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RESUMO 

 

Assim como outras instituições, a cooperativa de crédito também enfrenta dilemas 
relacionados a questão da qualidade nos serviços prestados. Além disso, os clientes 
estão a cada dia mais exigentes, procurando o diferencial que sobressaia uma 
instituição da outra. A pesquisa buscou analisar quais os fatores que têm causado a 
queda nos índices de satisfação com a qualidade dos serviços prestados aos 
cooperados do Sicredi de Alta Floresta, considerando os atributos de valor 
identificados pelos associados. Esses atributos e sua hierarquização foram 
identificados através de uma metodologia proposta com base na pesquisa de Ribeiro 
e Tinoco (2007, 2008 e 2011) e Ribeiro, Machado e Tinoco (2010). A pesquisa foi 
realizada em três etapas, sendo a primeira a aplicação de questionários para 
identificar a relação entre os determinantes da satisfação do cliente e a hierarquização 
dos atributos de valor por eles identificados, posteriormente, através da ferramenta 
SERVPERF com a utilização do Teorema de Pareto, criou-se uma matriz e um modelo 
de causa e efeito e por fim foi gerado um questionário para avaliar a satisfação dos 
associados sobre os itens com maior soma acumulada, as principais contribuições 
dessa pesquisa são: a construção de um modelo de causa e efeito para a avaliação 
dos impactos da satisfação nos clientes do Sicredi, a identificação de que a 
confirmação de expectativas interfere na imagem corporativa e está por sua vez é 
significativamente importante para a satisfação e qualidade percebida pelos clientes 
do Sicredi. Os desejos interferem na satisfação, as expectativas na qualidade e o 
preço no valor. Os aspectos internos e atendimento são os grupos de fatores que se 
apresentaram com maiores resultados para satisfação e os fatores como interesse 
dos colaboradores, taxas de juros e tarifas bancárias devem ser acompanhadas e 
devem ser adotadas medidas que permitam a minimização da insatisfação por parte 
dos associados, como por exemplo: treinamentos, palestras para os colaboradores, e 
revisão das taxas e tarifas. 
 
Palavras-chave: SERVPERF; instituição financeira; atributos de valor; determinantes; 
hierarquização de atributos; administração. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

  

 

ABSTRACT 

 

Like other institutions, the credit union also faces dilemmas related to the quality of 
services provided. In addition, clients are increasingly demanding, looking for the 
differential that stands out one institution from another. The research sought to analyze 
the factors that have caused the fall in satisfaction rates with the quality of services 
provided to members of Sicredi Alta Floresta, considering the value attributes identified 
by members. These attributes and their hierarchization were identified through a 
proposed methodology based on the research by Ribeiro and Tinoco (2007, 2008 and 
2011) and Ribeiro, Machado and Tinoco (2010). The research was carried out in three 
stages, the first being the application of questionnaires to identify the relationship 
between the determinants of customer satisfaction and the hierarchy of value attributes 
identified by them, subsequently, using the SERVPERF tool using the Pareto 
Theorem. , a matrix and a cause and effect model were created and finally a 
questionnaire was generated to assess the members' satisfaction with the items with 
the highest accumulated sum. The main contributions of this research are: the 
construction of a cause and effect model. For the assessment of the impact of 
satisfaction on Sicredi's customers, identifying that confirming expectations interferes 
with the corporate image and in turn is significantly important for the satisfaction and 
quality perceived by Sicredi's customers. Desires interfere with satisfaction, 
expectations on quality and price on value. Internal aspects and service are the groups 
of factors that presented the highest results for satisfaction and factors such as 
employee interest, interest rates and bank fees should be monitored and measures 
taken to minimize dissatisfaction on the part of associates. such as training, lectures 
for employees, and review of fees and tariffs. 
 
Keywords: SERVPERF; financial institution; value attributes; determinants; attribute 
hierarchy; administration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Raja (2019) a globalização e rápida expansão tecnológica mundial 

tem proporcionado ao consumidor uma maior gama de produtos e serviços. A partir 

dessa afirmação, podemos perceber que, cada vez mais, a concorrência se acirra, 

fazendo com que a necessidade de manter excelência seja primordial. As empresas 

buscam a cada dia mudar conceitos, métodos, processos e, até mesmo, investir no 

capital intelectual de seus funcionários para atender a demanda e se diferenciar das 

demais para obter maiores resultados. 

As pessoas buscam empresas que estão preocupadas com elas, que tem um 

diálogo, ouvem e esclarecem questões sobre o produto ou serviço prestado. Portanto, 

um bom atendimento é imprescindível e um diferencial devendo a empresa investir 

para que se sobressaia perante seus concorrentes, conquistando a máxima 

excelência em seus produtos e serviços e a fidelidade e credibilidade de seus clientes 

afirmam Rudio e Mainardes (2016), inclusive para clientes de cooperativas. 

Primordialmente, para Jacyntho et al. (2018), surgido em 1844, o 

cooperativismo é mais que um modelo de negócio. Busca transformar o mundo dos 

negócios em um espaço equilibrado onde os cooperados possam ter oportunidades e 

se beneficiar com as vantagens oferecidas por uma cooperativa. 

A cooperativa é uma organização caracterizada por ser racionalmente 

econômica e tem seus objetivos bem definidos buscando sempre o melhor resultado 

econômico sem ofender critérios de produtividade e qualidade em seus serviços 

prestados, conforme descrito por Schneider (2013). A cooperativa Sicredi, ao contrário 

dos bancos e outras instituições financeiras estimula o desenvolvimento local. Através 

da venda dos produtos e serviços e distribuição de sobras e juros ao capital, gera 

renda e atua como fomento para quem precisa, inclusive, até 2018, era a única 

cooperativa instalada na cidade de Alta Floresta - MT e é a primeira cooperativa de 

crédito do Brasil, sendo criada em 1902 no estado do Rio Grande do Sul. 

Neste diapasão, Ladhari, Souiden e Ladhari (2011) afirmam que a lealdade é 

considerada um fator de grande peso para a rentabilidade de qualquer empresa, 

inclusive a cooperativa, e deve ser considerada como a peça final do programa de 

relacionamento com o cliente, ou cooperado. Para Rudio e Mainardes (2016) é 

evidente que a relação entre os cooperados e a cooperativa é muito mais leal e 
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profunda do que a relação dos mesmos com uma empresa de fins lucrativos, assim, 

não ter a capacidade de atender os cooperados de maneira rápida oferecendo 

produtos e serviços de qualidade pode acarretar grandes perdas financeiras. 

