no Sicredi do que nos 

concorrentes.
6,29182879 7 1,09860509 1,2069331

Imag_atend_45 - As informações repassadas pelos 

colaboradores do Sicredi são mais claras que as prestadas 

pelos concorrentes.

6,3618677 7 0,96835576 0,9377129

Imag_atend_48 - As informações repassadas pelos 

colaboradores do Sicredi são mais claras que as prestadas 

pelos concorrentes.

6,38261997 7 1,00655456 1,0131521

Imag_atend_41 - O atendimento prestado pelos colaboradores 

do Sicredi é mais ágil que nos concorrentes.
6,38780804 7 0,94046507 0,8844745

Imag_atend_40 - O atendimento no Sicredi é mais pessoal que 

nos concorrentes.
6,42153048 7 0,99217889 0,984419

Imag_atend_46 - O gerente da agência do Sicredi está mais 

acessível do que em outras instituições financeiras.
6,50453956 7 0,85488217 0,7308235

Imag_atend_47 - Me sinto mais à vontade em realizar os meus 

negócios com o Sicredi do que com os concorrentes.
6,50453956 7 0,88621046 0,785369

Imag_atend_43 - Os colaboradores do Sicredi são 

qualificados para atender as minhas demandas.
6,50843061 7 0,8348693 0,6970068
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Tabela 22: Análise da dimensão “estrutura” do construto “percepção da imagem da marca” 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 A próxima dimensão, composta por 15 variáveis, trata-se dos produtos & serviços da 

cooperativa, suas principais medidas estatísticas estão apresentadas na tabela 23. Os 

associados estão satisfeitos com a disponibilidade de produtos e serviços, com destaque para 

as opções de investimentos e das linhas de crédito oferecidos pela cooperativa (Imag_ps_67, 

Imag_ps_67, Imag_ps_79 e Imag_ps_81). Em geral os associados acreditam que a 

cooperativa é menos burocrática do que seus concorrentes (Imag_ps_68), mas quando se 

questionado o produto crédito, os associados não estão completamente satisfeitos com o 

processo das operações de crédito, podendo ser mais fácil e ágil (Imag_ps_75 e Imag_ps_74), 

e com melhores taxas de juros e limites de crédito (Imag_ps_73 e Imag_ps_77). As respostas 

da variável Imag_ps_72 que questionava as tarifas praticadas pela cooperativa se 

apresentaram com uma alta divergência, contendo um grupo de associados que estavam 

completamente satisfeitos e outro grupo demonstrando indiferença e até mesmo insatisfação. 

Dimensão – Estrutura Média Moda
Desvio 

Padrão
Variância

Imag_estrut_59 - Não tenho confiança nos sistemas de 

segurança do Sicredi.
3,02594034 1 2,36793548 5,6071184

Imag_estrut_64 - Os sistemas dos canais de autoatendimento 

são lentos.
4,19066148 1 2,15170508 4,6298348

Imag_estrut_63 - Quando não localizo caixas eletrônicos do 

Sicredi por perto, existem outras alternativas para que eu 

realize as minhas transações.

5,51361868 7 1,62552969 2,6423468

Imag_estrut_58 - Quando vou ao Sicredi sou orientado a 

realizar as minhas operações nos canais de autoatendimento 

(Como nos caixas eletrônicos e Sicredi Internet).

5,78339818 7 1,54029323 2,3725032

Imag_estrut_62 - O Sicredi possui ampla rede de caixas 

eletrônicos para que eu consiga realizar alguns serviços 

bancários.

5,84435798 7 1,37194665 1,8822376

Imag_estrut_60 - Os serviços disponíveis nos canais de 

autoatendimento são suficientes para as minhas demandas.
5,93774319 7 1,42017544 2,0168983

Imag_estrut_53 - O Sicredi possui ampla rede de atendimento. 6,04150454 7 1,20855815 1,4606128

Imag_estrut_65 - Os canais de atendimento são fáceis de 

serem utilizados.
6,05577173 7 1,2160196 1,4787037

Imag_estrut_61 - Os canais de autoatendimento estão 

disponíveis quando preciso.
6,08171206 7 1,18642327 1,4076002

Imag_estrut_66 - Os canais de atendimento são amigáveis? 6,08300908 7 1,10764018 1,2268668

Imag_estrut_57 - A unidade do Sicredi que eu frequento 

possui boa estrutura física.
6,35797665 7 1,05756302 1,1184395

Imag_estrut_56 - O Sicredi é bem localizado na minha cidade. 6,4461738 7 1,00292832 1,0058652

Imag_estrut_55 - O Sicredi transmite credibilidade nas 

comunidades onde atua.
6,45914397 7 0,87048504 0,7577442

Imag_estrut_54 - Sinto segurança em realizar os meus 

negócios com o Sicredi.
6,46692607 7 0,84200334 0,7089696
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Tabela 23: Análise da dimensão “produto & serviços” do construto “percepção da imagem da marca” 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 O último bloco do construto foi composto pelas variáveis que compuseram a dimensão 

denominada natureza do negócio. Esta dimensão agruparam questões relativas à atuação do 

associado como dono da cooperativa. A tabela 24 apresenta a medidas estatísticas para análise 

desta dimensão. Ao analisar a média das variáveis, em geral os associados concordam 

parcialmente com todas as afirmativas do construto, se posicionando como um associado, 

participando das assembleias, tendo conhecimento dos direitos e deveres, e utilizando mais a 

cooperativa já que possui participação nos resultados anuais da cooperativa. Mas quando 

analisado o desvio padrão de todas as variáveis, houve uma grande divergência nas respostas, 

podendo existir um grupo de associados que estão fortemente ligados a cooperativa e 

Dimensão - Produtos & Serviços Média Moda
Desvio 

Padrão
Variância

Imag_ps_81 - Não sou completamente atendido no Sicredi, 

pois faltam produtos para responder as minhas necessidades.
3,14656291 1 2,31495376 5,3590109

Imag_ps_68 - Realizar negócios com o Sicredi é mais 

burocrático do que nos concorrentes.
3,61348898 1 2,20590109 4,8659996

Imag_ps_75 - É mais fácil contratar crédito no Sicredi do que 

nas outras instituições financeiras.
5,57846952 7 1,48761231 2,2129904

Imag_ps_73 - As taxas de juros praticadas pelo Sicredi são 

mais baixas que as dos concorrentes.
5,59143969 7 1,56267482 2,4419526

Imag_ps_74 - O processo de crédito (desde a solicitação até a 

liberação na conta corrente) no Sicredi é mais ágil do que nos 

concorrentes.

5,61089494 7 1,53456643 2,3548941

Imag_ps_72 - As tarifas praticadas pelo Sicredi são mais 

baratas que as dos concorrentes.
5,68871595 7 1,52268211 2,3185608

Imag_ps_69 - O Sicredi é mais flexível nas suas negociações 

do que os concorrentes.
5,94163424 7 1,31345363 1,7251604

Imag_ps_77 - Os limites de crédito disponibilizados para mim 

são suficientes para que realize as minhas transações.
5,98184176 7 1,31511976 1,72954

Imag_ps_76 - Os prazos disponibilizados pelo Sicredi nas 

operações de crédito atendem as minhas demandas.
5,99610895 7 1,24784923 1,5571277

Imag_ps_80 - Os investimentos do Sicredi possuem 

rentabilidade na média do mercado.
6,16861219 7 1,12011155 1,2546499

Imag_ps_71 - As linhas de crédito disponibilizadas pelo 

Sicredi atendem as minhas necessidades.
6,18547341 7 1,19765859 1,4343861

Imag_ps_70 - O Sicredi disponibiliza várias linhas de crédito. 6,1919585 7 1,11401354 1,2410262

Imag_ps_67 - O Sicredi disponibiliza amplo portfólio de 

produtos e serviços.
6,307393 7 0,98965287 0,9794128

Imag_ps_79 - As opções de investimento (como aplicações, 

poupanças e fundos de investimento) do Sicredi atendem as 

minhas necessidades.

6,33981842 7 0,99411749 0,9882696

Imag_ps_78 - O Sicredi disponibiliza várias opções de 

investimentos (Aplicações, poupanças e fundos de 

investimento).

6,43450065 7 0,90700183 0,8226523
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exercendo seu papel de dono, e outro grupo de associados que é indiferente ou que sente a 

necessidade de uma abertura proporcionada pela cooperativa para sua maior participação. 

Tabela 24: Análise da dimensão “natureza do negócio” do construto “percepção da imagem da marca” 

 
Fonte: o autor, 2016. 

A partir dos resultados obtidos das análises estatísticas, a cooperativa de crédito 

SICREDI Norte Sul PR/SP, segundo a percepção da imagem da marca Sicredi pelos seus 

associados, o Sicredi mantém um alto nível de atendimento, mantido principalmente pela 

relação entre o colaborador e o associado. Pontos como a qualificação, presteza e agilidade 

dos colaboradores foram favoráveis para a manutenção desta relação. O associado também 

acredita que o fato de ser uma cooperativa também contribui para bom nível de atendimento. 

O ambiente agradável dentro das agências, à segurança e solidez da instituição, sua boa 

localização nos municípios em que atua, o sistema de segurança adequado e o amplo portfólio 

de produtos de investimento e de crédito foram favoráveis a construção de uma imagem 

positiva na mente dos associados. Quando comparado aos seus concorrentes, os associados 

acreditam que no Sicredi o tempo de espera para o atendimento e a flexibilidade são pontos de 

diferenciação. 

O Sicredi, especificamente a SICREDI Norte Sul PR/SP, ainda necessita melhorar sua 

imagem aos aspectos ligados à natureza do negócio, onde vários associados não estão 

completamente satisfeitos com alguns pontos essenciais ao cooperativismo, como seu 

posicionamento como associado e sua participação nas decisões na cooperativa. Outro ponto 

Bloco - Natureza do Negócio Média Moda
Desvio 

Padrão
Variância

Imag_nat_88 - Não realizo todos os meus negócios com o 

Sicredi, pois existem pessoas da minha comunidade na 

diretoria.

2,56031128 1 2,20799772 4,8752539

Imag_nat_87 - Me posiciono como associado do Sicredi (um 

dos donos).
5,01686122 7 1,99830474 3,9932218

Imag_nat_84 - Realizo minhas transações bancárias com o 

Sicredi porque lá participo das assembleias anuais.
5,14526589 7 1,92243427 3,6957535

Imag_nat_83 - Realizo minhas transações bancárias com o 

Sicredi porque lá tenho participação nos resultados.
5,35538262 7 1,83989877 3,3852275

Imag_nat_82 - Realizo minhas transações bancárias com o 

Sicredi por ser uma cooperativa de crédito.
5,67574578 7 1,60232641 2,5674499

Imag_nat_86 - Conheço os meus direitos como associado do 

Sicredi.
5,79766537 7 1,48343047 2,200566

Imag_nat_85 - Conheço os meus deveres como associado do 

Sicredi.
5,81582361 7 1,45844916 2,127074

Imag_nat_89 - O Sicredi traz mais benefícios para as 

comunidades onde atua do que as outras instituições 

financeiras.

6,16601816 7 1,22884682 1,5100645
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com espaço para melhorias em sua imagem está relacionado ao produto crédito, onde parte 

dos associados questionam as taxas, limites de crédito, agilidade e praticidade. As tarifas 

praticadas pela cooperativa também se mostraram vulneráveis e merecem certa atenção para a 

gestão da imagem da marca da cooperativa. Os caixas eletrônicos, apesar de serem amigáveis 

e de fácil utilização, não possuem a agilidade adequada na percepção dos associados, e 

quando não estão disponíveis, os associados geralmente encontram dificuldades para atender 

suas necessidades. 

Os resultados das análises das dimensões do construto “percepção da imagem da 

marca” apresentados nesta pesquisa corroboram com os achados de Souza (2015). Tanto a 

SICREDI Norte Sul PR/SP quanto à cooperativa objeto de estudo de Souza (2015) 

apresentaram, em sua maioria, os mesmos pontos fortes e os mesmos sinais de fragilidade. 

Apesar dos associados estarem em uma região geográfica distinta, podendo sofrer influências 

culturais e socioeconômicas, suas opiniões em relação a sua cooperativa de crédito não se 

diferem. Esta similaridade entre os resultados pode ser explicada pelo fato das cooperativas de 

crédito estarem interligadas por um sistema, e mesmo com uma atuação regionalizada, suas 

diretrizes e formas de atuação vêm seguindo o padrão sistêmico.  

Os aspectos positivos em relação a percepção da imagem da SICREDI Norte Sul 

PR/SP pelos seus associados estão principalmente ligados a qualificação dos colaboradores, 

sinalizando que a cooperativa vem investindo na capacitação profissional de seus 

colaboradores refletindo em uma ótima imagem para a cooperativa. O relacionamento, do 

quadro de colaboradores com os associados, também pesaram para a boa imagem da 

cooperativa, principalmente pela clareza das informações e pelo atendimento ser mais pessoal 

e ágil do que encontrado em seus concorrentes. Os associados não se sentem pressionados ao 

realizar negócios na cooperativa, porque se sentem mais a vontade e com maior segurança em 

buscar o atendimento de suas necessidades financeiras. Eles também acreditam que, de modo 

geral, a SICREDI Norte Sul PR/SP é menos burocrática do que os seus concorrentes. Além de 

bem localizadas, a cooperativa tem transmitido credibilidade nas comunidades onde atua. As 

opções de investimento e os sistemas de segurança também foram destacados pelos 

associados como pontos positivos da cooperativa. 

Entretanto a cooperativa apresentou alguns sinais de fragilidade que podem influenciar 

na sua imagem, questões ligadas principalmente a natureza do negócio da cooperativa. Os 

associados não se posicionam como um dos donos da cooperativa e também não realizam 
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mais transações bancárias por participarem ou não dos resultados, ou apenas pelo fato de ser 

uma cooperativa de crédito. Este resultado indica que a cooperativa necessita de um maior 

engajamento na discussão de estratégias de relacionamento e comunicação com o seu quadro 

social.  

A imagem do produto crédito também apresentou resultados abaixo do que encontrado 

em outros itens desta pesquisa. Alguns associados acreditam que contratar um crédito na 

cooperativa não é mais fácil, já que o processo de crédito apresenta lentidão entre a 

solicitação e a liberação do crédito, e não tem sido um diferencial em relação aos 

concorrentes. 

As medidas de variação ou dispersão apresentadas nas maiores e menores médias 

deste construto tiveram comportamentos distintos, quando analisado tais medidas nas maiores 

médias, pôde-se perceber que houve uma baixa dispersão dos dados, demonstrando que os 

associados responderam em um mesmo nível de concordância. Já quando analisado o desvio 

padrão e a variância das menores médias, desconsiderando as variáveis com sentido negativo, 

houve uma grande dispersão dos dados, variáveis com um alto desvio padrão e variância, 

permitindo afirmar que os associados responderam de forma diversa, alguns concordando 

totalmente, outros não se posicionando, e associados que não concordaram com as 

afirmações. 

4.3 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA 

Para cumprir com os objetivos da pesquisa de verificar as relações entre os construtos, 

foi aplicado a técnica estatística da Análise Fatorial Exploratória – AFE que tem por objetivo 

resumir e reduzir o número de variáveis em um conjunto menor denominado fatores. Sendo 

recomendada como uma técnica predecessora de outras técnicas multivariadas, a AFE defini 

um conjunto de variáveis que são fortemente inter-relacionados. Foi realizado a AFE dos 

construtos “grau de relacionamento” e “percepção da imagem da marca” conforme 

apresentado nas próximas seções. 

4.3.1 Análise fatorial exploratória: construto “grau de relacionamento” 

 Foi realizado a AFE do construto “grau de relacionamento” em suas cinco dimensões, 

iniciando pela dimensão comprometimento. 
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4.3.1.1 Dimensão comprometimento 

 Para identificação dos fatores da dimensão foi utilizado o método de extração de 

componentes principais juntamente com o método de rotação fatorial ortogonal denominado 

rotação Varimax, assim como o teste de esfericidade de Bartlett e o Kayser-Meyer-Olkin 

(KMO). Ao final também é apresentado alfa de cronbach e a variância acumulada explicada 

de cada fator. 