Segundo Pinho (2004) a sociedade cooperativa se diferencia da empresa com 

fins lucrativos por ser uma sociedade de pessoas enquanto a segunda é considerada 

uma sociedade de capital, ou seja, a cooperativa visa o bem de seus cooperados por 

meio da prestação dos serviços e a empresa com fins lucrativos busca o lucro de seus 

sócios e acionistas. 

Segundo Kotler e Keller (2006), os clientes andam mais informados do que 

nunca, tendo inclusive ferramentas para verificar os argumentos utilizados pelas 

instituições na busca pelos melhores serviços. Pensando nisso, o Sicredi, como 

cooperativa de crédito, busca diferenciação por atendimento de excelência e melhores 

produtos, dando um maior suporte, o que gera um aumento na satisfação. As pessoas 

que geralmente se associam a cooperativa de crédito estão interessadas em um maior 

relacionamento, criando laços de amizade com sua cooperativa e gerente de conta e 

por intermédio desse relacionamento ter a segurança que os produtos oferecidos 

estão de acordo com a sua necessidade, já que existe, inclusive, uma consultoria 

financeira por parte da cooperativa. Enfim, conforme Oliveira (2017), a gestão da 

qualidade tem se mostrado como um importante instrumento para apoiar as empresas 

na padronização e melhoria de seus processos, redução de custos, satisfação dos 

clientes e competitividade, o que torna importante estudos na área. Portanto, essa 

pesquisa buscou responder a seguinte questão: Considerando os atributos de valor, 

quais os fatores que têm causado a queda nos índices de satisfação dos cooperados 

do Sicredi de Alta Floresta?  

Este trabalho foi dividido em cinco partes: introdução, onde será apresentado o 

tema, problemática, justificativa e objetivos. Após, no referencial teórico será feita uma 

explicação sobre o assunto abordado na pesquisa, bem como pontos importantes 

para seu entendimento. Depois, na metodologia serão elencados os métodos e 

técnicas utilizadas no trabalho e posteriormente os resultados obtidos e a discussão 

com base nos objetivos propostos, por fim, serão feitas as considerações finais sobre 

a pesquisa. Ainda há um espaço reservado para as referências utilizadas na pesquisa 

e os anexos e apêndice, onde os questionários estarão disponíveis para visualização. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar quais os fatores têm ocasionado a queda nos índices de satisfação 

com a qualidade dos serviços prestados aos cooperados do Sicredi de Alta Floresta, 

considerando os atributos de valores identificados pelos associados. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar quais os atributos de valor são importantes para os clientes; 

- Verificar quais são os fatores causadores de satisfação e de insatisfação na 

perspectiva dos clientes; 

-  Averiguar as expectativas dos clientes e a sua percepção do serviço prestado, 

identificando as diferenças entre a expectativa e a percepção; 

- Informar os gestores dos fatores verificados; 

- Buscar soluções que sejam eficientes/eficazes para o aumento do índice de 

satisfação e melhoria da prestação dos serviços. 

 

1.2 Justificativa 

 

Desde o ano de 2018 a agência no município de Alta Floresta - MT vem 

sofrendo com a queda no índice de satisfação dos cooperados, e consequentemente 

ficando abaixo da meta estabelecida. A recente inauguração de outra cooperativa de 

crédito de abrangência nacional e também outras instituições bancárias públicas e 

privadas que já existem no município fez-se com que se pensasse em uma maneira 

de aumentar a reciprocidade dos cooperados para obter uma maior fidelidade e 

eliminar as chances de migração para a concorrente e outros bancos.  

Para os cooperados a pesquisa permitirá conhecer as causas dos problemas 

que incidem sobre a cooperativa e a busca de soluções para um melhor atendimento 

e, também, a adequação de novos produtos que atendam com mais eficácia a 

demanda. 
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Também há muito incentivo por parte da cooperativa para com seus 

colaboradores que estão em graduação quanto a pesquisas que relacionem seu 

ambiente de trabalho, pois para o Sicredi esse feedback é uma forma diferente de 

mensurar possíveis problemas. Deste modo, percebe-se a importância em conectar a 

teoria em Cooperativismo, gestão da qualidade e satisfação com a prática, isto é, 

saber se realmente a cooperativa está cumprindo com alguns de seus principais 

objetivos de existência, porque segundo Ribeiro, Machado e Tinoco (2010) as 

instituições financeiras exercem um papel importante como agentes de 

desenvolvimento da sociedade, considerando que através de seus serviços 

promovem a organização financeira, disponibilização de recursos e melhoria da 

qualidade de vida local e regional. Sendo assim, segundo Pakurár et al. (2019, p. 2) 

existe necessidade de se estudar a qualidade os serviços, pois algumas pesquisas 

esclareceram a relação entre satisfação do cliente e qualidade de serviço com 

dimensões de qualidade de serviço, indicando a necessidade de mais estudos nesta 

área. Ressalta-se, é imprescindível a realização desta pesquisa, o que contribuirá em 

adquirir conhecimento e compreender as sugestões dos cooperados, quais são suas 

dúvidas, anseios, medos, elogios, críticas, entre outros.  

. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Cooperativismo 

 

O modelo cooperativista nasceu da necessidade da junção e da necessidade 

de partes diferentes, de um lado pessoas que tinham a falta de recursos para 

realização de um sonho ou objetivo e do outro lado os indivíduos que possuíam o 

poder para realização desse desejo. E conforme citado por Crúzio (2017, p. 13) a 

cooperativa veio para unir trabalhadores ou profissionais diversos que se associam 

por iniciativa própria por um bem em comum. Ele ainda afirma que “essas 

organizações nunca tiveram tanto destaque no cenário econômico e contribuem com 

um excelente resultado para seus associados”. 

Segundo ensinamentos de Holtz et al., (2017, p. 2) o: 

 

Cooperativismo vem da palavra cooperação e é um princípio cultural e 
socioeconômico que consagra os fundamentos de liberdade humana, 
apoiada por um sistema de educação e participação permanente. É a união 
de pessoas, voluntariamente, buscando solução de problemas econômicos, 
necessidades e objetivos comuns entre os integrantes. 

 

Neste aspecto, preleciona Gomes (2014) que a definição de cooperar é 

originária do latim Cum operari e tem de “trabalhar com” ou “fazer com” como 

significado. Portanto, elucidam Veiga e Fonseca (2001, p. 18), cooperar traz muitos 

valores, tanto para a rede de cooperação quanto para seus cooperados além de 

melhorar a relações entre partes. É importante que o cooperativismo como sistema e 

as cooperativas como unidade econômica e espaço de convívio e transformação dos 

seus integrantes estejam ligados com as questões globais, nacionais e locais. 

 

2.1.1 Surgimento mundial do cooperativismo 

 

Desde os tempos primitivos, relata Büttenbender (2010), quando surgiram os 

trabalhos para o desenvolvimento da sociedade, já havia indícios da inserção de 

sinergia, objetivando um bem comum. Conforme o tempo passou o homem procurou 

ainda mais a cooperação não só solidária, mas também aquela que proporcionasse 

conforto econômico para as partes interessadas. 
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Com origem oficial apurada na Inglaterra em 1844, o cooperativismo surgiu com 

a junção de 28 tecelões que estavam insatisfeitos com os baixos salários e as 

condições de trabalho, inclusive preocupados com o desemprego. Unidos, esses 

trabalhadores reuniram-se para comprar produtos de necessidade primordial, 

relembra Sá (2016).   

De acordo com Souza (2008, p. 215): 

 

As primeiras cooperativas de crédito surgiram na Europa, através de Franz 
Herman Schulze, com a criação, no ano de 1852, da cooperativa de crédito 
percursora, em Delitzsch, um município alemão. Em 1864, em Heddesdorf, 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen fundou, também na Alemanha, uma cooperativa 
de crédito direcionada ao público rural, e, posteriormente, em 1865, surgem 
as cooperativas conhecidas como Luzzatti na Itália. O cooperativismo 
avançou, então, pela Europa. França, Holanda, Inglaterra e Áustria. Esses 
países tornaram-se referência no mundo para que o cooperativismo de 
crédito se desenvolvesse e, até hoje, o nome Raiffeise é utilizado pelo 
Raiffeisenbank, a maior instituição bancária da Áustria, pelas Cajas Rurales 
Raiffeisen na Itália e na Alemanha pelas cooperativas de crédito rural.  

 

Holtz et al. (2017, p. 3) ressalta que o cooperativismo surgiu em meio às 

pequenas atitudes e, com o passar dos anos, vem se fortalecendo, fazendo com que 

as pessoas se tornem mais ativas e busquem por uma sociedade mais igualitária. 

Adiante, para Menezes e Lajus (2015, p. 29) após a II Guerra Mundial, um 

grande número de países adotou sistemas econômicos baseados na livre-iniciativa e 

na economia de mercado, caracterizando tal medida como fator de desenvolvimento. 

Portanto, conforme Pinheiro (2008, p. 7), essas instituições são um importante 

instrumento de desenvolvimento em muitos países. Na Alemanha existem 

aproximadamente quinze milhões de associados e, segundo Meinem e Domingues 

(2002), representam no país cerca de 20% do movimento interbancário.  Na Holanda, 

o banco cooperativo Rabobank atende a mais de 90% das demandas financeiras 

rurais. Nos EUA, há mais de doze mil unidades de atendimento cooperativo apenas 

no sistema CUNA. 

 

2.1.2 Surgimento no Brasil 

 

Historicamente, relata Pinheiro (2007), no Brasil o modelo cooperativista 

nasceu por volta de 1887, quando foram fundadas as primeiras cooperativas, como a 

Cooperativa de Consumo dos Empregados da Companhia Paulista, em Campinas, 
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São Paulo. Ainda no ano de 1887, nasceu a Cooperativa de Consumo de Ouro Preto 

em Minas Gerais e, em 1889, a Sociedade Econômica Cooperativa dos Funcionários 

Públicos de Minas Gerais. Logo após, vieram a Cooperativa da Companhia Telefônica 

em Limeira -SP próximos ao ano de 1891 e a Cooperativa dos Militares no Rio de 

Janeiro em 1894. 

Anos depois, descreve Haas (2018), a primeira cooperativa de crédito brasileira 

foi fundada no ano de 1902 no município de Nova Petrópolis (RS): a Caixa de 

Economia e Empréstimos Amstad, após denominada Caixa Rural de Nova Petrópolis. 

Foi fundada por um padre jesuíta chamado Theodor Amstadt que começou a pregar 

ensinamentos sobre o modelo cooperativista. Essa cooperativa, do tipo Raiffeisen, 

continua em atividade até hoje, sob a denominação de Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Pioneira da Serra Gaúcha - Sicredi Pioneira/RS.  

Mais tarde, segundo Menezes e Lajus (2015, p. 300), entre 1902 e 1964, ainda 

surgiriam 66 cooperativas de crédito do tipo Raiffeisen no Rio Grande do Sul (VAZ, 

2016, p. 35) e, entre esse período de tempo, mais precisamente em 1906, foi fundada 

em Lajeado/RS, também pelo Padre Amstad a 1ª Cooperativa de Crédito do modelo 

Luzzati (aberta ao público - livre admissão).  

Quando se refere a legislação as cooperativas surgem conforme Menezes e 

Lajus (2015, p. 301): 

 

Em 1903, onde foi promulgado o Decreto 979 de 06/01/1903, que facultou, 
aos agricultores e profissionais das indústrias rurais, a organização de 
sindicatos com a finalidade de defesa de seus interesses. Em seu artigo 10, 
o referido Decreto permitiu aos sindicatos organizarem caixas rurais de 
crédito e de cooperativas de produção e consumo, deixando, contudo, em 
branco as normas de organização e funcionamento de tais institutos.  

 

Segundo Pinheiro (2008, p. 38): 

 

Ao fim de 1961, existiam no Brasil 511 cooperativas de crédito, com 547.854 
associados. O Decreto do Conselho de Ministros nº 1.503, de 12 de novembro 
de 1962, sobrestou as autorizações e os registros de novas cooperativas de 
crédito ou com seções de crédito. Após essa data, verificou-se um declínio 
no número de instituições, que somente seria revertido cerca de vinte anos 
depois. 