 Da dimensão comprometimento foi extraído apenas um fator, conforme apresentado 

no quadro 12. Foram eliminadas duas variáveis que apresentaram as mais baixas 

comunalidades, e as demais variáveis se mostraram adequadas já que nenhuma carga fatorial 

ficou abaixo de 0,50. 

Quadro 12: Matriz de componentes rotacionada Dimensão comprometimento 

 

O teste Kayser-Meyer-Olkin (KMO) que indica quão é adequado é uma amostra, 

alcançou 0,825, considerado ótimo em sua escala de medição. O teste de esfericidade de 

Bartlett, no qual indica o nível de significância (Sig <0,05) geral de todas as correlações em 

uma matriz de correlação, ou seja, se existe relação suficiente entre os indicadores para a 

aplicação da análise fatorial, demonstrou significante conforme apresentado no quadro 13.  

Quadro 13: Teste KMO e teste de esfericidade Dimensão comprometimento 

 

4.3.1.2 Dimensão confiança 

 Da mesma forma na dimensão confiança foi extraído apenas um fator, conforme 

apresentado no quadro 14. Foram eliminadas duas variáveis que apresentaram as mais baixas 

Componente

1

Rel_compr_12) O Sicredi está comprometido em manter um relacionamento de longo prazo 

comigo.
,880

Rel_compr_13) Tanto eu quanto o Sicredi consideramos muito importante manter o

relacionamento no longo prazo..
,868

Rel_compr_14) Noto que os esforços, feitos tanto pelo Sicredi quanto por mim, buscam o 

desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional.
,861

Rel_compr_15) Tanto o Sicredi me valoriza como pessoa quanto eu a valorizo o Sicredi como 

instituição financeira.
,864

Variáveis

,825

Qui-quadrado aprox.
1706,004

df 6

Sig. 0,000

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.

Teste de esfericidade de Bartlett
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comunalidades, e as demais variáveis se mostraram adequadas apresentando cargas fatoriais 

acima de 0,50. 

Quadro 14: Matriz de componentes rotacionada Dimensão confiança 

 

O teste Kayser-Meyer-Olkin (KMO) que indica quão é adequado é uma amostra, 

alcançou 0,836, considerado ótimo em sua escala de medição. O teste de esfericidade de 

Bartlett, no qual indica o nível de significância (Sig <0,05) geral de todas as correlações em 

uma matriz de correlação, ou seja, se existe relação suficiente entre os indicadores para a 

aplicação da análise fatorial, demonstrou significante conforme apresentado no quadro 15. 

Quadro 15: Teste KMO e teste de esfericidade Dimensão confiança 

 

4.3.1.3 Dimensão cooperação 

Na dimensão cooperação também foram eliminadas duas variáveis que apresentaram 

as mais baixas comunalidades, extraindo-se apenas um fator conforme apresentado no quadro 

16. As demais variáveis se mostraram adequadas as cargas fatoriais acima de 0,50. 

Quadro 16: Matriz de componentes rotacionada Dimensão cooperação 

 

Componente

1

Rel_conf_18) O Sicredi trata as pessoas de forma coerente e justa. ,839

Rel_conf_19) As ações realizadas tanto por mim quanto pelo Sicredi são confiáveis, pois se 

caracterizam pela coerência.
,871

Rel_conf_20) O Relacionamento entre eu e o Sicredi é íntegro e honesto, pois, cumprimos o 

que está acordado.
,847

Rel_conf_21) As ações realizadas tanto por mim quanto pelo Sicredi estão baseadas na 

capacidade e na competência de cada uma das partes.
,855

Variáveis

,836

Qui-quadrado aprox.
1474,296

df 6

Sig. 0,000

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.

Teste de esfericidade de Bartlett

Componente

1

Rel_coop_24) O Sicredi respeita as pessoas que possuem dificuldades, sejam econômicas ou 

sociais.
,833

Rel_coop_25) A cooperação, tanto minha quanto do Sicredi, é uma característica do nosso 

relacionamento.
,886

Rel_coop_26) Tanto eu quanto o Sicredi nos esforçamos para que o nosso relacionamento 

perdure.
,863

Rel_coop_27) O ambiente que se encontra nas agências do Sicredi estimula a parceria e a 

solidariedade.
,842

Variáveis
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O teste Kayser-Meyer-Olkin (KMO) da dimensão cooperação alcançou 0,820, 

considerado ótimo em sua escala de medição. O teste de esfericidade de Bartlett, no qual 

indica o nível de significância (Sig <0,05) também demonstrou-se significante conforme 

apresentado no quadro 17. 

Quadro 17: Teste KMO e teste de esfericidade Dimensão cooperação 

 

4.3.1.4 Dimensão poder 

Assim como nas outras dimensões, a dimensão poder também se extraiu apenas um 

fator, conforme explicitado no quadro 18. Foram eliminadas duas variáveis que apresentaram 

as mais baixas comunalidades, e as demais variáveis foram mantidas e apresentaram as cargas 

fatoriais acima de 0,50, sendo consideradas adequadas para a análise fatorial. 

Quadro 18: Matriz de componentes rotacionada Dimensão poder 

 

O teste Kayser-Meyer-Olkin (KMO) da dimensão poder alcançou 0,795, considerado 

ótimo pela sua proximidade de 0,80 em sua escala de medição. O teste de esfericidade de 

Bartlett, no qual indica o nível de significância (Sig <0,05) também demonstrou-se 

significante conforme apresentado no quadro 19. 

Quadro 19: Teste KMO e teste de esfericidade Dimensão poder 

 

4.3.1.5 Dimensão satisfação 

,820

Qui-quadrado aprox.
1554,241

df 6

Sig. 0,000

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.

Teste de esfericidade de Bartlett

Componente

1

Rel_poder_28) O Sicredi toma decisões levando em consideração a opinião dos associados.
,855

Rel_poder_29) O Sicredi possibilita que pessoas como eu tenham espaço para dar sua 

opinião.
,894

Rel_poder_30) No Sicredi, as pessoas podem expressar sua opinião livremente. ,864

Rel_poder_33) As decisões tomadas, tanto por mim quanto pelo Sicredi, levam em 

consideração o bem-estar de cada um.
,763

Variáveis

,795

Qui-quadrado aprox.
1503,813

df 6

Sig. 0,000

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.

Teste de esfericidade de Bartlett
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A análise da última dimensão do construto “grau de relacionamento” não se 

apresentou diferente das demais dimensões. Foi extraído apenas um fator, conforme 

apresentado no quadro 20. Também foram eliminadas duas variáveis que apresentaram as 

mais baixas comunalidades, e as demais variáveis foram mantidas e apresentaram as cargas 

fatoriais acima de 0,50, sendo consideradas adequadas para a análise fatorial. 

Quadro 20: Matriz de componentes rotacionada Dimensão satisfação 

 

O teste Kayser-Meyer-Olkin (KMO) da dimensão satisfação também foi considerado 

ótimo em sua medição alcançando 0,840. O teste de esfericidade de Bartlett, no qual indica o 

nível de significância (Sig <0,05) também demonstrou-se significante conforme apresentado 

no quadro 21. 

Quadro 21: Teste KMO e teste de esfericidade Dimensão satisfação 

 

4.3.1.6 Estatística de confiabilidade e variância explicada do “construto grau de 

relacionamento” 

Após a extração dos fatores foi verificado confiabilidade da consistência interna das 

escalas por meio do Alfa de Cronbach, que varia de 0 a 1, sendo que os limites inferiores 

aceitáveis estão entre 0,60 e 0,70 (HAIR et al.,2009). Todas as dimensões apresentaram 

consistência interna satisfatória, com valores entre 0,866 e 0,903, conforme apresentado no 

quadro 22. Também foram apresentados os resultados da variância acumulada explicada, 

sendo que todos ficaram acima de 71% de variação explicada, bem acima do mínimo 

aceitável pela literatura que é de 60%.    

Componente

1

Rel_satisf_35) Eu, como associado, tenho orgulho de trabalhar com o Sicredi. ,885

Rel_satisf_37) O relacionamento estabelecido entre eu e o Sicredi é satisfatório para ambos.
,898

Rel_satisf_38) Os benefícios alcançados hoje, tanto por mim quanto pelo Sicredi, são maiores 

que os esperados no início do nosso relacionamento.
,845

Rel_satisf_39) O retorno que eu e o Sicredi temos com o nosso relacionamento credencia-nos 

a continuá-lo por muitos anos.
,899

Variáveis

,840

Qui-quadrado aprox.
1924,774

df 6

Sig. 0,000

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.

Teste de esfericidade de Bartlett
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Quadro 22: Confiabilidade e variância explicada por dimensão do Construto grau de relacionamento 

 

 Com a finalização da análise fatorial exploratória a figura 4 apresenta a configuração 

final do construto “grau de relacionamento” para a aplicação da análise fatorial confirmatória, 

técnica está apresentada após a AFE do construto “percepção da imagem da marca”. 

Figura 4: Configuração final do Construto grau de relacionamento 

 
Fonte: o autor, 2016 

4.3.2 Análise fatorial exploratória: construto “percepção da imagem da marca” 

Dimensão Alfa de Cronbach Variância total explicada (%)

Comprometimento ,891 75,351

Confiança ,875 72,761

Cooperação ,878 73,327

Poder ,867 71,469

Satisfação ,902 77,806
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 Foi realizado a AFE do construto “percepção da imagem da marca”. Diferentemente 

nas análises das dimensões do construto “grau de relacionamento” foi utilizado para 

identificação dos fatores das dimensões, a análise fatorial do construto, desconsiderando a 

extração dos fatores por dimensões “atendimento; estrutura; produtos e serviços; e natureza 

do negócio”. Este procedimento seguiu o adotado por Souza (2015), no qual também se 

extraiu os fatores desconsiderando as suas dimensões. No entanto para certificar-se de que 

este procedimento seria o mais adequado para esta pesquisa, foi realizado um teste realizando 

a analise fatorial exploratória por dimensão e seus resultados não se apresentaram 

satisfatórios.  

Para extração dos fatores do construto foi adotado o método de extração de 

componentes principais e o método de rotação Varimax. As variáveis que apresentaram 

comunalidade abaixo de 0,50 foram retiradas e o procedimento da extração de componentes 

foi realizado repetidas vezes até que todas as variáveis apresentassem comunalidades acima 

de 0,50. O teste de esfericidade de Bartlett foi utilizado para verificar a significância e o 

Kayser-Meyer-Olkin (KMO) para verificar a adequação da amostra.  

O teste Kayser-Meyer-Olkin (KMO) que indica quão é adequado é uma amostra, 

alcançou 0,900, considerado excelente em sua escala de medição. O teste de esfericidade de 

Bartlett, no qual indica o nível de significância (Sig <0,05) geral de todas as correlações em 

uma matriz de correlação, ou seja, se existe relação suficiente entre os indicadores para a 

aplicação da análise fatorial, demonstrou significante conforme apresentado no quadro 23.  

Quadro 23: Teste KMO e teste de esfericidade Dimensão natureza do negócio 

 

Todas as variáveis apresentaram cargas fatoriais satisfatórias e que resultaram em 

cinco fatores, (1) atendimento, (2) insatisfação, (3) natureza cooperativa, (4) canais de 

autoatendimento, e (5) produto crédito. A consistência interna de todos os fatores ficaram com 

valores entre 0,779 e 0,914, bem acima no mínimo aceitável de 0,600, conforme apresentado 

na tabela 25. A variância acumulada explicada, ficou em 61,65%. 

0,900      

Qui-quadrado aprox. 10770,858

df 378

Sig. 0,000

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.

Teste de esfericidade de Bartlett
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Tabela 25: Fatores extraídos após a análise fatorial exploratória 

 
Fonte: O autor, 2016. 

Com a finalização da análise fatorial exploratória, a figura 5 apresenta a configuração 

final do construto “grau percepção da imagem da marca” para a aplicação da modelagem de 

equações estruturais – MEE. 

No próximo tópico serão analisadas as relações entre os indicadores e os seus 

construtos (modelos de mensuração), e as relações entre os construtos da pesquisa (modelo 

estrutural) por meio da aplicação da modelagem de equações estruturais utilizando o método 

dos Mínimos Quadrados Parciais (Partial Least Square – PLS). 

Compo

nente Fator
Variável

Carga 

Fatorial

Alfa de 

Cronbach

Imag_atend_47) Me sinto mais à vontade em realizar os meus negócios com o Sicredi do que 

com os concorrentes.
0,776  

Imag_atend_46) O gerente da agência do Sicredi está mais acessível do que em outras 

instituições financeiras.
0,755  

Imag_atend_45) As informações repassadas pelos colaboradores do Sicredi são mais claras que 

as prestadas pelos concorrentes.
0,737  

Imag_atend_40) O atendimento no Sicredi é mais pessoal que nos concorrentes. 0,733  

Imag_atend_41) O atendimento prestado pelos colaboradores do Sicredi é mais ágil que nos 

concorrentes.
0,728  

Imag_atend_43) Os colaboradores do Sicredi são qualificados para atender as minhas demandas. 0,716  

Imag_atend_50) Sou melhor atendido no Sicredi do que nos concorrentes. 0,705  

Imag_estrut_54) Sinto segurança em realizar os meus negócios com o Sicredi 0,678  

Imag_estrut_55) O Sicredi transmite credibilidade nas comunidades onde atua. 0,642  

Imag_nat_88) Não realizo todos os meus negócios com o Sicredi, pois existem pessoas da minha 

comunidade na diretoria.
0,783  

Imag_atend_52) Não realizo todos os meus negócios com o Sicredi, pois as pessoas 

que me atendem são conhecidas.
0,770  

Imag_estrut_59) Não tenho confiança nos sistemas de segurança do Sicredi. 0,762  

Imag_atend_49) Quando vou ao Sicredi demoro mais para ser atendido do que em outra 

instituição financeira.
0,721  

Imag_ps_81) Não sou completamente atendido no Sicredi, pois faltam produtos para 

responder as minhas necessidades.
0,705  

Imag_ps_68) Realizar negócios com o Sicredi é mais burocrático do que nos 

concorrentes.
0,698  

Imag_nat_84) Realizo minhas transações bancárias com o Sicredi porque lá participo das 

assembleias anuais.
0,790  

Imag_nat_86) Conheço os meus direitos como associado do Sicredi. 0,775  

Imag_nat_85) Conheço os meus deveres como associado do Sicredi. 0,770  

Imag_nat_87) Me posiciono como associado do Sicredi (um dos donos). 0,713  

Imag_nat_83) Realizo minhas transações bancárias com o Sicredi porque lá tenho participação 

nos resultados.
0,685  

Imag_estrut_65)  Os canais de atendimento são fáceis de serem utilizados. 0,784  

Imag_estrut_66) Os canais de atendimento são amigáveis? 0,772  

Imag_estrut_60) Os serviços disponíveis nos canais de autoatendimento são suficientes para as 

minhas demandas.
0,658  

Imag_estrut_61) Os canais de autoatendimento estão disponíveis quando preciso. 0,609  

Imag_ps_72) As tarifas praticadas pelo Sicredi são mais baratas que as dos concorrentes. 0,830  

Imag_ps_73) As taxas de juros praticadas pelo Sicredi são mais baixas que as dos concorrentes. 0,816  

Imag_ps_71) As linhas de crédito disponibilizadas pelo Sicredi atendem as minhas 

necessidades.
0,607  

Imag_ps_70) O Sicredi disponibiliza várias linhas de crédito. 0,564  

Canais 

de auto-

atendime

nto

4

Produto 

Crédito
5

0,913

0,851

,834

     0,794 

     0,780 

1
Atendime

nto

Insatisfa

ção
2

Natureza 

cooperat

iva

3
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Figura 5: Configuração final do Construto percepção da imagem da marca 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 

4.4 ANÁLISE DA MODELAGEM DE ESQUAÇÕES ESTRUTURAIS COM PARTIAL 

LEAST SQUARE - PLS 

 A MEE é um conjunto de técnicas estatísticas que tem por objetivo explicar as 

relações entre múltiplas variáveis, descrevendo as relações entre os construtos da pesquisa. A 

estimação de um modelo fornece medidas empíricas das relações entre as variáveis 

observáveis e os construtos (modelo de mensuração), e também das relações entre os 

construtos (modelo estrutural). 