 

A partir da Lei nº 5.764 de 1971 foi definida a Política Nacional do 

Cooperativismo e institui o sistema jurídico das sociedades cooperativas e foi 
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estabelecido as cooperativas como sociedades de pessoas, com forma e natureza 

jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar 

serviços aos associados e para o desenvolvimento local, regional e nacional. 

Contudo, aclara Fortuna (2017, p. 29) na lei de 1971 ficou estabelecido que 

seriam consideradas como tais aquelas que: 

 

Celebrassem o contrato de sociedade cooperativa as pessoas que 
reciprocamente se obrigassem a contribuir com bens ou serviços para o 
exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de 
lucro, e classificou as sociedades cooperativas como singulares e centrais de 
cooperativas ou federações de cooperativas. 

 

Para Pinheiro (2008, p. 7): 

 

As sociedades cooperativas são classificadas como: cooperativas singulares, 
ou de 1º grau, quando destinadas a prestar serviços diretamente aos 
associados; cooperativas centrais e federações de cooperativas, ou de 2º 
grau, aquelas constituídas por cooperativas singulares e que objetivam 
organizar, em comum e em maior escala, os serviços econômicos e 
assistenciais de interesse das filiadas, integrando e orientando suas 
atividades, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços; e 
confederações de cooperativas, ou de 3º grau, as constituídas por centrais e 
federações de cooperativas e que têm por objetivo orientar e coordenar as 
atividades das filiadas, nos casos em que o vulto dos empreendimentos 
transcender o âmbito de capacidade ou conveniência de atuação das centrais 
ou federações. 

 

Classifica Crúzio (2017) os tipos de cooperativa em: 

Cooperativas de serviços comunitários: aquelas com pessoas ou qualquer 

empresa que objetivam prestar serviços de limpeza, transporte, telefonia, eletrificação 

rural, entre outros.  

Cooperativas de consumo: composta por pessoas físicas que buscam a venda 

de bens de consumo e/ou essenciais. 

Cooperativas de trabalho: qualquer tipo de trabalhador que busca através dos 

profissionais associados encontrar emprego temporário em empresas que necessitam 

de seus serviços. 

Cooperativas agropecuárias e agroindustriais: compostas por produtores rurais 

que veem como vantagem para comercialização da produção, beneficiamento e 

revenda dos produtos diretamente ao mercado consumidor. 
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Cooperativas de mineração: formadas por mineradores com objetivo de 

compartilhar materiais e equipamentos ou até mesmo prestação de seus serviços para 

empresas. 

Cooperativas habitacionais: grupo de pessoas que se juntam para construção 

de residências para seu próprio uso. 

Cooperativas de produção: formada por fabricantes de bens visando a união 

do setor. 

Cooperativas educacionais: formadas por pais de alunos que objetivam 

melhores condições educacionais para seus filhos através da contratação de 

melhores educadores, melhor estrutura, entre outros. 

Cooperativas de crédito: formadas por poupadores e tomadores de crédito que 

buscam por serviços com melhores condições do que as do restante do mercado. 

Cooperativas especiais: formada por crianças e jovens que precisam de um 

acompanhamento tutelar para dar continuidade aos seus estudos. 

 

2.1.3 Cooperativas de Crédito brasileiras 

 

As cooperativas foram politizadas a partir da Lei 5.764, de 16 de dezembro de 

1971, porém, quando se fala de cooperativas de crédito, segue-se para a linha da 

instituição financeira, pois, conforme Fortuna (2017, p. 29), elas se equiparam a tais 

pela Lei 4.595 de 31 de dezembro de 1964. Em 1995, através da Resolução nº 2.193 

foi permitida a constituição de bancos comerciais controlados por cooperativas de 

crédito, os bancos cooperativos. As cooperativas de crédito estão atualmente 

estabelecidas pela Lei 4.434 de 05 de agosto de 2015. Hoje existem três sistemas 

cooperativos de crédito que dominam o mercado financeiro, sendo eles Sicredi, 

Sicoob e Unicred Brasil. 

No Brasil, em 31 de dezembro de 2016, existiam 1.000 cooperativas de crédito, 

desse total, mais de 70% correspondem ao SICOOB, SICREDI, UNICRED, CECRED, 

CRESOL e UNIPRIME. Essas Cooperativas de Crédito possuem em torno de 90% da 

rede de suporte e do total de cooperados (PORTAL COOPERATIVO FINANCEIRO, 

2019a). 

Em um de seus estudos Lepeck et. al., (2018, p. 93) corrobora sobre a diferença 

entre cooperativas e outras instituições financeiras, menciona que:  
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As cooperativas de crédito se diferenciam das demais instituições financeiras 
existentes por possuir um leque maior produtos e serviços, tais como: 
atendimento diferenciado e com participação do associado; menores taxas 
nas operações de empréstimo, financiamentos, títulos descontados e crédito 
rural; tarifas reduzidas; menor burocracia nos processos; pulverização do 
crédito, atendendo maior número de pessoas; o dinheiro circula na economia 
local. 

 

 O Banco Central do Brasil (BACEN, 2010) caracteriza as Cooperativas 

de crédito como instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade 

cooperativa, tendo por objeto a prestação de serviços financeiros aos associados, tais 

como: concessão de crédito, captação de depósitos à vista e a prazo, cheques, 

prestação de serviços de cobrança, de custódia, de recebimentos e pagamentos por 

conta de terceiros, sob convênio com instituições financeiras públicas e privadas e de 

correspondente no País, além de outras operações específicas e atribuições 

estabelecidas na legislação. 

 

2.1.4 Sicredi em âmbito Nacional 

 

Nascida na cidade de Nova Petrópolis (RS) a cooperativa de crédito Sicredi 

inicialmente se chamava Caixa Rural de Nova Petrópolis e foi fundada no ano de 1902, 

atualmente é uma das unidades da Sicredi Pioneira RS. Foi a primeira cooperativa de 

crédito do Brasil e da América Latina (FUNDAÇÃO SICREDI, 2014). 

Conforme Grohs (2011, p. 79) na década de 1980 havia um retrato de quase 

extermínio das cooperativas de crédito fundadas no início do século, devido às 

restrições impostas pela Lei 4.595 de 1964. Porém, este fato não impediu que, no 

início dessa década, fosse criada a primeira Central Cooperativa que se chamou 

Cocecrer - RS, atual Central Sicredi Sul. No final de 1983 já havia 40 cooperativas 

singulares autorizadas no Rio Grande do Sul (FUNDAÇÃO SICREDI, 2014).  