 Inicialmente será realizado a análise do modelo de mensuração das variáveis latentes 

reflexivas e formativas, sendo que para as variáveis reflexivas serão analisados a validade 

convergente, e para as variáveis formativas serão analisados a multicolinearidade e o t values. 

Hair et al. (2014) também recomenda a necessidade do pesquisador em avaliar a validade de 

conteúdo para as variáveis formativas, sendo que este consiste em avaliar o grau em que os 

indicadores capturam informações importantes para o construto. A validade de conteúdo não 

foi realizado para esta pesquisa, já que as variáveis formativas analisadas nesta pesquisa 

foram exploradas e validadas por Souza (2015). Para concluir a análise de mensuração será 
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verificado a validade discriminante, que é o grau em que um construto é verdadeiramente 

diferente dos demais. 

 Em seguida a avaliação do modelo de mensuração, será analisado o modelo estrutural 

da pesquisa com o objetivo de verificar qual as relações entre os construtos da pesquisa, e 

assim realizar os testes de hipóteses e fazer as conclusões em relação aos objetivos da 

pesquisa. Um resumo contendo as etapas e os métodos de análise esta demonstrado no quadro 

24. 

Quadro 24: Resumo das etapas e métodos para análise com PLS 

 
Fonte: Elaborador pelo autor, 2016. 

4.4.1 Análise do modelo de mensuração 

 Foi realizado a análise da validade convergente de todas as variáveis latentes da 

pesquisa, verificando as cargas fatoriais, as variâncias médias extraídas – AVE, e a 

confiabilidade interna. Logo após isso, verificou-se a multicolinearidade e os valores de t das 

variáveis latentes formativas, e por fim foi verificado a validade discriminante. 

 A análise das cargas fatoriais foi realizada separadamente por construto da pesquisa. 

Os dois primeiros construtos se referem a adoção do associado, apenas a variável adoção_06 

apresentou carga fatorial acima de 0,70, conforme apresentado na tabela 26. No entanto, por 

se tratarem de variáveis observáveis com respostas dicotômicas, a análise das cargas fatoriais 

se torna irrelevante. 

Etapa Método Estimação Fonte

Cargas fatoriais (as estimativas de cargas devem ser de 0,5 ou mais, 

sendo ideal de 0,7 para cima) Hair et al. 2014

AVE  (igual ou acima de 0,5 indica que o construto explica, em 

média, mais de 50% da variação entre seus itens) Hair et al. 2014

Confiabilidade interna (alfa de cronbach e a confiabilidade 

composta ambos possuem como nível aceitável valores igual ou 

acima de 0,7 ) Hair et al. 2014

Multicolinearidade VIF (valores  <5) Hair et al. 2014

t values (Valores acima de 1,96 (α=5%) indicam que o coeficiente é 

significante para uma certa probabilidade de erro) Hair et al. 2014

Validade 

discriminante

critério Fornell-Larcker (Cada construção deve ser maior do que a 

sua correlação quadrada com qualquer outra construção)

Fornell e Larcker 

1981

R²

Varia de 0 a 1,  valores com 0,75, 0,50, 0,25, respectivamente, podem 

ser interpretados como substancial, moderada ou fraca precisão da 

previsão do modelo Hair et al. 2010

Q² relevância 

preditiva
Q²> 0 é indicativo da importância de previsão

Chin 1998; 

Henseler et al. 

2009

estimativas dos 

coeficientes de 

caminho

intervalo de +1 a -1, coeficientes mais perto +1 representam fortes 

relações positivas e coeficientes mais perto de -1, indicando 

relações negativas fortes

Chin 1998; 

Henseler et al. 

2010

tamanho do efeito f² 
0,02, 0,15, 0,35 para efeitos fracos, fortes e moderados 

respectivamente Cohen 1988 

Análise do modelo 

de mensuração

Validade 

convergente

Indicadores 

formativos

Avaliação do 

modelo estrutural
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Tabela 26: Cargas fatoriais do construto adoção 

 

 Embora o construto percepção da imagem da marca seja formativa, suas variáveis 

latentes de primeira ordem (atendimento, insatisfação, canais de autoatendimento, natureza 

cooperativa e produto crédito) são reflexivas, sendo necessário a análise de suas cargas 

fatoriais. Com exceção da variável imag_nat_83 que apresentou carga fatorial de 0,699, todas 

as outras variáveis manifestas apresentaram resultados satisfatórios, conforme tabela 27. Para 

o prosseguimento da análise não se faz necessário retirar a variável imag_nat_83 por estar 

muito próximo do valor ideal de 0,70. 

Tabela 27: Cargas fatoriais do construto percepção da imagem da marca 

 

Variáveis Cargas fatoriais

Adoção_04 -> Adoção crédito 0,644

Adoção_05 -> Adoção crédito 0,591

Adoção_06 -> Adoção Seguros e investimentos 0,805

Adoção_07 -> Adoção Seguros e investimentos 0,471

Variáveis Cargas fatoriais

Imag_atend_40 <- Atendimento 0,717

Imag_atend_41 <- Atendimento 0,764

Imag_atend_43 <- Atendimento 0,796

Imag_atend_45 <- Atendimento 0,797

Imag_atend_46 <- Atendimento 0,808

Imag_atend_47 <- Atendimento 0,793

Imag_atend_50 <- Atendimento 0,731

Imag_estrut_54 <- Atendimento 0,791

Imag_estrut_55 <- Atendimento 0,76

Imag_atend_52 <- Insatisfação 0,776

Imag_atend_49 <- Insatisfação 0,742

Imag_nat_88 <- Insatisfação 0,796

Imag_ps_68 <- Insatisfação 0,704

Imag_estrut_59 <- Insatisfação 0,773

Imag_ps_81 <- Insatisfação 0,752

Imag_estrut_60 <- Canais de autoatendimento 0,756

Imag_estrut_61 <- Canais de autoatendimento 0,8

Imag_estrut_65 <- Canais de autoatendimento 0,802

Imag_estrut_66 <- Canais de autoatendimento 0,802

Imag_nat_83 <- Natureza cooperativa 0,699

Imag_nat_84 <- Natureza cooperativa 0,767

Imag_nat_85 <- Natureza cooperativa 0,845

Imag_nat_86 <- Natureza cooperativa 0,847

Imag_nat_87 <- Natureza cooperativa 0,742

Imag_ps_70 <- Produto crédito 0,831

Imag_ps_71 <- Produto crédito 0,817

Imag_ps_72 <- Produto crédito 0,729

Imag_ps_73 <- Produto crédito 0,716
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 O construto grau de relacionamento apresentou maior equidade em relação aos demais 

construtos da pesquisa no que se refere as cargas fatoriais. Todas as variáveis ficaram entre 

0,786 e 0,901 conforme apresentado na tabela 28. 

Tabela 28: Cargas fatoriais do construto grau de relacionamento 

 

A análise da variância média extraída - AVE (valores >0,50) também apresentaram 

resultados satisfatórios, conforme tabela 29. Para as variáveis latentes “percepção da imagem 

da marca”, “adoção crédito” e “adoção seguros e investimentos” não foram considerados para 

análise da AVE por serem variáveis formativas, sendo a análise inadequada. 

Tabela 29: Análise da variância média extraída – AVE 

 

Variáveis Cargas fatoriais

Rel_compr_12 <- Comprometimento 0,879

Rel_compr_13 <- Comprometimento 0,864

Rel_compr_14 <- Comprometimento 0,861

Rel_compr_15 <- Comprometimento 0,868

Rel_conf_18 <- Confiança 0,846

Rel_conf_19 <- Confiança 0,867

Rel_conf_20 <- Confiança 0,839

Rel_conf_21 <- Confiança 0,859

Rel_coop_24 <- Cooperação 0,825

Rel_coop_25 <- Cooperação 0,885

Rel_coop_26 <- Cooperação 0,867

Rel_coop_27 <- Cooperação 0,846

Rel_poder_28 <- Poder 0,848

Rel_poder_29 <- Poder 0,885

Rel_poder_30 <- Poder 0,856

Rel_poder_33 <- Poder 0,787

Rel_satisf_35 <- Satisfação 0,889

Rel_satisf_37 <- Satisfação 0,897

Rel_satisf_38 <- Satisfação 0,842

Rel_satisf_39 <- Satisfação 0,900

Variável latente AVE

Atendimento 0,598

Canais de autoatendimento 0,624

Natureza cooperativa 0,612

Produto crédito 0,600

Insatisfação 0,574

Grau de relacionamento 0,577

Comprometimento 0,753

Confiança 0,727

Cooperação 0,733

Poder 0,714

Satisfação 0,778
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A Confiabilidade da consistência interna foi medida utilizando dois critérios de 

avaliação: a confiabilidade composta (CC > 0,70) e o alfa de cronbach (α >0,70). Todas as 

variáveis apresentaram valores acima de 0,70 para os dois critérios, ver tabela 30 e 31. 

Tabela 30: Confiabilidade composta – CC 

 

Tabela 31: Alfa de cronbach 

 

 Conforme explicitado anteriormente, esta pesquisa contém relações formativas entre 

variáveis, sendo necessário uma análise adicional para validade do modelo de mensuração. A 

primeira análise se refere à avaliação de multicolinearidade (VIF - variance inflation factor) 

para as variáveis que estão relacionadas ao construto percepção da imagem da marca. Valores 

menores que 5 significam baixo nível de colinearidade, indicando que as variáveis 

multicolineares, em outras palavras, as variáveis não podem ser explicadas por outras 

variáveis, tornando desnecessário a retirada de alguma variável. A tabela 32 apresenta os 

resultados da VIF, todos se mostrando adequados a valores abaixo de 5. 

Variável latente Confiabilidade composta

Atendimento 0,930

Canais de autoatendimento 0,869

Insatisfação 0,890

Produto crédito 0,857

Natureza cooperativa 0,887

Percepção da imagem da marca 0,857

Comprometimento 0,924

Confiança 0,914

Cooperação 0,917

Poder 0,909

Satisfação 0,933

Grau de relacionamento 0,965

Variável latente Alpha de Cronbach

Atendimento 0,916

Canais de autoatendimento 0,800

Insatisfação 0,851

Produto crédito 0,785

Natureza cooperativa 0,842

Percepção da imagem da marca 0,863

Comprometimento 0,891

Confiança 0,875

Cooperação 0,879

Poder 0,866

Satisfação 0,905

Grau de relacionamento 0,961
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Tabela 32: Análise da multicolinearidade das variáveis formativas 

 

A Análise do t value indicam que o coeficiente é significante para uma certa 

probabilidade de erro (α=5%), valores de t acima de 1,96 (t crítico) são considerados 

significantes. Os valores de t apresentaram-se significantes a uma probabilidade de erro de 

0,05, conforme tabela 33. 

Tabela 33: Análise do t value e p values 

 

A validade discriminante é o grau em que um construto é verdadeiramente diferente 

dos demais, indicando que uma validade discriminante elevada demonstra que um construto é 

único e captura alguns fenômenos que outras medidas não conseguem capturar. O critério 

adotado para avaliar a validade discriminante para esta pesquisa foi de Fornell-Larcker, onde 

cada construção deve ser maior do que a sua correlação quadrada com qualquer outra 

construção. Os valores são apresentados na tabela 34 e todas variáveis estão adequadas ao 

critério adotado. 

Tabela 34: Análise da validade discriminante – critério de Fornell-Larcker 

 

Variáveis Collinearity Statistic (VIF)

Atendimento=>Percepção da imagem da marca 3,223

Canais de autoatendimento=>Percepção da imagem da marca 1,716

Insatisfação=>Percepção da imagem da marca 1,242

Natureza cooperativa=>Percepção da imagem da marca 1,333

Produto crédito=>Percepção da imagem da marca 1,495

Variáveis T Statistics (|O/STDEV|) P Values

Atendimento => Percepção da imagem da marca 42,00 0,000

Canais de autoatendimento => Percepção da imagem da marca 21,43 0,000

Insatisfação => Percepção da imagem da marca 8,64 0,000

Natureza cooperativa => Percepção da imagem da marca 13,38 0,000

Produto crédito => Percepção da imagem da marca 18,76 0,000

Variáveis latentes
Atendime

nto

Canais de 

autoatendi

mento

Comprom

etimento
Confiança

Coopera

ção
Insatisfação

Natureza 

cooperat

iva

Poder
Produto 

crédito

Satisfaç

ão

Atendimento 0,773

Canais de autoatendimento 0,561 0,790

Comprometimento 0,693 0,518 0,868

Confiança 0,704 0,472 0,755 0,853

Cooperação 0,748 0,542 0,730 0,734 0,856

Insatisfação -0,359 -0,170 -0,311 -0,384 -0,361 0,758

Natureza cooperativa 0,373 0,405 0,352 0,266 0,330 0,049 0,782

Poder 0,694 0,551 0,675 0,654 0,747 -0,239 0,446 0,845

Produto crédito 0,506 0,458 0,454 0,416 0,476 -0,174 0,327 0,504 0,775

Satisfação 0,770 0,540 0,687 0,722 0,804 -0,322 0,330 0,733 0,504 0,882
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4.4.2 Análise do modelo de estrutural 

A análise do modelo estrutural consiste em verificar o quão bem os dados empíricos 

são suportados pelo modelo teórico, permitindo que ele seja, ou não, confirmado pelos dados 

empíricos. Os métodos adotados para avaliar o modelo estrutural por meio do PLS são o nível 

dos valores de R², a relevância preditiva Q², a significância dos coeficientes estruturais e o 

tamanho do efeito f². 

A Análise de R
2
 representa a quantidade de variação no construto endógeno que é 

explicada pelos construtos exógenos que lhes são associados. Em pesquisas de marketing 

geralmente se considera valores de R
2
 fraco (0,25), moderado (0,50) e robusto (0,75). 

Tabela 35: Análise do coeficiente de determinação R
2
 

 

 Os construtos “adoção seguros e investimentos” e “adoção crédito” apresentaram 

valores abaixo de 0,25, sendo considerado fraco pela teoria, com 0,044 e 0,029 

respectivamente, conforme apresentado na tabela 35. As variáveis comprometimento, 

confiança, cooperação, poder, satisfação e percepção da imagem da marca apresentaram 

scores considerados robustos. A variável percepção da imagem da marca possui característica 

formativa, influenciando seus resultados quanto ao R
2
. 

Após a avaliação dos de R² de todas as variáveis latentes endógenas, é possível 

verificar também o quanto uma variável explicativa pode influenciar uma variável dependente 

quando uma variável exógena específica é omitida do modelo. Essa medida é conhecida como 

tamanho do efeito f² (Cohen effect size). Os critérios de avaliação de f2 são 0,02 (efeito 

pequeno), 0,15 (efeito moderado) e 0,35 (efeito grande) das variáveis exógenas para as 

variáveis endógenas. 

Variáveis latentes
Original Sample 

(O)

Sample Mean 

(M)

Standard 

Deviation 

(STDEV)

T Statistics 

(|O/STDEV|)
P Values

Adoção Seguros e investimentos 0,039 0,044 0,015 2,555 0,011

Adoção crédito 0,025 0,029 0,012 2,072 0,039

Comprometimento 0,758 0,758 0,022 34,774 0,000

Confiança 0,764 0,764 0,025 30,462 0,000

Cooperação 0,830 0,830 0,017 48,573 0,000

Percepção da imagem da marca 1,000 1,000 0,000 118.941,04 0,000

Poder 0,738 0,739 0,028 26,296 0,000

Satisfação 0,806 0,807 0,018 43,944 0,000
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Tabela 36: Tamanho do efeito f
2
 

 

 Conforme apresentado na tabela 36, a relação entre as variáveis “grau de 

relacionamento”, “percepção da imagem da marca”, “adoção seguros e investimentos” e 

“adoção crédito” não possuem efeitos significativos, indicando que a exclusão de uma 

variável exógena não irá sofrer alterações nas variáveis dependentes. 

O cálculo de Q
2
 analisa a relevância preditiva, isto é, quando o modelo prevê com 

rigor os dados dos indicadores nos modelos reflexivos das variáveis latentes endógenas. 

Valores acima de zero indicam a relevância preditiva de um determinado construto para o 

modelo. Os valores de Q² foram realizados pelo procedimento de blindfolding. 

Tabela 37:  Q
2
 value

 

 

 Os valores foram superiores a zero em todas as variáveis, no entanto, as variáveis 

relacionadas a decisão de adoção ficaram muito próximas de zero, confirmando a relação aos 

baixos scores de R
2
, indicando baixa predição do modelo quando considerados as duas 

variáveis, conforme apresentado na tabela 37. 

Variáveis
Original 

Sample (O)

Sample 

Mean (M)

Standard 

Deviation 

(STDEV)

T Statistics 

(|O/STDEV|)

P 

Values

Atendimento -> Percepção da imagem da marca 8.056,169 6.446,915 4.132,588 1,949 0,052

Canais de autoatendimento -> Percepção da imagem da marca 1.963,545 1.576,393 977,122 2,010 0,045

Insatisfação -> Percepção da imagem da marca 2.034,691 1.610,631 915,200 2,223 0,027

Grau de relacionamento -> Adoção Seguros e investimentos 0,008 0,011 0,009 0,940 0,348

Grau de relacionamento -> Adoção crédito 0,004 0,005 0,004 0,823 0,411

Grau de relacionamento -> Comprometimento 3,132 3,171 0,378 8,293 0,000

Grau de relacionamento -> Confiança 3,235 3,294 0,460 7,034 0,000

Grau de relacionamento -> Cooperação 4,897 4,952 0,588 8,328 0,000

Grau de relacionamento -> Percepção da imagem da marca 0,023 0,021 0,016 1,435 0,152

Grau de relacionamento -> Poder 2,821 2,887 0,422 6,691 0,000

Grau de relacionamento -> Satisfação 4,172 4,244 0,495 8,430 0,000

Natureza cooperativa -> Percepção da imagem da marca 2.118,504 1.688,901 943,907 2,244 0,025

Percepção da imagem da marca -> Adoção Seguros e investimentos 0,001 0,003 0,003 0,220 0,826

Percepção da imagem da marca -> Adoção crédito 0,001 0,003 0,004 0,382 0,703

Produto crédito -> Percepção da imagem da marca 1.657,751 1.322,822 758,260 2,186 0,029

Variável Construct Crossvalidated Redundancy

Adoção Seguros e investimentos 0,019

Adoção crédito 0,013

Comprometimento 0,568

Confiança 0,552

Cooperação 0,608

Percepção da imagem da marca 0,305

Poder 0,520

Satisfação 0,626
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A Tabela 38 mostra os valores dos coeficientes estruturais do modelo. A análise dos 

coeficientes estruturais varia de – 1 a + 1, valores próximos de + 1 indicam relações 

fortemente positivas, valores próximos de - 1 indicam que as relações são fortemente 

negativas, e os valores próximos a zero indicam que as relações em geral não são 

significativas. 

Tabela 38: Coeficientes estruturais do modelo 

 

 Os coeficientes estruturais entre o construto grau de relacionamento e suas variáveis 

de primeira ordem (comprometimento, confiança, cooperação, poder e satisfação) 

apresentaram fortes relações positivas, indicando uma equidade positiva entre as variáveis. Já 

em relação as variáveis correspondentes ao construto percepção da imagem da marca, foi 

possível verificar uma alternância na relação. O atendimento possui uma ótima relação 

positiva com a percepção da imagem da marca, com um coeficiente estrutural de 0,580. Já em 

relação aos canais de autoatendimento, natureza cooperativa e produto crédito, tiveram um 

comportamento análogo com coeficientes estruturais de 0,210, 0,191 e 0,179 respectivamente. 

A natureza cooperativa e o produto crédito apresentaram baixas relações positivas com a 

percepção da imagem da marca. Em relação a variável insatisfação, apresentou uma baixa 

relação negativa com a percepção da imagem da marca, com o coeficiente estrutural de -

0,180. O comportamento negativo da variável insatisfação reflete a confiança e a satisfação 

que os associados possuem no Sicredi, pois trata-se de uma relação inversa. As relações entre 

os construtos também poder ser visualizado na figura 6. 

Variáveis

Original 

Sample 

(O)

Sample 

Mean 

(M)

Standard 

Deviation 

(STDEV)

T Statistics 

(|O/STDEV|)

P 

Values

Atendimento -> Percepção da imagem da marca 0,582 0,580 0,014 42,001 0,000

Canais de autoatendimento -> Percepção da imagem da marca 0,210 0,210 0,010 21,430 0,000

Insatisfação -> Percepção da imagem da marca -0,182 -0,180 0,021 8,636 0,000

Grau de relacionamento -> Adoção Seguros e investimentos -0,162 -0,166 0,079 2,044 0,041

Grau de relacionamento -> Adoção crédito -0,108 -0,108 0,064 1,697 0,090

Grau de relacionamento -> Comprometimento 0,871 0,871 0,013 69,568 0,000

Grau de relacionamento -> Confiança 0,874 0,874 0,014 60,901 0,000

Grau de relacionamento -> Cooperação 0,911 0,911 0,009 97,030 0,000

Grau de relacionamento -> Percepção da imagem da marca 0,001 0,001 0,001 1,900 0,058

Grau de relacionamento -> Poder 0,859 0,860 0,016 52,601 0,000

Grau de relacionamento -> Satisfação 0,898 0,899 0,010 87,885 0,000

Natureza cooperativa -> Percepção da imagem da marca 0,192 0,191 0,014 13,375 0,000

Percepção da imagem da marca -> Adoção Seguros e investimentos -0,049 -0,049 0,079 0,618 0,537

Percepção da imagem da marca -> Adoção crédito -0,066 -0,068 0,065 1,018 0,309

Produto crédito -> Percepção da imagem da marca 0,180 0,179 0,010 18,762 0,000
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 Conforme apresentado inicialmente, esta pesquisa procurou testar quatro hipóteses 

sobre as relações entre os construtos “grau de relacionamento”, “percepção da imagem da 

marca” e “decisão de adoção”, sendo que este último foi dividido em duas partes, adoção de 

seguros e investimentos e adoção crédito. Os resultados do teste de hipótese estão 

apresentados no quadro 25.  

Figura 06: Coeficientes estruturais: saída do software SmartPLS 3 

 

 

 

Insatisfação 
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Quadro 25: Resultados do teste de hipóteses 

 
* resultados não significativos 

** resultados significativos a p<0,05 

Não verificada=aceitação da hipótese nula 

A hipótese H01 afirma que o grau de relacionamento não associa-se positivamente à 

percepção da imagem da marca Sicredi. Conforme os dados do quadro 25, a hipótese não foi 

rejeitada (coeficiente estrutural de 0,001).  

A hipótese H02 afirma que a percepção da imagem da marca não associa-se 

positivamente com a decisão de adoção pelo associado. Conforme os dados do quadro 25, a 

hipótese não foi rejeitada para as duas situações de adoção (coeficiente estrutural de -0,049 e -

0,066). 

A hipótese H03 afirma que o grau de relacionamento não associa-se positivamente 

com a decisão de adoção pelo associado. Conforme os dados do quadro 25, a hipótese 

também não foi rejeitada para as duas situações de adoção (coeficiente estrutural de -0,162 e -

0,108). 

A hipótese H04 afirma que o grau de relacionamento do associado com a sua 

cooperativa de crédito não exerce influência positiva sobre a percepção da imagem da marca 

Sicredi e consequentemente esta percepção não exerce influência positiva sobre a decisão de 

adoção. Para a referida hipótese o resultado foi obtido por meio dos efeitos indiretos do 

coeficiente de caminhos, e conforme os dados do quadro 25, a hipótese não foi rejeitada para 

as duas situações de adoção (coeficiente estrutural de 0,000 para ambos os casos). 

4.4.2.1 Análise da heterogeneidade dos dados 

Um dos aspectos que devem ser levados em consideração em uma análise do modelo 

estrutural é a heterogeneidade dos dados observados, pois podem representar uma ameaça 

para a validade dos resultados da MEE com PLS.  O princípio da heterogeneidade pressupõe 

H Coef. Situação

H01 Grau de relacionamento Percep da imagem da marca 0,001* Não verificada

(-)0,049* Não verificada

(-)0,066* Não verificada

(-)0,162** Não verificada

(-)0,108* Não verificada

0,000* Não verificada

0,000* Não verificada

Grau de relacionamento/Percep da 

imagem da marca
Decisão de adoção

H02

H03

H04

Relação estrutural

Decisão de adoçãoPercep da imagem da marca

Grau de relacionamento Decisão de adoção
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que dentro de uma amostra de dados existem subgrupos distintos, que podem ser observados 

diretamente ou não, e esses subgrupos podem apresentar diferentes resultados. O fenômeno da 

heterogeneidade é muito frequente em pesquisas empíricas, e com isso torna-se necessário 

considerar fontes potenciais de heterogeneidade, como por exemplo, formando subgrupos de 

dados, com informações a priori (faixa de renda, faixa etária, gênero, etc). A heterogeneidade 

observada pode ser testada por meio do PLS utilizando a análise multigrupo para cada 

subgrupo (HAIR, RINGLE e SARSTEDT, 2011). 

Além da heterogeneidade observada, uma amostra de dados também pode apresentar 

fontes de heterogeneidade não observada, ou que não pode ser conhecida a priori. Algumas 

ferramentas foram desenvolvidas recentemente para lidar com a heterogeneidade não 

observada dentro do PLS. No entanto para esta pesquisa será considerada apenas as 

heterogeneidades observadas, tais como: gênero, faixa de renda, segmento, faixa etária e 

tempo de relacionamento com a cooperativa. 

A análise multigrupo tem por objetivo verificar divergências entre os parâmetros de 

dois ou mais subgrupos, sobretudo entre os coeficientes estruturais.   A condução de uma 

análise multigrupo testa a hipótese nula H
0
 de que os coeficientes estruturais não são 

estatisticamente diferentes entre si (HAIR et al., 2011). 

Foi rodada a análise multigrupo no software SmartPLS 3 para as cinco 

heterogeneidades observadas (gênero, segmento, faixa etária, faixa de renda e tempo de 

relacionamento) para verificar se os coeficientes estruturais são significativamente diferentes. 

Os resultados não apresentaram diferenças estatísticas a um nível de significância de p<0,05, 

confirmando a hipótese nula apontado por Hair et al. (2011).   

Além da análise das diferenças estatísticas dos coeficientes estruturais, é possível fazer 

algumas comparações entre os subgrupos analisados. A tabela 39 apresenta os resultados dos 

coeficientes estruturais por gênero, e no que se refere a percepção da imagem, o público 

feminino é mais resistente aos canais de autoatendimento (0,181 – 0,217), mas possuem maior 

confiança no Sicredi do que os homens (-0,216 - -0,154). A percepção do público masculino, 

no entanto, se mostrou mais favorável a natureza cooperativa (0,173 – 0,209) e ao produto 

crédito (0,164 – 0,182). Já em relação ao relacionamento com a cooperativa os dois público 

apresentaram comportamentos paralelos. 
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Tabela 39: Análise multigrupo por gênero 

 

 O Sicredi trabalha com a segmentação de associados, contendo em sua carteira 

associados pessoas físicas ligadas ao setor agropecuário, associados pessoas físicas urbanas e 

associados pessoas jurídicas. Para verificar se existe diferenças entre os segmentos, também 

se procedeu a análise multigrupo por segmento conforme a tabela 40. Os associados PJ 

possuem maior afinidade com os canais de autoatendimento e possuem maior confiança no 

Sicredi, mas não são muito ligados aos aspectos da natureza cooperativa, apresentando o 

menor coeficiente estrutural. Os associados PF Agro, por sua vez, correspondem melhor aos 

aspectos ligados a natureza cooperativa do que os demais segmentos. Os associados PF 

urbana apesar de apresentarem um bom nível de relacionamento, ainda estão abaixo ao 

apresentado pelos demais subgrupos. 

Tabela 40: Análise multigrupo por segmento de associado 

 

Variáveis

Path Coefficients  

Original 

(Feminino)

Path Coefficients  

Original 

(Masculino)

p-Values 

(Feminino)

p-Values 

(Masculino)

Atendimento -> Percepção da imagem da marca 0,582 0,587 0,000 0,000

Canais de autoatendimento -> Percepção da imagem da marca 0,181 0,217 0,000 0,000

Insatisfação -> Percepção da imagem da marca -0,216 -0,154 0,052 0,061

Grau de relacionamento -> Adoção Seguros e investimentos -0,091 -0,106 0,485 0,425

Grau de relacionamento -> Adoção crédito 0,002 -0,130 0,989 0,165

Grau de relacionamento -> Comprometimento 0,845 0,874 0,000 0,000

Grau de relacionamento -> Confiança 0,839 0,872 0,000 0,000

Grau de relacionamento -> Cooperação 0,918 0,907 0,000 0,000

Grau de relacionamento -> Percepção da imagem da marca 0,001 0,001 0,447 0,287

Grau de relacionamento -> Poder 0,889 0,843 0,000 0,000

Grau de relacionamento -> Satisfação 0,870 0,901 0,000 0,000

Natureza cooperativa -> Percepção da imagem da marca 0,173 0,209 0,000 0,000

Percepção da imagem da marca -> Adoção Seguros e investimentos -0,184 -0,061 0,184 0,664

Percepção da imagem da marca -> Adoção crédito -0,187 -0,059 0,269 0,549

Produto crédito -> Percepção da imagem da marca 0,164 0,182 0,000 0,000

Variáveis

Path 

Coefficient

s  Original 

(Segmento 

PF Agro)

Path 

Coefficient

s  Original 

(Segmento 

PF Urbana)

Path 

Coefficients  

Original 

(Segmento 

PJ)

p-Values 

(Segmen

to PF 

Agro)

p-Values 

(Segment

o PF 

Urbana)

p-

Values 

(Segme

nto PJ)

Atendimento -> Percepção da imagem da marca 0,589 0,592 0,540 0,000 0,000 0,000

Canais de autoatendimento -> Percepção da imagem da marca 0,198 0,207 0,217 0,000 0,000 0,000

Insatisfação -> Percepção da imagem da marca -0,143 -0,199 -0,202 0,285 0,000 0,001

Grau de relacionamento -> Adoção Seguros e investimentos -0,213 -0,036 -0,576 0,272 0,740 0,013

Grau de relacionamento -> Adoção crédito 0,112 -0,041 -0,485 0,664 0,636 0,292

Grau de relacionamento -> Comprometimento 0,907 0,847 0,905 0,000 0,000 0,000

Grau de relacionamento -> Confiança 0,931 0,838 0,925 0,000 0,000 0,000

Grau de relacionamento -> Cooperação 0,937 0,900 0,928 0,000 0,000 0,000

Grau de relacionamento -> Percepção da imagem da marca 0,001 0,000 0,001 0,786 0,826 0,712

Grau de relacionamento -> Poder 0,891 0,842 0,880 0,000 0,000 0,000

Grau de relacionamento -> Satisfação 0,921 0,878 0,927 0,000 0,000 0,000

Natureza cooperativa -> Percepção da imagem da marca 0,211 0,183 0,156 0,000 0,000 0,000

Percepção da imagem da marca -> Adoção Seguros e investimentos 0,023 -0,175 0,304 0,904 0,108 0,166

Percepção da imagem da marca -> Adoção crédito -0,313 -0,196 0,353 0,323 0,021 0,348

Produto crédito -> Percepção da imagem da marca 0,172 0,173 0,185 0,000 0,000 0,000
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 No próximo subgrupo os dados foram divididos em duas faixas etárias, associados 

com até 29 anos e associados com 30 anos ou mais. Os associados mais novos confiam mais 

no Sicredi e são menos críticos em relação ao produto crédito, conforme apresentado na tabela 

41. Já os associados com 30 anos ou mais estão em uma consonância maior no que se refere a 

natureza cooperativa do Sicredi.   