No final da década de 80, além da conquista jurídico-normativa através do 

artigo 192, as cooperativas de crédito do Rio Grande do Sul começaram um processo 

de informatização através da introdução de seus primeiros computadores e 

impressos, a partir de 1988 e 1989, coordenados pela COCECRER-RS (GROHS, 

2011, p. 84) e, então, após ter conquistado a região Sul o cooperativismo de crédito 

chegou ao Centro-Oeste, onde criou-se as Centrais no Mato Grosso e Mato Grosso 

do Sul (FUNDAÇÃO SICREDI, 2014). 
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Em 1992, por meio de uma assembleia realizada em Santa Maria/RS foi 

aprovada a institucionalização da marca SICREDI para todas as cooperativas de 

crédito do Sistema, passando a ser adotada como um padrão (GROHS, 2011, p. 86). 

Em 1995 a cooperativa viu a necessidade de criar o Banco Cooperativo Sicredi S.A. 

que foi o primeiro banco cooperativo privado brasileiro. O objetivo da criação foi o de 

aproximar a atuação da instituição aos bancos tradicionais. Em janeiro de 2001, 

implantou-se a Corretora de Seguros Sicredi Ltda e a cooperativa também iniciou sua 

participação na Administradora de Cartões dos Bancos Cooperados Ltda. São Paulo 

aderiu ao sistema Sicredi no ano de 2002 e em 2005 houve a criação da 

Administradora de Consórcios Sicredi Ltda (FUNDAÇÃO SICREDI, 2014). 

Em 2016 já operava com 115 Cooperativas, centralizadas em mais de 1.100 

unidades de atendimento, que ofereciam um portfólio com mais de 100 produtos e 

serviços (SANTOS; SANTOS; SILVA, 2016, p. 228).  Para Grohs (2011, p. 96): 

 

a consolidação do SICREDI como uma instituição financeira sólida e confiável 
se deve a diferentes aspectos. Entre eles, pode-se destacar a estrutura 
financeira, controle de riscos, padronização de gestão e dos procedimentos 
operacionais, através de políticas e estratégias de desenvolvimento. Além de 
buscar o atendimento das necessidades dos associados, o SICREDI se 
preocupou com a perpetuação do Sistema, construindo, ao longo do tempo, 
uma instituição sólida e confiável, superando sem sobressaltos as crises 
internacionais como a da Ásia (1997), a crise da Rússia (1998), a 
desvalorização do Real (1999) e a desaceleração da economia americana 
(2001). 

 

A Sicredi Planalto Central (2018), em seu Relatório anual, cita que, até o ano 

de 2018, a Sicredi estava presente em 22 estados e Distrito Federal com mais de 

1.600 agências, oferecendo cerca de 300 produtos e serviços financeiros em 1.238 

cidades, onde 87% dos municípios tem menos de 100 mil habitantes e em 203 destes 

municípios o Sicredi é a única instituição financeira existente, além disso é a principal 

instituição financeira a realizar palestras de educação financeira por todo o país em 

escolas, universidades e empresas. São 116 cooperativas interligadas pelo sistema 

financeiro Sicredi, as quais empregam aproximadamente 24,4 mil colaboradores e 

possuem mais de 4 milhões de associados. 

Para estreitar os laços, o Sicredi criou dois programas de incentivo aos 

associados conforme citado pela Fundação Sicredi (2014, p. 200, 203): 
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O Programa Crescer foi criado para qualificar a participação dos associados 
na gestão e no desenvolvimento das cooperativas. Junto com o Crescer, que 
se propõe a fazer com que o associado saiba o que é ser dono, foi implantado 
outro programa, para facilitar e estimular o associado a participar da sua 
cooperativa: o Pertencer. 
 

 Desde o início, a missão da instituição foi muito bem estabelecida como sistema 

cooperativo, valorizar o relacionamento, oferecer soluções financeiras para agregar 

renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e sociedade. 

 

2.1.5 Sicredi Norte MT/PA 

 

No estado do Mato Grosso o Sicredi ocupa cerca de 22% do mercado 

financeiro, o que demonstra quão consolidada a cooperativa está no estado. 

Carpenedo (2017, p. 31) relata que o cooperativismo de crédito em Mato Grosso tem 

menos de 30 anos. A Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Norte 

Matogrossense - Sicredi Norte MT/PA nasceu em 18 de setembro de 1992 através da 

Cooperativa de Crédito Rural de Colíder Ltda. - Credilíder, situada primeiramente em 

Colíder e após inaugurada em Nova Canaã em 1996. O nome Credilíder 

posteriormente foi alterado por consequência de uma reforma estatutária para 

Cooperativa de Crédito Rural Norte Matogrossense - Sicredi Norte MT em 24 de 

fevereiro de 2001. A unidade de Nova Guarita foi inaugurada em 1998, Terra Nova do 

Norte e Marcelândia em 2000, Nova Santa Helena em 2001, Guarantã do Norte, 

Peixoto de Azevedo e Novo Mundo em 2002 e em meados do ano de 2003 foram 

inauguradas as unidades de atendimento de Alta Floresta e Carlinda. Posteriormente, 

em 2010, a agência de Paranaíta e em 2013, Matupá.  

Ainda em 2013, a cooperativa decidiu aumentar sua área de atuação, iniciando 

sua expansão para o estado do Pará. Conforme Carpenedo (2017), já existem 

unidades de atendimento em municípios como Novo Progresso, Santarém, Castelo 

dos Sonhos, Altamira, Itaituba e Rurópolis. 

Ainda para o supracitado autor, atualmente a unidade de Alta Floresta conta 

com aproximadamente 5.700 associados divididos entre pessoa física urbano, pessoa 

física agro e pessoa jurídica. Em 16 anos de existência, conta atualmente com mais 

de 45 colaboradores divididos entre os setores administrativo e de negócios. Oferece 

todos os tipos de produtos que uma instituição financeira pode ofertar, desde conta 
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corrente, poupança e cartão de débito, a cobrança, maquininha de cartões e fundos 

de ações. Tem horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 08:00 às 16:00 

exceto para os caixas que funcionam no horário bancário regulamentado pela lei.  

Neste diapasão, publicou o Portal Sicredi (2019a), em junho de 2019 a 

cooperativa fez a abertura de uma nova agência no município, pois deseja ter um 

relacionamento mais próximo com seu associado e maior conforto oferecendo mais 

espaço e direcionamento. Essa agência foi construída com o objetivo de atender o 

público pessoa jurídica e possibilitando a desaceleração do fluxo de movimentação 

na primeira agência. A outra agência, com previsão de inauguração até dezembro de 

2019, será dedicada ao público residente no bairro Cidade Alta e bairros próximos, 

pois a cooperativa entende que esse público precisa se deslocar grande distância para 

utilizar os serviços e atendimento na agência do centro da cidade.  Com essa nova 

estrutura, a instituição espera atender melhor os associados do município em ambas 

as agências o que levará maior praticidade e conforto a esses associados. 

 

2.2 Qualidade em produtos e serviços 

 

 Nos dias atuais, as pessoas estão cada vez mais acostumadas a produtos e 

serviços de qualidade e isso significa que a empresa que apresentar maior excelência 

vai estar na frente das outras no mercado. Para Oliveira (2017, p. 1), a qualidade de 

produtos, serviços e processos atualmente deixou de ser um diferencial competitivo e 

transformou em um critério qualificador. Já que a partir da década de 50 a qualidade 

passou a ser conceituada como satisfação do cliente quanto à adequação do produto 

ao uso.  

Entretanto, o conceito de qualidade envolve múltiplos elementos, com 

diferentes níveis de importância e que a fragilização ou fortalecimento da empresa 

está diretamente ligada a considerar elementos errados como importantes. Por fim, a 

qualidade é um diferencial para qualquer organização, mas para as prestadoras de 

serviço ela é essencial para a permanência no mercado, pois diferencia empresas que 

prestam serviços parecidos. 

 

2.2.1 Breve histórico sobre a qualidade 
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O conceito de qualidade vem sendo trabalhado desde os primórdios, preleciona 

Oliveira (2017), mais precisamente por volta de 2.150 a.C. pelo código de Hamurabi, 

nessa época já havia uma certa preocupação com a qualidade das habitações 

construídas pelos povos. Nessa época, inclusive, se a construção apresentasse pouca 

solidez e facilidade de desabamento o construtor responsável poderia ser até 

sacrificado. Quando falamos dos produtos confeccionados, como castigo pela 

produção de objetos defeituosos pelos fabricantes os fenícios aplicavam o castigo do 

amputamento.  

A França, no reinado de Luís XIV, tinha avançados procedimentos, que 

detalhavam critérios para escolha de fornecedores e instrutores para supervisão do 

processo de fabricação de embarcações (OLIVEIRA, 2004). A qualidade passou a ter 

maior notoriedade quando no início do século XX Taylor lançou a produção em massa 

e as teorias de Administração Científica da Produção, onde havia o processo de 

separação dos produtos que possuíam defeitos dos produtos bons antes do embarque 

para o cliente final (CARPINETTI, 2017).  

A gestão da qualidade também ganhou forma com Edward Deming 

primeiramente nos Estados Unidos e posteriormente quando foi recrutado para o 

Japão onde atuou como percursor da qualidade e a aplicação de técnicas nas 

indústrias japonesas (GOMES, 2004). A partir daí a qualidade foi ganhando cada vez 

mais espaço visto que os clientes foram se tornando cada vez mais exigentes e a 

concorrência mais acirrada fazendo com que houvesse a necessidade por parte das 

empresas em maximizar a excelência em seus produtos e serviços. 

 

2.2.2 Importância da qualidade no século XXI 

 

A qualidade se tornou um fator primordial para a efetividade de uma empresa. 

Uma loja, mercado, hospital, escola, entre outros que não consegue sobressair-se 

perante seus adversários, logo será consumida pelo mercado. Para conquistar 

mercados e se manter competitivo, é preciso atender os requisitos dos clientes, pois 

clientes satisfeitos significam mais lucros, maior reputação, entre outros. Já clientes 

insatisfeitos podem afundar a empresa. 

Neste sentido, segundo Oliveira (2017), a gestão da qualidade tem se mostrado 

como um importante instrumento para apoiar as empresas na padronização e 
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melhoria de seus processos, redução de custos, satisfação dos clientes e 

competitividade. 

Não se pode falar de qualidade sem citar alguns autores que desempenharam 

papeis importantes na descoberta e desenvolvimento na área. Tinoco e Ribeiro (2008, 

p. 74), mencionam que Grönroos (1984), foi um dos primeiros pesquisadores que 

propôs um modelo para a medição da qualidade de serviço e segundo o mesmo a 

qualidade percebida é função do serviço esperado, do serviço percebido e da imagem 

da empresa. Assim, o autor desenvolveu um modelo conforme figura 01, adaptada 

pela pesquisadora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grönroos (1990, p. 41), adaptado pela pesquisadora. 
 

Sendo assim, evidencia-se que qualidade deve ser uma evolução constante e 

para obter êxito deve ser bem assegurada, daí a importância de um bom planejamento 

de qualidade, controle de qualidade e melhoramento da qualidade. 

Salienta Paladini (2012), que haja a avaliação na qualidade, pois à partir dessa 

avaliação que é possível indicar se as respostas da implementação dos processos de 

produção da qualidade concedem viabilidade, capacidade ao planejamento da gestão 

da empresa prestadora de serviço, por isso, as empresas devem utilizar a avaliação 

como elemento balizador de suas ações estratégicas, independente dos desafios 

encontrados.  

Portanto, a qualidade começa com a determinação pelos dirigentes através da 

intenção, com o objetivo de atingir o público externo e interno, isto é, procura atingir 

as expectativas do cliente atendendo-os por sua percepção de serviço prestado.  

QUALIDADE 

PERCEBIDA 
Qualidade Esperada Qualidade 

experimentada 

Imagem 

Qualidade 
técnica 
“o que” 

Qualidade 
funcional 
“o com” 

- Necessidades do cliente 
- Comunicações ao mercado 
- Comunicações boca-a-boca 
- Imagem 

Figura 01. Modelo genérico de qualidade de serviços de Grönroos. 
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2.2.3 Qualidade nos serviços 

 

 Os serviços têm ganhado cada vez mais espaço no mercado, e hoje não basta 

apenas produzir e colocar à venda, os consumidores querem e esperam que as 

empresas entreguem outros atributos além de um produto (SILVA et al., 2018, p. 3).  