Tabela 41: Análise multigrupo por faixa etária 

 

 Na tabela 42 são apresentados os resultados da análise multigrupo conforme a renda 

do associado. Em geral o associado com menor renda possui uma maior confiança no Sicredi 

e também é menos crítico em relação ao produto crédito. O associado com maior renda está 

mais ligado a natureza cooperativa, porém preocupa-se mais com questões relacionadas a 

insatisfação com o Sicredi. O público com renda intermediária respondeu bem aos canais de 

autoatendimento, mas em relação ao produto crédito foi o que menos correspondeu a 

percepção da imagem. 

O último subgrupo a ser analisado se difere pelo tempo de relacionamento do 

associado com a cooperativa, dividido em três faixas, associados com até 3 anos de 

relacionamento, associados com 4 e até 6 anos, e associados com 7 anos ou mais de 

relacionamento. Conforme apresentado na tabela 43, os associados com mais tempo de 

relacionamento são mais críticos em relação ao produto crédito e a insatisfação com o Sicredi, 

porém correspondem mais aos aspectos ligados a natureza cooperativa. Os associados que 

possuem um tempo de relacionamento intermediário, de quatro a 6 anos, apresentaram uma 

Variáveis

Path 

Coefficients  

Original 

(Idade até 29 

anos)

Path 

Coefficients  

Original (Idade 

de 30 anos ou 

mais)

p-Values 

(Idade até 

29 anos)

p-Values 

(Idade de 

30 anos 

ou mais)

Atendimento -> Percepção da imagem da marca 0,574 0,589 0,000 0,000

Canais de autoatendimento -> Percepção da imagem da marca 0,194 0,206 0,000 0,000

Insatisfação -> Percepção da imagem da marca -0,229 -0,158 0,168 0,000

Grau de relacionamento -> Adoção Seguros e investimentos -0,058 -0,118 0,716 0,268

Grau de relacionamento -> Adoção crédito 0,065 -0,135 0,756 0,144

Grau de relacionamento -> Comprometimento 0,796 0,885 0,000 0,000

Grau de relacionamento -> Confiança 0,857 0,864 0,000 0,000

Grau de relacionamento -> Cooperação 0,898 0,914 0,000 0,000

Grau de relacionamento -> Percepção da imagem da marca 0,002 0,001 0,557 0,239

Grau de relacionamento -> Poder 0,811 0,869 0,000 0,000

Grau de relacionamento -> Satisfação 0,886 0,895 0,000 0,000

Natureza cooperativa -> Percepção da imagem da marca 0,150 0,211 0,000 0,000

Percepção da imagem da marca -> Adoção Seguros e investimentos -0,234 -0,056 0,139 0,636

Percepção da imagem da marca -> Adoção crédito -0,296 -0,036 0,192 0,719

Produto crédito -> Percepção da imagem da marca 0,196 0,173 0,000 0,000
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baixa perspectiva relacionada a natureza cooperativa, mas em relação ao produto crédito são 

os mais favoráveis. 

Tabela 42: Análise multigrupo por renda 

 

Tabela 43: Análise multigrupo por tempo de relacionamento 

 

Variáveis

Path 

Coefficients  

Original 

(Renda até 4 

mil)

Path 

Coefficients  

Original 

(Renda de 4 a 

7 mil)

Path 

Coefficients  

Original 

(Renda acima 

de 7 mil)

p-Values 

(Renda 

acima de 7 

mil)

p-Values 

(Renda até 

4 mil)

p-Values 

(Renda de 

4 a 7 mil)

Atendimento -> Percepção da imagem da marca 0,583 0,557 0,607 0,000 0,000 0,000

Canais de autoatendimento -> Percepção da imagem da marca 0,182 0,219 0,214 0,000 0,000 0,000

Insatisfação -> Percepção da imagem da marca -0,256 -0,114 0,087 0,446 0,001 0,334

Grau de relacionamento -> Adoção Seguros e investimentos -0,010 -0,037 -0,496 0,093 0,921 0,852

Grau de relacionamento -> Adoção crédito -0,088 0,008 -0,095 0,713 0,419 0,971

Grau de relacionamento -> Comprometimento 0,829 0,889 0,923 0,000 0,000 0,000

Grau de relacionamento -> Confiança 0,826 0,900 0,918 0,000 0,000 0,000

Grau de relacionamento -> Cooperação 0,892 0,935 0,944 0,000 0,000 0,000

Grau de relacionamento -> Percepção da imagem da marca 0,001 0,000 0,000 0,923 0,297 0,908

Grau de relacionamento -> Poder 0,826 0,871 0,917 0,000 0,000 0,000

Grau de relacionamento -> Satisfação 0,846 0,932 0,941 0,000 0,000 0,000

Natureza cooperativa -> Percepção da imagem da marca 0,146 0,205 0,250 0,000 0,000 0,000

Percepção da imagem da marca -> Adoção Seguros e investimentos -0,210 -0,104 0,310 0,322 0,049 0,642

Percepção da imagem da marca -> Adoção crédito -0,137 -0,176 -0,172 0,523 0,201 0,531

Produto crédito -> Percepção da imagem da marca 0,185 0,150 0,173 0,000 0,000 0,000

Variáveis

Path 

Coefficients  

Original 

(Temp_rel_3)

Path 

Coefficients  

Original 

(Temp_rel_4_6)

Path 

Coefficients  

Original 

(temp_rel_7)

p-

Values 

(Temp_

rel_3)

p-

Values 

(Temp_r

el_4_6)

p-

Values 

(temp_r

el_7)

Atendimento -> Percepção da imagem da marca 0,567 0,550 0,601 0,000 0,000 0,000

Canais de autoatendimento -> Percepção da imagem da marca 0,201 0,214 0,220 0,000 0,000 0,000

Insatisfação -> Percepção da imagem da marca -0,193 -0,237 -0,155 0,086 0,141 0,264

Grau de relacionamento -> Adoção Seguros e investimentos -0,201 -0,344 0,005 0,040 0,252 0,981

Grau de relacionamento -> Adoção crédito -0,039 -0,125 -0,321 0,746 0,528 0,108

Grau de relacionamento -> Comprometimento 0,863 0,872 0,895 0,000 0,000 0,000

Grau de relacionamento -> Confiança 0,880 0,888 0,887 0,000 0,000 0,000

Grau de relacionamento -> Cooperação 0,904 0,923 0,897 0,000 0,000 0,000

Grau de relacionamento -> Percepção da imagem da marca 0,001 0,007 0,001 0,454 0,181 0,838

Grau de relacionamento -> Poder 0,837 0,847 0,905 0,000 0,000 0,000

Grau de relacionamento -> Satisfação 0,882 0,872 0,921 0,000 0,000 0,000

Natureza cooperativa -> Percepção da imagem da marca 0,208 0,095 0,215 0,000 0,024 0,000

Percepção da imagem da marca -> Adoção Seguros e investimentos -0,152 0,036 -0,146 0,169 0,900 0,553

Percepção da imagem da marca -> Adoção crédito -0,099 -0,108 0,062 0,455 0,587 0,752

Produto crédito -> Percepção da imagem da marca 0,179 0,209 0,125 0,000 0,000 0,000
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 A análise multigrupo apresentou diferenças principalmente nas variáveis ligadas a 

percepção da imagem da marca SICREDI. Um resumo das principais contribuições da análise 

é apresentado no quadro 26. 

Quadro 26: Principais resultados da análise multigrupo 

 

Após a análise e discussão dos resultados, incluindo a caracterização da amostra, a 

análise das variáveis “decisão de adoção, grau de relacionamento, e percepção da imagem da 

marca”, a análise fatorial exploratória de cada construto da pesquisa, a análise da modelagem 

de equações estruturais por meio do PLS, incluindo a análise do modelo de mensuração e 

estrutural, e por fim a análise da heterogeneidade dos dados da pesquisa, encerra-se este 

capítulo da pesquisa e passa para a próxima seção no qual irá abordar as considerações finais 

da pesquisa, incluindo as suas limitações e direções para futuras pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de comportamento Características do associado

Comportamento positivo em relação a 

natureza cooperativa

público masculino; pessoas físicas rurais; idade de 30 anos ou mais; 

renda acima de 7 mil reais; e tempo de de relacionamento acima de 6 

anos

Comportamento negativo em relação a 

natureza cooperativa

pessoas jurídicas; e associados com tempo de relacionamento de 4 a 6 

anos

Comportamento positivo em relação ao 

autoatendimento
pessoas jurídicas; e associados com renda de 4 a 7 mil reais

Comportamento negativo em relação ao 

autoatendimento
público feminino

Confiança do Sicredi
público feminino; pessoas jurídicas; idade com até 29 anos; e renda 

abaixo de 4 mil reais

Comportamento positivo em relação ao 

produto crédito

associados com idade até 29 anos; renda abaixo de 4 mil reais; e 

tempo de relacionamento de 4 a 6 anos

Comportamento negativo em relação ao 

produto crédito

associados com renda de 4 a 7 mil reais; e tempo de relacionamento 

acima de 7 anos
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES DA PESQUISA E DIREÇÕES 

PARA FUTURAS PESQUISAS 

Neste capítulo são apresentadas as discussões sobre os principais resultados, objetivos 

e hipóteses da pesquisa, assim como as sugestões de aplicações prática na cooperativa, e as 

limitações e direções da pesquisa 

5.1 RECOMENDAÇÕES GERENCIAIS 

Serão apresentados neste tópico os principais resultados referente as características dos 

respondentes da pesquisa, ao grau de relacionamento; a percepção da imagem da marca 

SICREDI, e a decisão de adoção pelo associado da cooperativa. 

5.1.1 Discussão sobre as características dos respondentes 

A amostra final foi constituída por 771 associados da SICREDI Norte Sul PR/SP, que 

se dispuseram a responder a pesquisa no período de 07 de dezembro de 2015 a 22 de janeiro 

de 2016. Os associados foram segmentados em pessoa física urbana, pessoa física rural e 

pessoa jurídica, cada um com uma participação de 58,88%, 21,01% e 20,10% 

respectivamente. A maior parte dos respondentes pessoas físicas foi do sexo masculino, 

correspondendo a 68% dos entrevistados. A idade dos associados pessoas físicas concentrou-

se principalmente na faixa entre 22 anos e até 47 anos com 70% dos respondentes. No que se 

refere a renda, os associados que declaram renda até 4 mil reais correspondeu a 55% da 

amostra coletada.   

Os respondentes do segmento pessoa jurídica apresentaram extrema predominância de 

empresas com menos de 27 funcionários. Quanto ao faturamento bruto anual a maioria 

declarou ter faturamento menor a 360 mil reais anuais. 

Em relação ao tempo de relacionamento dos associados da amostra da pesquisa, a 

faixa de até 3 anos de relacionamento apresentou o maior percentual de participação na 

pesquisa, num total de 47,46%, e somando-se todas as faixas com até 9 anos de 

relacionamento, a participação foi de 86,42%. 

Os resultados da caracterização da amostra permitem afirmar que a pesquisa está 

composta por associados com até 9 anos de relacionamento, contendo uma predominância 
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para o público “pessoa física urbana”. As pessoas físicas da amostra, são em sua maioria do 

sexo masculino, com faixa etária entre 22 a 41 anos, contendo a maior concentração de renda 

na faixa de até 4 mil reais. Já as pessoas jurídicas, são formadas predominantemente por 

microempresas com até 5 funcionários e faturamento na faixa entre 60 mil reais e até 360 mil 

reais. 

Em relação as características dos pesquisados, alguns fatores foram direcionados pelo 

plano amostral, tais como a segmentação e a renda dos associados pessoas físicas. O 

direcionamento da amostragem para a segmentação e renda seguiu a participação de cada 

público dentro da cooperativa, o que permite afirmar que o segmento pessoa física urbana 

com renda até 4 mil reais é predominante na cooperativa, o que revela uma mudança de perfil 

dos associados ao longo dos 30 anos de existência da cooperativa, já que esta foi constituída 

por associados pessoas físicas rurais. Um dos fatores que impulsionaram essa mudança foi a 

autorização do Banco Central do Brasil, no ano de 2002, para as cooperativas de crédito 

segmentadas operarem com a livre admissão de associados. A SICREDI Norte Sul PR/SP 

passou a operar como livre admissão no ano de 2009.  

5.1.2 Relacionamento do associado com a cooperativa 

 Um dos objetivos da pesquisa foi de verificar qual o grau de relacionamento que o 

associado possui com a sua cooperativa, objetivo este que será descrito mais a frente, no 

entanto a pesquisa traz outras contribuições quando analisados as variáveis que se 

apresentaram mais positivas ou negativas quanto ao grau de relacionamento. 

 Os pontos positivos que mais se destacaram no relacionamento, entre o associado e a 

cooperativa, estão baseados na integridade e honestidade (Rel_conf_20), no ambiente 

agradável dentro das agências (Rel_satisf_34) e no profissionalismo (Rel_conf_21). Os 

associados declararam ter orgulho em trabalhar com o Sicredi (Rel_satisf_35) e que o 

relacionamento se dá de maneira sustentável para ambas as partes (Rel_satisf_39).  

 Em um mercado onde a exigibilidade e a cobrança são fatores constantes  devido a sua 

competitividade, a SICREDI Norte Sul PR/SP têm mantido um ótimo nível de relacionamento 

com os seus associados, com médias estatísticas acima de 6 pontos em uma escala likert de 7 

pontos, o que demonstra que as cooperativas de crédito possuem um diferencial em seu modo 

de se relacionar com os associados, atendendo a prerrogativa muito utilizada em suas mídias 
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externas, denominada “Jeito Sicredi de Ser”, transmitindo ao associado que as cooperativas 

de crédito possuem um modo de se relacionar único no mercado onde atua, e que os negócios 

realizados nas agências é em detrimento do bom relacionamento mantido com os associados. 

 Apesar dos associados terem avaliado positivamente o relacionamento com a 

cooperativa, é necessário apontar as variáveis que apresentaram os menores scores do 

questionário. Os associados demonstraram maior sensibilidade a aspectos ligados 

principalmente a natureza cooperativa do negócio. As cooperativas, em geral, são 

organizações administradas pelos seus associados e sua participação pode ocorrer no 

cotidiano da cooperativa ou em eventos formais como, por exemplo, as assembleias, e o 

direcionamento da organização cooperativa necessitam da aprovação por consenso dos 

associados. Os resultados da pesquisa indicam que a cooperativa tem espaço para melhorar a 

participação dos associados, conforme scores apresentados nas variáveis Rel_poder_29, 

Rel_poder_28, Rel_poder_30, Rel_coop_23. A cooperativa já possui alguns programas que 

estimulam a participação do associado, no entanto, os programas podem estar sendo 

ineficientes quando julgado o percentual de participação de associados. A cooperativa, além 

dos programas, pode adotar ações mais simplificadas para estimular a participação do 

associado, seja em eventos formais, como nas assembleias, ou em ações envolvendo as rotinas 

diárias nas agências. A participação efetiva do associado em uma cooperativa pode depender 

também de aspectos culturais e da disseminação do cooperativismo na região atuante. 

5.1.3 Percepção da imagem da marca SICREDI pelo associado 

Verificar qual a percepção da imagem da marca SICREDI pelo associado foi um dos 

objetivos que motivaram a realização desta pesquisa. Para Muniz (2005) a marca tem sido o 

elemento diferenciador na avaliação do consumidor que ultrapassa os aspectos racionais e 

funcionais de um produto ou serviço. Keller (2003) aponta que uma compreensão mais 

profunda de como os consumidores sentem, pensam e agem, podem fornecer informações 

valiosas para as empresas utilizarem em suas gestões da marca. 

Durante o referencial teórico desta pesquisa foi apresentado os principais conceitos da 

imagem e identidade de uma marca para que o leitor possa entender as suas distinções e 

relações. A imagem da marca é a soma total das impressões que o consumidor recebe de 

várias fontes, diferentemente da identidade que é como a empresa pretende ser vista e 

reconhecida, a imagem é formada pela percepção do consumidor. Aaker (1996) complementa 
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que a imagem da marca é passiva e voltada para o passado, diferentemente da identidade da 

marca que deverá ser ativa e contemplar o futuro espelhando o espírito e a visão da marca, 

aquilo que ela espera conseguir. 

A avaliação da percepção da imagem de uma marca pode variar de acordo com as 

características pessoais, ambientais e situacionais, e devido ao caráter de individualidade e as 

percepções próprias de cada um, uma mesma marca pode ter uma imagem positiva para um 

determinado grupo de pessoas e negativa para outro.  (DEPEXE E PETERMANN, 2007).  

Para Nguyen (2006) a questão de avaliar a imagem corporativa no setor de serviços se torna 

desafiante principalmente por causa da natureza intangível dos serviços. 

A percepção da marca SICREDI foi avaliada por meio da aplicação de um 

questionário contendo 50 questões relacionadas ao atendimento, estrutura, produtos e serviços 

e natureza do negócio cooperativo.  

Os resultados apontaram que o Sicredi mantém um alto nível de atendimento, mantido 

principalmente pela relação entre o colaborador e o associado. Aspectos ligados a qualificação 

dos colaboradores, sinalizam que a cooperativa vêm investindo na capacitação profissional de 

seus colaboradores refletindo em uma ótima imagem para a cooperativa. O relacionamento 

tanto da gerência quanto de seus colaboradores também influenciaram para a boa imagem da 

cooperativa, principalmente pela clareza das informações e pelo atendimento ser mais pessoal 

e ágil do que encontrado em seus concorrentes. Os associados não se sentem pressionados ao 

fazer negócios na cooperativa, tendo assim maior segurança em buscar o atendimento de suas 

necessidades financeiras. Eles também acreditam que em geral a SICREDI Norte Sul PR/SP é 

menos burocrática do que os seus concorrentes. A cooperativa tem transmitido credibilidade 

nas comunidades onde atua, além de estar em uma localização privilegiada. As opções de 

investimento e os sistemas de segurança também foram destacados pelos associados como 

pontos positivos da cooperativa. 

Uma deficiência encontrada na investigação do grau de relacionamento do associado, 

também foi sinalizada na percepção da imagem, trata-se dos aspectos ligados à natureza do 

negócio, onde vários associados não estão completamente satisfeitos com alguns pontos 

essenciais ao cooperativismo, como seu posicionamento como associado e sua participação 

nas decisões na cooperativa. Os associados não se posicionam como um dos donos da 

cooperativa e também não realizam mais transações bancárias porque participam ou não dos 
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resultados e assembleias anuais, ou simplesmente por ser uma cooperativa de crédito. Este 

resultado indica que a cooperativa necessita de um maior engajamento na discussão de 

estratégias de relacionamento e comunicação com o seu quadro social, conforme já 

explicitado anteriormente. 

A imagem do produto crédito também apresentou resultados abaixo do que encontrado 

em outros itens desta pesquisa. Alguns associados acreditam que contratar um crédito na 

cooperativa não é mais fácil, já que o processo de crédito apresenta lentidão entre a 

solicitação e a liberação do crédito, e não tem sido um diferencial em relação aos 

concorrentes. Cabe a cooperativa analisar os processos referente ao produto crédito e buscar 

alternativas que possam trazer melhorias na transparência e agilidade dos processos de 

crédito. 

Além das análises descritivas também foram realizadas análises multigrupo no 

software SmartPLS 3 para cinco heterogeneidades observadas (gênero, segmento, faixa etária, 

faixa de renda e tempo de relacionamento). As análises contribuem para compreensão do 

comportamento de cada heterogeneidade observada.  Apesar de não conter diferenças 

estatisticamente significativas foi possível fazer algumas análises dos subgrupos no que se 

refere a sua percepção da imagem da marca SICREDI. 

O público feminino demonstrou ser resistente aos canais de autoatendimento, mas 

possui maior confiança no Sicredi do que os homens. A percepção do público masculino, no 

entanto, se mostrou mais favorável a natureza cooperativa e ao produto crédito.  

Os associados PJ possuem maior afinidade com os canais de autoatendimento e 

possuem maior confiança no Sicredi, mas não são muito ligados aos aspectos da natureza 

cooperativa. Os associados PF Agro correspondem melhor aos aspectos ligados a natureza 

cooperativa do que os demais segmentos.  

Os associados com até 29 anos confiam mais no Sicredi e são menos críticos em 

relação ao produto crédito, já os associados com 30 anos ou mais estão em uma consonância 

maior no que se refere a natureza cooperativa do Sicredi.   

Em geral o associado com menor renda possui uma maior confiança no Sicredi e 

também é menos crítico em relação ao produto crédito. O associado maior renda está mais 

ligado a natureza cooperativa, no entanto se preocupa mais com questões relacionadas a 
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insatisfação. O público com renda intermediária respondeu bem aos canais de 

autoatendimento, mas em relação ao produto crédito foi o que menos correspondeu ao nível 

de concordância. 

Os associados com mais tempo de relacionamento, mais que sete anos, são mais 

críticos em relação ao produto crédito e a insatisfação, porém correspondem mais aos 

aspectos ligados a natureza cooperativa. Os associados que possuem um tempo de 

relacionamento intermediário, de quatro a 6 anos, apresentaram uma baixa perspectiva 

relacionada a natureza cooperativa, mas em relação ao produto crédito são os mais favoráveis. 

Os resultados das análises do construto “percepção da imagem da marca” apresentados 

nesta pesquisa corroboram com os achados de Souza (2015). Tanto a SICREDI Norte Sul 

PR/SP quanto à cooperativa objeto de estudo de Souza (2015) apresentaram, em sua maioria, 

os mesmos pontos fortes e os mesmos sinais de fragilidade. Apesar dos associados estarem 

em uma região geográfica distinta, podendo sofrer influências culturais e socioeconômicas, 

suas opiniões em relação a sua cooperativa de crédito não se diferem. Esta similaridade entre 

os resultados pode ser explicada pelo fato das cooperativas de crédito estarem interligadas por 

um sistema, e mesmo com uma atuação regionalizada, suas diretrizes e formas de atuação 

vêm seguindo um padrão sistêmico.  

5.1.4 Decisão de adoção pelo associado 

 O construto decisão de adoção a priori foi investigado por meio da aplicação de um 

questionário contendo nove questões dicotômicas referente a adoção dos serviços oferecidos 

pela cooperativa. Os resultados extraídos pela estatística descritiva forneceram importantes 

informações sobre o comportamento de adoção dos associados. 

 Os resultados indicaram que a cooperativa possui uma ótima penetração dos seus 

serviços junto aos associados, cerca de 60% das respostas apontaram para a adoção, sendo o 

limite em conta corrente, talão de cheques e cartão de crédito, os mais utilizados. 

Empréstimos, investimentos e seguros também tiveram uma penetração acima de 50%, 

confirmando o alto relacionamento dos associados com a cooperativa.  

 Foi verificado também o comportamento da adoção dos serviços por segmento, renda 

e tempo de relacionamento. Os resultados indicaram que não existem diferenças significativas 

em relação aos segmentos pesquisados, mas quando os dados foram observados levando em 
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consideração a renda e do tempo de relacionamento do associado, observou-se uma relação 

positiva com a variação da renda e tempo de relacionamento com a adoção dos produtos.  

  

5.2 DISCUSSÃO SOBRE OS OBJETIVOS E HIPÓTESES DA PESQUISA 

O presente estudo teve como objetivo central verificar qual a relação entre o grau de 

relacionamento, à percepção da imagem da marca Sicredi e a sua decisão de adoção dos 

associados de uma cooperativa de crédito ligada ao sistema Sicredi. Também definidos cinco 

objetivos específicos e quatro hipóteses inter-relacionadas com o objetivo geral da pesquisa. 

Um dos objetivos específicos foi de verificar qual o grau de relacionamento do 

associado com a sua cooperativa de crédito. Os resultados demonstraram que os associados e 

a cooperativa de crédito mantém um alto grau de relacionamento, baseados no 

comprometimento, confiança, cooperação, poder e satisfação. Estudos de Bonfadini (2007), 

Morgan e Hunt (1994) e Grunig e Hon (!999) deram suporte teórica para que se alcançasse 

resultados satisfatórios deste objetivo. 

 Verificar qual é a percepção da imagem da marca Sicredi pelos associados de uma 

cooperativa de crédito ligada ao sistema Sicredi, também compôs um dos objetivos 

específicos. Para atingir ao objetivo, a pesquisa foi realizada junto aos associados da 

SICREDI Norte Sul PR/SP e foi utilizado o instrumento de coleta dados elaborado por Souza 

(2015) no qual também foi aplicado no contexto de cooperativas de crédito.  

A percepção positiva da imagem da marca SICREDI esta atrelado a aspectos como o 

(I) atendimento prestado pelos colaboradores da cooperativa, incluindo a honestidade, 

agilidade, assertividade e a proximidade da relação; a (II) solidez da instituição; a (III) a 

agilidade nos processos em geral; o (IV) ambiente agradável e aa localização das agências; o 

(V) amplo portfólio de produtos e serviços; e a (VI) segurança dos sistemas. Alguns pontos 

que podem influenciar negativamente na imagem da marca SICREDI esta relacionado a sua 

natureza cooperativa, onde os associados apresentaram scores de concordância abaixo dos 

demais itens avaliados, e também aos aspectos ligados ao produto crédito, principalmente no 

que se refere a agilidade para aprovação do crédito, facilidade de contratá-lo e as taxas de 

juros.  
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 O teste das hipóteses da pesquisa foi apresentada durante a análise dos resultados da 

modelagem de equações estruturais com PLS. Todas as hipóteses nulas (H0) foram 

verificadas, portanto a análise dos dados por meio do MEE não indicaram relações entre os 

construtos “grau de relacionamento”, “percepção da imagem da marca” e “decisão de adoção 

(seguros e investimentos e produto crédito)”.  

 Seguindo os resultados estatísticos da MEE a resposta ao objetivo geral é que não 

existe relação entre o grau de relacionamento, a percepção da imagem da marca e a decisão de 

adoção pelo associado. Entretanto, ao analisar separadamente cada construto, pôde-se 

observar que todos tiveram um comportamento positivo, ou seja, os associados possuem um 

alto nível de relacionamento com a cooperativa, sua percepção em relação a imagem da marca 

possui vários pontos muito bem avaliados pelos associados, e a grande penetração de produtos 

e serviços da cooperativa indicam uma ótima adoção pelos mesmos. Observando os 

contrapontos das duas análises, não se pode descartar totalmente a hipótese da existência da 

relação entre os construtos pesquisados. 

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta pesquisa explorou o grau de relacionamento, a percepção da imagem da marca 

SICREDI e a decisão de adoção dos associados de uma cooperativa de crédito localizada no 

norte pioneiro do estado do Paraná, utilizando técnicas estatísticas univariadas e 

multivariadas. 

 A cooperativa de crédito escolhida para aplicação da pesquisa foi a Cooperativa de 

Crédito e Investimento de Livre Admissão do Norte do Paraná e Sul de São Paulo – SICREDI 

Norte Sul PR/SP. Como as cooperativas de crédito possuem características distintas aos seus 

stakeholders do sistema financeiro nacional, foi necessário realizar um levantamento teórico 

sobre as cooperativas para que se pudesse entender os valores e princípios que norteiam esse 

tipo de organização, assim como sua evolução e importância para a sociedade. 

 A revisão da literatura também identificou dois modelos que foram utilizados na 

pesquisa.  Para medir o construto grau de relacionamento foi utilizado o trabalho realizado por 

Bonfadini (2007), seus estudos se basearam nas áreas do conhecimento de Relações Públicas, 

por meio do trabalho de Grunig e Hon (1999), e do Marketing de Relacionamento, com base 

no estudo de Mogan e Hunt (1994). Para mensurar o construto percepção da imagem da 
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marca foi adotado o trabalho feito por Souza (2015), motivado principalmente pelas 

similaridades entre as pesquisas, já que Souza (2015) também aplicou sua pesquisa em uma 

cooperativa de crédito ligada ao sistema SICREDI. No entanto, a aplicação da pesquisa se 

tornou relevante pois foi aplicado em contextos culturais distintos. 

 Foram aplicadas técnicas estatísticas univariadas e multivariadas. As estatísticas 

descritivas revelaram pontos importantes no qual foram destacados nas recomendações 

gerenciais desta pesquisa. Dois objetivos específicos, (I) verificar qual o grau de 

relacionamento do associado com a sua cooperativa, e (II) verificar qual a percepção da 

imagem da marca SICREDI pelos associados, foram atingidos com a aplicação das estatísticas 

univariadas. 

Para a aplicação das técnicas multivariadas, foi utilizado o software estatístico SPSS 

21.0 (Statistical Package for the Social Sciences) e também o software SmartPLS 3 (Partial 

Least Square). A escolha em trabalhar com a modelagem de equações estruturais por meio do 

método baseado em Mínimos Quadrados Parciais – PLS (Partial Least Square) se justificou 

pelo fato da pesquisa ter trabalhado com indicadores formativos e também pela sua natureza 

exploratória e a escassez de teorias consolidadas sobre a relação entre os construtos grau de 

relacionamento e percepção da imagem da marca e da inclusão de um terceiro construto, 

decisão de adoção, com indicadores ainda não testados em conjunto com os demais 

construtos. 

 Os resultados a aplicação da MEE com o PLS permitiram atingir o objetivo geral e 

três objetivos específicos, no qual revelaram a não existência das relações entre os construtos 

da pesquisa. Seguindo a recomendação de Hair et al. (2014) foram aplicadas também, por 

meio do PLS, técnicas de análise multigrupo, o que além de verificar a possíveis distorções 

nos resultados devido a heterogeneidade da amostra, contribuíram também com resultados 

não contemplados nos objetivos da pesquisa.  

 A pesquisa continha quatro hipóteses nulas – H0, e todas foram aceitas, verificando 

que não existe relação positiva entre os construtos da pesquisa. Entretanto quando realizado as 

estatística univariadas dos construtos, foi possível verificar que todos tiveram 

comportamentos semelhantes. Os associados respondentes da pesquisa declararam ter um alto 

grau de relacionamento com a cooperativa, apontaram ainda diversos pontos positivos na 
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imagem da marca SICREDI, e sua adoção aos produtos e serviços da cooperativa tiveram uma 

alta aceitação, com a maioria dos produtos e serviços com mais de 50% de utilização.  

 O foco principal desta pesquisa procurou seguir os propósitos do Programa de Pós-

graduação em Gestão de Cooperativas, que é de aproximar a área acadêmica da área 

profissional, envolvendo diretamente as organizações cooperativas, gerando conhecimento 

para a construção e reconstrução teórica com bases empíricas. Desta forma as organizações 

cooperativas contribuem com a área acadêmica fornecendo novas perspectivas de pesquisa, e 

os pesquisadores, por sua vez, correspondem com o crescimento das cooperativas por meio 

das contribuições dos resultados das pesquisas científicas. Esta pesquisa gerou diversas 

informações e algumas recomendações que poderão ser utilizadas pela cooperativa de crédito 

em questão e suas coirmãs do sistema SICREDI, além de outros sistemas cooperativos. 

5.4 APLICAÇÕES PRÁTICAS 

 Nas recomendações gerenciais foram levantados os principais resultados da pesquisa, 

fornecendo subsídios para a cooperativa utilizar em suas estratégias de relacionamento, 

comunicação e de negócios. No entanto, alguns pontos são destacados neste tópico e 

motivaram o pesquisador a fazer algumas recomendações que podem ser ou não adotadas 

pelos gestores das cooperativas que se enquadrem no contexto desta pesquisa. 