Para Mello et al; (2010, p. 2), o setor de serviços vem assumindo papel cada vez mais 

importante no desenvolvimento da economia mundial. Segundo dados da Agência 

Brasil (2007) o setor de serviços passou a representar com 64% do PIB. 

O serviço é definido como a ação de ser útil; ato ou efeito de servir. É também 

estado de quem se disponibiliza ou atua em benefício ao outro (SILVA et. al., 2004). 

Kotler e Keller (2006) citam que quatro são principais características dos serviços, 

sendo: inseparabilidade, perecibilidade, heterogeneidade e a intangibilidade. 

A qualidade aplicada ao setor de serviços está relacionada com o fornecimento 

do produto “serviço” com qualidade superior aos clientes, funcionários e proprietários 

(OLIVEIRA, 2017, p. 45). Deste modo, frisa-se a interação entre a instituição e o 

cliente é o fator chave de uma organização de serviços. 

Os clientes fazem comparações com relação as experiências e expectativas 

sobre a qualidade dos serviços prestados e a formação desses julgamentos possui 

três dimensões: técnica, funcional e de imagem do provedor dos serviços. 

Ademais, para Pakurár (2019, p 4), 

 

pesquisadores concordam com a definição de qualidade no serviço, dizendo 
que a prestação de serviços pode coordenar, combinar ou anular os desejos 
dos compradores. Por isso é necessário que se façam pesquisas qualitativas 
e quantitativas na área de qualidade em serviços para que haja a identificação 
das necessidades e expectativas e, além disso, afirmam que existem três 
características principais nos serviços: intangibilidade, produção e consumo 
simultâneo e obrigatoriedade da presença do consumidor.  
 

Portanto, a qualidade é a ausência de deficiências e, através da eficiente 

organização e mobilização dos serviços, é possível compreender e aplicar mudanças 

nas condições dos serviços prestados aos consumidores. 

 

2.2.4 Relacionamento e satisfação do cliente 
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A satisfação pode ser entendida como a avaliação feita pelo cliente com 

respeito a um produto ou serviço, em relação ao atendimento ou não das 

necessidades e expectativas do próprio cliente (TINOCO E RIBEIRO, 2007, p. 455). 

Segundo Santos, Santos e Silva (2016, p. 221), nada mais é do que a reação que se 

obtém por algo que se está aguardando receber, na mesma proporção em que se 

deseja, a qual pode ser satisfeita ou insatisfeita. Para Kotler e Keller (2006) a 

satisfação do cliente depois que faz uma compra está intimamente ligada às 

expectativas que ele criou em seu subconsciente e a empresa deve estar preparada 

para superar essa expectativa, pois, caso contrário, poderá acarretar comparação 

com concorrentes, perda da fidelidade e insatisfação.  

Portanto, a interação com o cliente é de suma importância para a empresa, e 

sua satisfação é algo com que o gestor deve se preocupar (SILVA et al., 2018, p. 4).  

As instituições financeiras estão se preocupando mais com este conceito, pois 

procuram a fidelidade sempre sendo uma das formas de se alcançar este objetivo é o 

aumento do seu portfólio de produtos e serviços. Kotler e Armstrong (2015) afirmam 

que quanto mais satisfeito está o cliente, maior o grau de fidelidade ou retenção. Assim 

é visto a necessidade que as instituições reflitam sobre a respeito do quão satisfeito 

está o seu cliente.  

No âmbito do cenário atual, muitas empresas estão em busca de medir a 

satisfação de seus clientes, porque o diferencial se encontra no atendimento a aos 

mesmos. Para Boone e Kurtz (2009, p. 348):  

 

a satisfação pode ser medida em termos das lacunas entre o que os clientes 
esperam e o que percebem que receberam. Tais lacunas podem gerar 
impressões favoráveis ou desfavoráveis. Mercadorias ou serviços podem ser 
melhores ou piores do que o esperado. 

 

Tinoco e Ribeiro (2007) citam em seu estudo que existem alguns atributos da 

satisfação do cliente, entre eles estão: expectativa, preço, imagem corporativa, afetos 

e/ou emoções, desejos, valor percebido, qualidade percebida, desconfirmação de 

expectativas e desempenho percebido. Os atributos possuem o poder de fazer com 

que o consumidor tome a decisão na hora da compra e, portanto, apresentam grande 

importância. Com relação aos determinantes Silva (2015, p. 99) é o cuidado, cortesia, 
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afabilidade, confiança, comprometimento e integridade, foram citados como 

determinantes de satisfação, e, também, devem ser alvo de esforços.  

 

2.2.5 Ferramentas avançadas da qualidade 

 

Para maximizar a excelência constante das empresas foram criadas algumas 

ferramentas que permitem mensurar a qualidade. Entre elas estão métodos como 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Desdobramento da Função Qualidade 

(QFD), Escala SERVQUAL e mais recentemente o método SERVPERF. 

O FMEA que é o método de análise de tipo e efeito de falha, é uma ferramenta 

que busca através da análise dos erros potenciais e ações de melhoria evitar a 

incidência de falhas no processo e no produto (CAPALDO; GUERRERO; 

ROZENFELD, 2009). Afirma Oliveira (2017, p. 82) que, o objetivo desse método é 

identificar, definir, priorizar e reduzir os potenciais de falhas o mais rápido possível, 

diminuindo as chances de sua ocorrência nos clientes, internos ou externos. 

Segundo Rodrigues e Souza (2016) o QFD, ou desdobramento da função da 

qualidade, é uma ferramenta de planejamento matricial capaz de integrar os requisitos 

dos clientes às características de projetos, as quais, se tornam requisitos de produção. 

Na prática, o QFD consiste em desenvolver a qualidade de projeto de um produto, de 

forma integrada com a qualidade de seu processo de produção, ambas em função 

dos desejos e aspirações dos clientes. 

O SERVQUAL, de acordo com Salomi e Miguel (2005), é o método que avalia 

a satisfação do cliente em função da diferença entre expectativa e desempenho 

obtido. Oliveira (2017, p. 79) define que a escala (questionário) SERVQUAL apresenta 

duas seções: uma mapeia as expectativas do cliente em relação a um serviço e a 

outra se destina ao mapeamento dessa percepção do serviço em uma estabelecida 

empresa.  