O relacionamento baseado no comprometimento, confiança, cooperação e satisfação, 

itens avaliados positivamente pelos associados, conduzem diretamente a comportamentos 

fundamentais no sucesso do relacionamento, motivando as partes envolvidas em manter o 

relacionamento existente no longo prazo e em buscar benefícios mútuos. Morgan e Hunt 

(1994) defendem que o compromisso e a confiança permitem que as empresas e suas redes de 

relacionamento possam desfrutar de vantagens competitivas sustentáveis sobre seus rivais, 

fornecendo recursos, oportunidades e benefícios que são superiores às ofertas dos 

concorrentes. Já a satisfação, segundo Oliver (1999) é a premissa básica para motivar a 

recompra, e com a repetição das transações naturalmente se inicia um processo da relação de 

lealdade entre o cliente e o produto, marca, serviço ou fornecedor. Desse modo, os demais 

bancos do varejo bancário, na tentativa de atrair um cliente que seja associado de uma 

cooperativa de crédito pode se defrontar com barreiras difíceis de superá-las, pois se trata de 

um cliente com uma experiência diferente de relacionamento. A principal preocupação da 

cooperativa no que se refere ao grau de relacionamento avaliado, nesta pesquisa, está 
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relacionado na manutenção de suas estratégias de relacionamento e possíveis melhorias para 

proteger o seu principal diferencial frente a mudanças no mercado. Entretanto, os resultados 

com menores scores do grau de relacionamento esta relacionada a natureza cooperativa da 

organização, e as suas recomendações serão feitas no final desta seção.  

 A percepção da imagem da marca SICREDI, também apresentaram vários pontos 

positivos principalmente em aspectos relacionados ao atendimento, infraestrutura e confiança 

na instituição, conforme descritos anteriormente. A cooperativa pode utilizar os resultados da 

pesquisa para levantar questões que ainda necessitam de melhorias para fortalecer ainda mais 

a marca SICREDI nas comunidades onde atua.  

No que se refere a decisão de adoção, além dos inúmeros resultados apresentados 

anteriormente, o fator renda e o tempo de relacionamento podem ser trabalhados de maneira 

estratégica pela cooperativa. Os dois fatores apresentaram uma equidade nos resultados em 

relação a adoção de produtos e serviços da cooperativa, quanto maior foi a renda e o tempo de 

relacionamento, maior também foi adoção. Os dados da pesquisa demonstraram que a maioria 

dos associados respondentes pertenciam a faixa de renda de até 4 mil reais e possuíam, menos 

de 4 anos de relacionamento com a cooperativa. Dado esses fatos, a cooperativa declara em 

sua missão que a agregação de renda do associado é um de seus norteadores, portanto quanto 

mais a cooperativa contribuir com a agregação de renda do associado, juntamente com o bom 

relacionamento já apontado nesta pesquisa, conseguirá manter o associado por mais tempo em 

seu quadro social e consequentemente maior será o retorno da cooperativa na utilização de 

seus serviços. Os resultados são de longo prazo e alicerçados por uma estratégia sustentável 

com foco em seu atual quadro social. 

A pesquisa apresentou dois fatores que se mostraram vulneráveis na pesquisa: o 

produto crédito e a natureza cooperativa da organização, este último apresentando fragilidade 

em dois momentos da pesquisa, primeiro na avaliação do grau de relacionamento e depois na 

percepção da imagem da marca. 

O produto crédito foi questionado por parte dos associados no que se refere às taxas de 

juros, a dificuldade de contratação e a lentidão do seu processo (desde a solicitação até a 

liberação do mesmo). O crédito é um produto no qual exige um alto controle, por parte da 

cooperativa, para mitigação dos riscos. No entanto, trata-se de um produto no qual é 

responsável pela principal fonte de receita de uma instituição financeira. A cooperativa poderá 
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se utilizar dos resultados desta pesquisa para avaliar sua estratégia, assim como os seus 

métodos e processos. Algumas recomendações são fornecidas nesta pesquisa, conforme 

segue: 

1. Discussão do cenário da pesquisa: A cooperativa pode promover uma 

discussão envolvendo os seus gestores para levantar as suas percepções sobre 

os principais apontamentos da pesquisa, e assim poder ter subsídios suficientes 

para a avaliação do produto crédito; e 

2. Heterogeneidade de associados: Para fixação de estratégias de alavancagem 

deste produto, recomenda-se que a cooperativa observe os seus públicos, como 

por exemplo, os segmentos (PF urbana, PF rural e PJ); e as características das 

localidades, já que a cooperativa atua em municípios distintos no que se refere 

aos aspectos econômicos e sociais. Cada segmento, atividade, ou até mesmo a 

sua localidade, pode influenciar nos resultados das estratégias adotadas. Por 

exemplo, um município de cinco mil habitantes pode ter influências 

econômicas e sociais muito diferentes de um município de cem mil habitantes.  

O cenário econômico e social de cada localidade e as características de cada segmento, 

podem auxiliar na mitigação dos riscos atrelados ao produto crédito, e em suas estratégias 

para práticas de taxas e limites pré-aprovados diferenciadas para cada heterogeneidade. 

Em relação à natureza do negócio, esse questionamento não é exclusivo da 

cooperativa objeto deste estudo. Souza (2015) também descobriu que as percepções dos 

associados da SICREDI Ouro Branco RS são divergentes, tendo associados altamente 

envolvidos com os aspectos ligados a natureza do negócio, e associados que demonstraram 

ser indiferentes ou que desconhecem essa característica da organização.  

A discussão da importância da percepção dos associados em relação ao 

cooperativismo, já foi uma preocupação apresentado pelo sistema SICREDI no ano de 2003. 

Segundo a Fundação Sicredi (2014), por meio de uma pesquisa realizada em 2003, os 

associados tinham um baixo conhecimento sobre a natureza do empreendimento cooperativo e 

consequentemente pouco envolvimento no processo decisório das cooperativas. Essa 

constatação fez com que o sistema SICREDI formatasse, no ano de 2007, dois programas para 

melhorar a forma de como o associado se relaciona com a sua cooperativa, denominados 
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Programas Crescer e Pertencer. Passados nove anos após a criação dos programas, percebe-se 

nesta pesquisa e a de Souza (2015) que os associados ainda encontram dificuldades em 

questões relacionadas à natureza cooperativa do negócio. 

 Algumas questões podem ser levantadas por meio destas constatações, tais como: 

Quais os ruídos entre a transmissão da identidade cooperativa e a percepção da imagem pelo 

associado? Será que os associados possuem acesso as informações necessárias para despertar 

o seu interesse pela organização cooperativa? Quais os pontos positivos e negativos dos 

resultados da pesquisa neste aspecto? Será que os programas Crescer e Pertencer estão 

entregando resultados satisfatórios? As cooperativas estão medindo a efetividade dos 

referidos programas?   Para responder ou levantar estas e outras indagações, recomenda-se 

que a cooperativa realize, por exemplo, um fórum de discussão envolvendo diretores, gestores 

e associados estratégicos, com o objetivo de discutir e propor idéias para aumentar o 

envolvimento do associado com os aspectos do empreendimento cooperativo, abrangendo 

discussões sobre os atuais meios de comunicação utilizados para a transmissão da identidade 

cooperativa; a eficácia dos programas Crescer e Pertencer dentro do contexto da cooperativa; 

os canais de relacionamento do associado; e a participação em eventos formais e informais da 

cooperativa. 

5.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

O presente estudo apresentou algumas limitações quanto a amostra. A amostragem não 

probabilística foi escolhida para adequação do tempo e do orçamento do pesquisador, já que o 

método de coleta foi por meio de entrevistas de associados que estavam presentes nas 

agências e se disponibilizaram a responder ao questionário. Apesar da amostra ter seguido 

uma estratificação por cotas, sua tendência a uma determinada região impossibilita a 

generalização dos resultados para o sistema SICREDI e outras populações distintas. 

Outra limitação se refere a base teórica e operacional desta pesquisa que não explorou 

em sua totalidade os construtos, pois devido ao fator tempo, desconhecimento ou 

indisponibilidade, várias obras não foram referenciadas. Desta forma, o modelo proposto não 

foi explorado em sua totalidade, e outras variáveis poderiam ser incluídas para mensurar com 

mais precisão os construtos propostos.  



139 
 

A utilização de múltiplas técnicas estatísticas por meio de softwares complexos no 

qual oferecem inúmeras possibilidades, invariavelmente podem ter influenciado os resultados, 

ou até mesmo, negligenciado informações que poderiam dar mais robustez aos resultados 

alcançados.  

O modelo da pesquisa continha três construtos, sendo dois deles de segunda ordem 

(grau de relacionamento e percepção da imagem da marca) e ainda dois deles com indicadores 

formativos (percepção da imagem da marca e decisão de adoção), o que pode ter influenciado 

os resultados.  

5.6 DIREÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 Esta pesquisa propõe várias linhas para futuras pesquisas. Os estudos voltados para o 

cooperativismo de crédito ainda são escassos em relação as inúmeras áreas possíveis de 

pesquisa nesse tipo de organização, sendo que para este estudo foi voltado para o marketing, 

principalmente para as áreas do marketing de relacionamento e das marcas, este último com 

foco na percepção da sua imagem. Os dados e informações apresentados, nesta pesquisa, 

poderão servir de base para outros pesquisadores promoverem discussões, críticas e novas 

análises sobre o mesmo, permitindo o avanço do conhecimento em áreas envolvendo o 

cooperativismo, gerando novas perspectivas práticas e teóricas.  

 Para verificar a relação entre o grau de relacionamento, percepção da imagem da 

marca e a decisão de adoção, futuras pesquisas podem trabalhar adotando outros métodos para 

aplicação da pesquisa, como por exemplo, o estudo de caso em pesquisas qualitativas. 

Também poderão ser incluídas outras variáveis para capturar informações negligenciadas 

nesta pesquisa e que possam contribuir com a melhor adequação do modelo. 
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APÊNCIDE A – QUESTIONÁRIO PESSOA FÍSICA 

Questionário 

Caro respondente: 
Peço a gentileza para responder a presente pesquisa no qual faz parte de um trabalho acadêmico. 
O questionário não será identificado, garantindo o sigilo e a integridade das suas respostas e em 

nenhum momento seus dados pessoais serão revelados nem tampouco expostos à instituição objeto 
deste estudo. 

Desde já agradeço a sua participação e suas informações serão extremamente úteis. 

As questões a seguir se referem a sua adesão ao produtos e serviços do Sicredi 

1) Qual o número de instituições bancárias no qual você possui conta? 

(  ) 1          (   ) 2          (   ) 3         (  ) 4 ou mais 

2) Você possui cartão de crédito no Sicredi? 

(  ) Sim                    (   ) Não 

3) Você possui talão de cheques no Sicredi? 

(  ) Sim                    (   ) Não 

4) Você possui limite em conta corrente (Cheque especial) no Sicredi? 

(  ) Sim                    (   ) Não 

5) Você possui empréstimos ou financiamentos no Sicredi? 

(  ) Sim                    (   ) Não 

6) Você possui aplicação, fundo de investimento ou poupança no Sicredi? 

(  ) Sim                    (   ) Não 

7) Você possui seguros (Seguro de vida, residencial, automóvel, empresarial ou seguro rural) no Sicredi? 

(  ) Sim                    (   ) Não 

8) Você possui consórcio no Sicredi? 

(  ) Sim                    (   ) Não 

09) Você utiliza o Sicredi pela internet? 

(  ) Sim                    (   ) Não 

As respostas às questões a seguir se referem ao seu relacionamento com o Sicredi e podem variar a 
partir de uma forte discordância (1) até uma forte concordância (7) de acordo com sua percepção. 

10) O Sicredi se esforça para garantir que o relacionamento com os associados seja o melhor possível. 

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

11) Comparando com outros bancos no qual possuo relacionamento, eu valorizo mais o relacionamento com 
o Sicredi. 

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

12) O Sicredi está comprometido em manter um relacionamento de longo prazo comigo. 

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

13) Tanto eu quanto o Sicredi consideramos muito importante manter o relacionamento no longo prazo.. 

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

14) Noto que os esforços, feitos tanto pelo Sicredi quanto por mim, buscam o desenvolvimento tanto pessoal 
quanto profissional. 

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

15) Tanto o Sicredi me valoriza como pessoa quanto eu a valorizo o Sicredi como instituição financeira. 
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Discordo fortemente (  ) 1          (  ) 2          (   ) 3          (   ) 4          (   ) 5          (   ) 6          (   ) 7 Concordo 
fortemente           

16) A comunidade em geral tem confiança em relação à competência do Sicredi. 

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

17) O Sicredi tem competência suficiente para realizar o que promete. 

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

18) O Sicredi trata as pessoas de forma coerente e justa. 

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

19) As ações realizadas tanto por mim quanto pelo Sicredi são confiáveis, pois se caracterizam pela 
coerência. 

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

20) O Relacionamento entre eu e o Sicredi é íntegro e honesto, pois, cumprimos o que está acordado. 

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

21) As ações realizadas tanto por mim quanto pelo Sicredi estão baseadas na capacidade e na competência 
de cada uma das partes. 

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

22) O Sicredi estimula a cooperação entre ela e os associados. 

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

23) O Sicredi estimula as atitudes de cooperação entre as pessoas. 

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

24) O Sicredi respeita as pessoas que possuem dificuldades, sejam econômicas ou sociais. 

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

25) A cooperação, tanto minha quanto do Sicredi, é uma característica do nosso relacionamento. 

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

26) Tanto eu quanto o Sicredi nos esforçamos para que o nosso relacionamento perdure. 

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

27) O ambiente que se encontra nas agências do Sicredi estimula a parceria e a solidariedade. 

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

28) O Sicredi toma decisões levando em consideração a opinião dos associados. 

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

29) O Sicredi possibilita que pessoas como eu tenham espaço para dar sua opinião. 

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

30) No Sicredi, as pessoas podem expressar sua opinião livremente. 

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

31) No relacionamento que nós mantemos, tanto eu quanto o Sicredi temos atitudes profissionais. 

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



150 
 

32) Nunca ocorreram atitudes de pressão ou de indução, tanto minhas quanto do Sicredi, em nosso 
relacionamento. 

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

33) As decisões tomadas, tanto por mim quanto pelo Sicredi, levam em consideração o bem-estar de cada 
um. 

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

34) O Sicredi proporciona um ambiente agradável para se estar. 

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

35) Eu, como associado, tenho orgulho de trabalhar com o Sicredi. 

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

36) As pessoas da comunidade que conhecem o Sicredi, geralmente, falam bem dela. 

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

37) O relacionamento estabelecido entre eu e o Sicredi é satisfatório para ambos. 

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

38) Os benefícios alcançados hoje, tanto por mim quanto pelo Sicredi, são maiores que os esperados no 
início do nosso relacionamento. 

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

39) O retorno que eu e o Sicredi temos com o nosso relacionamento credencia-nos a continuá-lo por muitos 
anos. 

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

Responda as questões a seguir de como você avalia a marca Sicredi no mercado bancário, e suas 
respostas podem variar a partir de uma forte discordância (1) até uma forte concordância (7) de 
acordo com sua percepção. 

Atendimento 

40) O atendimento no Sicredi é mais pessoal que nos concorrentes. 

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

41) O atendimento prestado pelos colaboradores do Sicredi é mais ágil que nos concorrentes. 

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

42) O Sicredi é mais cordial por ser uma cooperativa. 

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

43) Os colaboradores do Sicredi são qualificados para atender as minhas demandas. 

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

44) Quando vou ao Sicredi procuro o mesmo colaborador para ser atendido. 

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

45) As informações repassadas pelos colaboradores do Sicredi são mais claras que as prestadas pelos 
concorrentes. 

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

46) O gerente da agência do Sicredi está mais acessível do que em outras instituições financeiras. 
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Discordo fortemente (  ) 1          (  ) 2          (   ) 3          (   ) 4          (   ) 5          (   ) 6          (   ) 7 Concordo 
fortemente           

47) Me sinto mais à vontade em realizar os meus negócios com o Sicredi do que com os concorrentes. 

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

48) Os funcionários do Sicredi são mais envolvidos com as entidades da comunidade do que os funcionários 
dos concorrentes. 

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

49) Quando vou ao Sicredi demoro mais para ser atendido do que em outra instituição financeira. 

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

50) Sou melhor atendido no Sicredi do que nos concorrentes. 

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

51) O atendimento no Sicredi é melhor por ser uma cooperativa de crédito. 

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

52) Não realizo todos os meus negócios com o Sicredi, pois as pessoas que me atendem são conhecidas. 

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

Estrutura 

53) O Sicredi possui ampla rede de atendimento. 

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

54) Sinto segurança em realizar os meus negócios com o Sicredi 

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

55) O Sicredi transmite credibilidade nas comunidades onde atua. 

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

56) O Sicredi é bem localizado na minha cidade. 

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

57) A unidade do Sicredi que eu frequento possui boa estrutura física. 

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

58) Quando vou ao Sicredi sou orientado a realizar as minhas operações nos canais de autoatendimento 
(Como nos caixas eletrônicos e Sicredi Internet). 

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

59) Não tenho confiança nos sistemas de segurança do Sicredi. 

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

60) Os serviços disponíveis nos canais de autoatendimento são suficientes para as minhas demandas. 

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

61) Os canais de autoatendimento estão disponíveis quando preciso. 

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

62) O Sicredi possui ampla rede de caixas eletrônicos para que eu consiga realizar alguns serviços bancários. 
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Discordo fortemente (  ) 1          (  ) 2          (   ) 3          (   ) 4          (   ) 5          (   ) 6          (   ) 7 Concordo 
fortemente           

63) Quando não localizo caixas eletrônicos do Sicredi por perto, existem outras alternativas para que eu 
realize as minhas transações. 

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

64) Os sistemas dos canais de autoatendimento são lentos. 

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

65) Os canais de atendimento são fáceis de serem utilizados. 

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

66) Os canais de atendimento são amigáveis? 

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

Produtos e Serviços 

67) O Sicredi disponibiliza amplo portfólio de produtos e serviços. 

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

68) Realizar negócios com o Sicredi é mais burocrático do que nos concorrentes. 

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

69) O Sicredi é mais flexível nas suas negociações do que os concorrentes. 

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

70) O Sicredi disponibiliza várias linhas de crédito. 

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

71) As linhas de crédito disponibilizadas pelo Sicredi atendem as minhas necessidades. 

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

72) As tarifas praticadas pelo Sicredi são mais baratas que as dos concorrentes. 

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

73) As taxas de juros praticadas pelo Sicredi são mais baixas que as dos concorrentes. 

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

74) O processo de crédito (desde a solicitação até a liberação na conta corrente) no Sicredi é mais ágil do que 
nos concorrentes. 

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

75) É mais fácil contratar crédito no Sicredi do que nas outras instituições financeiras. 

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

76) Os prazos disponibilizados pelo Sicredi nas operações de crédito atendem as minhas demandas. 

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

77) Os limites de crédito disponibilizados para mim são suficientes para que realize as minhas transações. 

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

78) O Sicredi disponibiliza várias opções de investimentos (Aplicações, poupanças e fundos de investimento). 
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Discordo fortemente (  ) 1          (  ) 2          (   ) 3          (   ) 4          (   ) 5          (   ) 6          (   ) 7 Concordo 
fortemente           

79) As opções de investimento (como aplicações, poupanças e fundos de investimento) do Sicredi atendem 
as minhas necessidades. 

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

80) Os investimentos do Sicredi possuem rentabilidade na média do mercado. 

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

81) Não sou completamente atendido no Sicredi, pois faltam produtos para responder as minhas 
necessidades. 

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

Natureza do negócio 

82) Realizo minhas transações bancárias com o Sicredi por ser uma cooperativa de crédito. 

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

83) Realizo minhas transações bancárias com o Sicredi porque lá tenho participação nos resultados. 

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

84) Realizo minhas transações bancárias com o Sicredi porque lá participo das assembleias anuais. 

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

85) Conheço os meus deveres como associado do Sicredi. 

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

86) Conheço os meus direitos como associado do Sicredi. 

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

87) Me posiciono como associado do Sicredi (um dos donos). 

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

88) Não realizo todos os meus negócios com o Sicredi, pois existem pessoas da minha comunidade na 
diretoria. 

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

89) O Sicredi traz mais benefícios para as comunidades onde atua do que as outras instituições financeiras. 

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

Perfil do respondente 

Profissão/Área:___________________________________________________________ 

Idade:__________________________________________________________________ 

Cidade:_________________________________________________________________ 

Tempo de relacionamento com a cooperativa:___________________________________ 

Sexo: (  ) Masculino                                     (  ) Feminino] 

Qual a sua faixa de renda bruta mensal:     (   ) Abaixo R$: 4.000,00 

                                                                              (   ) De R$: 4.000,00 até R$: 7.000,00 

                                                                              (   ) Acima de R$: 7.000,00 

Data de resposta do questionário: ____/____/_______ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PESSOA JURÍDICA 

Questionário 

Caro respondente: 
Peço a gentileza para responder a presente pesquisa no qual faz parte de um trabalho acadêmico. 
O questionário não será identificado, garantindo o sigilo e a integridade das suas respostas e em 

nenhum momento seus dados pessoais serão revelados nem tampouco expostos à instituição 
objeto deste estudo. 

Desde já agradeço a sua participação e suas informações serão extremamente úteis. 

As questões a seguir se referem a sua adesão ao produtos e serviços do Sicredi 

1) Qual o número de instituições bancárias no qual você possui conta da sua empresa? 

(  ) 1          (   ) 2          (   ) 3         (  ) 4 ou mais 

2) A sua empresa possui cartão de crédito empresarial no Sicredi? 

(  ) Sim                    (   ) Não 

3) A sua empresa possui talão de cheques no Sicredi? 

(  ) Sim                    (   ) Não 

4) A sua empresa possui limite em conta corrente (Cheque especial) no Sicredi? 

(  ) Sim                    (   ) Não 

5) A sua empresa possui empréstimos ou financiamentos no Sicredi? 

(  ) Sim                    (   ) Não 

6) A sua empresa possui aplicação, fundo de investimento ou poupança no Sicredi? 

(  ) Sim                    (   ) Não 

7) A sua empresa possui seguros (Seguro de vida, residencial, automóvel, empresarial ou seguro rural) 
no Sicredi? 

(  ) Sim                    (   ) Não 

8) A sua empresa possui consórcio no Sicredi? 

(  ) Sim                    (   ) Não 

9) A sua empresa utiliza o Sicredi pela internet? 

(  ) Sim                    (   ) Não 

As respostas às questões a seguir se referem ao seu relacionamento com o Sicredi e podem variar 
a partir de uma forte discordância (1) até uma forte concordância (7) de acordo com sua 
percepção. 

1) O Sicredi se esforça para garantir que o relacionamento com os associados seja o melhor possível. 

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

2) Comparando com outros bancos no qual possuo relacionamento, eu valorizo mais o relacionamento 
com o Sicredi. 

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

3) O Sicredi está comprometido em manter um relacionamento de longo prazo comigo. 

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

4) Tanto eu quanto o Sicredi consideramos muito importante manter o relacionamento no longo prazo.. 

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

5) Noto que os esforços, feitos tanto pelo Sicredi quanto por mim, buscam o desenvolvimento tanto 
pessoal quanto profissional. 
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Discordo fortemente (  ) 1          (  ) 2          (   ) 3          (   ) 4          (   ) 5          (   ) 6          (   ) 7 Concordo 
fortemente           

6) Tanto o Sicredi me valoriza como pessoa quanto eu a valorizo o Sicredi como instituição financeira. 

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

7) A comunidade em geral tem confiança em relação à competência do Sicredi. 

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

8) O Sicredi tem competência suficiente para realizar o que promete. 

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

9) O Sicredi trata as pessoas de forma coerente e justa. 

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

10) As ações realizadas tanto por mim quanto pelo Sicredi são confiáveis, pois se caracterizam pela 
coerência. 

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

11) O Relacionamento entre eu e o Sicredi é íntegro e honesto, pois, cumprimos o que está acordado. 

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

12) As ações realizadas tanto por mim quanto pelo Sicredi estão baseadas na capacidade e na 
competência de cada uma das partes. 

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

13) O Sicredi estimula a cooperação entre ela e os associados. 

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

14) O Sicredi estimula as atitudes de cooperação entre as pessoas. 

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

15) O Sicredi respeita as pessoas que possuem dificuldades, sejam econômicas ou sociais. 

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

16) A cooperação, tanto minha quanto do Sicredi, é uma característica do nosso relacionamento. 

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

17) Tanto eu quanto o Sicredi nos esforçamos para que o nosso relacionamento perdure. 

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

18) O ambiente que se encontra nas agências do Sicredi estimula a parceria e a solidariedade. 

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

19) O Sicredi toma decisões levando em consideração a opinião dos associados. 

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

20) O Sicredi possibilita que pessoas como eu tenham espaço para dar sua opinião. 

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

21) No Sicredi, as pessoas podem expressar sua opinião livremente. 
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Discordo fortemente (  ) 1          (  ) 2          (   ) 3          (   ) 4          (   ) 5          (   ) 6          (   ) 7 Concordo 
fortemente           

22) No relacionamento que nós mantemos, tanto eu quanto o Sicredi temos atitudes profissionais. 

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

23) Nunca ocorreram atitudes de pressão ou de indução, tanto minhas quanto do Sicredi, em nosso 
relacionamento. 

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

24) As decisões tomadas, tanto por mim quanto pelo Sicredi, levam em consideração o bem-estar de 
cada um. 

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

25) O Sicredi proporciona um ambiente agradável para se estar. 

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

26) Você, como associado, têm orgulho de trabalhar com o Sicredi. 

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

27) As pessoas da comunidade que conhecem o Sicredi, geralmente, falam bem dela. 

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

28) O relacionamento estabelecido entre eu e o Sicredi é satisfatório para ambos. 

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

29) Os benefícios alcançados hoje, tanto por mim quanto pelo Sicredi, são maiores que os esperados no 
início do nosso relacionamento. 

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

30) O retorno que eu e o Sicredi temos com o nosso relacionamento credencia-nos a continuá-lo por 
muitos anos. 

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

Responda as questões a seguir de como você avalia a marca Sicredi no mercado bancário, e suas 
respostas podem variar a partir de uma forte discordância (1) até uma forte concordância (7) de 
acordo com sua percepção. 

Atendimento 

31) O atendimento no Sicredi é mais pessoal que nos concorrentes. 

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

32) O atendimento prestado pelos colaboradores do Sicredi é mais ágil que nos concorrentes. 

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

33) O Sicredi é mais cordial por ser uma cooperativa. 

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

34) Os colaboradores do Sicredi são qualificados para atender as minhas demandas. 

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

35) Quando vou ao Sicredi procuro o mesmo colaborador para ser atendido. 

Discordo fortemente (  ) 1          (  ) 2          (   ) 3          (   ) 4          (   ) 5          (   ) 6          (   ) 7 Concordo 
fortemente           
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36) As informações repassadas pelos colaboradores do Sicredi são mais claras que as prestadas pelos 
concorrentes. 

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

37) O gerente da agência do Sicredi está mais acessível do que em outras instituições financeiras. 

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

38) Me sinto mais à vontade em realizar os meus negócios com o Sicredi do que com os concorrentes. 

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

39) Os funcionários do Sicredi são mais envolvidos com as entidades da comunidade do que os 
funcionários dos concorrentes. 

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

40) Quando vou ao Sicredi demoro mais para ser atendido do que em outra instituição financeira. 

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

41) Sou melhor atendido no Sicredi do que nos concorrentes. 

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

42) O atendimento no Sicredi é melhor por ser uma cooperativa de crédito. 

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

43) Não realizo todos os meus negócios com o Sicredi, pois as pessoas que me atendem são conhecidas. 

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

Estrutura 

44) O Sicredi possui ampla rede de atendimento. 

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

45) Sinto segurança em realizar os meus negócios com o Sicredi 

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

46) O Sicredi transmite credibilidade nas comunidades onde atua. 

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

47) O Sicredi é bem localizado na minha cidade. 

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

48) A unidade do Sicredi que eu frequento possui boa estrutura física. 

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

49) Quando vou ao Sicredi sou orientado a realizar as minhas operações nos canais de autoatendimento 
(Como nos caixas eletrônicos e Sicredi Internet). 

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

50) Não tenho confiança nos sistemas de segurança do Sicredi. 

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

51) Os serviços disponíveis nos canais de autoatendimento são suficientes para as minhas demandas. 
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Discordo fortemente (  ) 1          (  ) 2          (   ) 3          (   ) 4          (   ) 5          (   ) 6          (   ) 7 Concordo 
fortemente           

52) Os canais de autoatendimento estão disponíveis quando preciso. 

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

53) O Sicredi possui ampla rede de caixas eletrônicos para que eu consiga realizar alguns serviços 
bancários. 

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

54) Quando não localizo caixas eletrônicos do Sicredi por perto, existem outras alternativas para que eu 
realize as minhas transações. 

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

55) Os sistemas dos canais de autoatendimento são lentos. 

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

56) Os canais de atendimento são fáceis de serem utilizados. 

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

57) Os canais de atendimento são amigáveis? 

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

Produtos e Serviços 

58) O Sicredi disponibiliza amplo portfólio de produtos e serviços. 

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

59) Realizar negócios com o Sicredi é mais burocrático do que nos concorrentes. 

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

60) O Sicredi é mais flexível nas suas negociações do que os concorrentes. 

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

61) O Sicredi disponibiliza várias linhas de crédito. 

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

62) As linhas de crédito disponibilizadas pelo Sicredi atendem as minhas necessidades. 

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

63) As tarifas praticadas pelo Sicredi são mais baratas que as dos concorrentes. 

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

64) As taxas de juros praticadas pelo Sicredi são mais baixas que as dos concorrentes. 

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

65) O processo de crédito (desde a solicitação até a liberação na conta corrente) no Sicredi é mais ágil do 
que nos concorrentes. 

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

66) É mais fácil contratar crédito no Sicredi do que nas outras instituições financeiras. 

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

67) Os prazos disponibilizados pelo Sicredi nas operações de crédito atendem as minhas demandas. 
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Discordo fortemente (  ) 1          (  ) 2          (   ) 3          (   ) 4          (   ) 5          (   ) 6          (   ) 7 Concordo 
fortemente           

68) Os limites de crédito disponibilizados para mim são suficientes para que realize as minhas transações. 

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

69) O Sicredi disponibiliza várias opções de investimentos (como aplicações, poupanças e fundos de 
investimento). 

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

70) As opções de investimento do Sicredi atendem as minhas necessidades. 

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

71) Os investimentos do Sicredi possuem rentabilidade na média do mercado. 

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

72) Não sou completamente atendido no Sicredi, pois faltam produtos para responder as minhas 
necessidades. 

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

Natureza do negócio 

73) Realizo minhas transações bancárias com o Sicredi por ser uma cooperativa de crédito. 

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

74) Realizo minhas transações bancárias com o Sicredi porque lá tenho participação nos resultados. 

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

75) Realizo minhas transações bancárias com o Sicredi porque lá participo das assembleias anuais. 

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

76) Conheço os meus deveres como associado do Sicredi. 

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

77) Conheço os meus direitos como associado do Sicredi. 

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

78) Me posiciono como associado do Sicredi (um dos donos). 

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

79) Não realizo todos os meus negócios com o Sicredi, pois existem pessoas da minha comunidade na 
diretoria. 

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

80) O Sicredi traz mais benefícios para as comunidades onde atua do que as outras instituições 
financeiras. 

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

Perfil do respondente 

Ramo de atividade:_______________________________________________________ 

Número de funcionários:___________________________________________________ 

Cidade:________________________________________________________________ 
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Tempo de relacionamento com a cooperativa:___________________________________ 

Qual a faixa de faturamento anual de sua empresa:     (   ) Até de R$: 60.000,00  

                                                                                                   (   ) Entre R$: 60.000,00 até R$: 360.000,00 
                                                                                                   (   ) Entre R$: 360.000,00 até R$: 
3.600.000,00 

                                                                                                   (   ) Acima de R$: 3.600.000,00 

Data de resposta do questionário: ____/____/_______ 

 