Já o SERVPERF é um método bastante parecido com o SERVQUAL, no 

entanto:  

 

Diferentemente do Servqual, que possui quarenta e quatro perguntas, sendo 
vinte duas usadas para medir a expectativa e vinte duas usadas para medir 
a percepção, avaliando no final o “gap” entre uma e outra, o modelo Servperf 
vai direto ao ponto, ou seja, mede a percepção do cliente de maneira direta, 
apenas com as perguntas de percepção (SILVA et al., 2018, p. 4). 
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  Cronin & Taylor (1992), partem da premissa de que a qualidade não pode ser 

mensurada com base no modelo de Oliver (1980), ou seja, não deve ser medida por 

meio das diferenças entre as expectativas e o desempenho e discutem a questão e 

criticam o SERVQUAL, chegando a criar um modelo que utiliza somente a percepção 

do serviço prestado como instrumento de mensuração da qualidade: o SERVPERF. 

Este por sua vez, para Mostafa (2006) foi desenvolvido porque os autores acreditavam 

que o SERVQUAL tinha deficiências e acreditavam que o SERVPERF confirmaria ou 

desconformariam através da percepção as expectativas envolvidas na qualidade dos 

serviços. O modelo SERVPERF tem sido muito testado em países desenvolvidos. 

O modelo SERVPERF tem diferenças quando comparado ao SERVQUAL. 

Para Silva et al.; (2018), o modelo SERVQUAL busca primeiramente medir a 

expectativa através de 22 questões (aspectos tangíveis, confiabilidade, presteza, 

segurança e empatia) e depois medir a percepção com mais 22 questões, o modelo 

SERVPERF mede a percepção do cliente de forma clara somente com as perguntas 

de percepção (atendimento, aspectos internos, aspectos externos, confiabilidade e 

eficiência e produtos oferecidos). Tanto o SERVQUAL quanto o SERVPERF devem 

ser avaliados pela escala LICKERT, onde os extremos estão entre concordo 

totalmente e discordo totalmente.  

Conforme citado por Silva et al., (2018, p.4), tanto o SERVQUAL quanto o 

SERVPERF entendem que a qualidade de serviços pode ser medida partindo de 5 

dimensões: aspectos tangíveis, presteza, empatia, segurança e confiabilidade; e para 

ambos os modelos, as medidas do modelo SERVPERF são estáticas, uma vez que 

eles não consideram a história do serviço, e elas não conseguem captar a dinâmica 

da expectativa de mudança (JAYASUNDRA et al;, 2009). 

 Portanto, evidencia-se que o SERVPERF é aplicado normalmente para verificar 

os fatores-chave que induzem o grau de fidelidade dos consumidores quando se fala 

de instituições financeiras. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada na Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento 

do Norte Mato-grossense - Sicredi Norte MT/PA, agência do município de Alta 

Floresta. A unidade de atendimento de Alta Floresta é uma agência de grande 

destaque na Cooperativa Sicredi Norte MT/PA.  

A cidade está localizada ao norte do estado de Mato Grosso e é considerada 

uma das cidades que somam o portal da Amazônia. Para Mertens et al.; (2011), o 

Portal da Amazônia fica dentro da Amazônia brasileira, mais precisamente ao norte 

do Estado de Mato Grosso e abrange 16 municípios como: Alta Floresta, Apiacás, 

Carlinda, Colíder, Guarantã do Norte, Marcelândia, Matupá, Nova Bandeirantes, Nova 

Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Monte Verde, Nova Santa Helena, Novo Mundo, 

Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte. O autor ainda afirma que essa 

área é de fronteira agrícola e de extensa produção agropecuária nos limites da floresta 

amazônica. 

A Cooperativa atende cidades do Norte Mato-grossense e sul do estado do 

Pará. Diferentemente de outras instituições financeiras acolhe o público que deseja 

obter um relacionamento mais estreito com a instituição financeira. As pessoas que 

procuram os serviços do Sicredi vêm em busca de soluções financeiras e veem como 

vantagem participar de uma instituição que distribui sobras aos seus cooperados e 

além disso paga juros ao capital de sócio investido na Cooperativa e os cooperados 

ainda contribuem para o desenvolvimento local, já que há a obrigatoriedade de 

associar apenas quem mora no município e região. 

A pesquisa será um estudo de caso. O estudo de caso consiste em um profundo 

e exaustivo estudo sobre um ou poucos casos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento (GIL, 2017, p. 34). Foi utilizado também o método dedutivo, 

porque segundo Cooper e Schindler (2016, p. 68) a dedução é uma forma de 

argumento que pretende ser conclusiva.  

Considerando o tipo de pesquisa segundo as fontes de informação utilizou-se 

a pesquisa de campo. Segundo Marconi e Lakatos (2017, p. 75-76):  

 

A pesquisa de campo é utilizada com objetivo de conseguir informações e/ou 
conhecimentos sobre um problema para o qual se procura uma resposta. 
Consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem 
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espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de 
variáveis que se presume relevantes, para analisá-los. 

 

Para Marconi e Lakatos (2017). a pesquisa será qualitativa por se tratar de um 

estudo de caso, mas, sua análise será quantitativa porque dependerá de análise 

estatística e de correlação de dados, para criar um modelo de causa e efeito e para 

avaliar as ações de qualidade e os níveis de satisfação dos clientes/ associados. 

Esta pesquisa também é descritiva, pois, segundo Gil (2017, p. 26), tem como 

objetivo a descrição das características de determinada população ou fenômeno. 

Podem ser elaboradas com a finalidade de identificar possíveis relações entre 

variáveis e geralmente utilizam várias técnicas através de coleta de dados como 

entrevistas, questionários e formulários 

A agência de Alta Floresta conta com aproximadamente 5.000 associados 

segundo dados de junho de 2019. Para Marconi e Lakatos (2017, p. 18), a amostra é 

uma parcela conveniente selecionada do universo, ou seja, é um subconjunto da 

população. Portanto, as amostras foram selecionadas de acordo com o método 

Survey Money calculadora amostral, onde o tamanho da população é de 5.000 

associados ao nível de confiança de 95% e erro amostral de 5% gerou a necessidade 

de 357 amostras, mas quando da aplicação chegou-se a 404 associados 

pesquisados, no período se concentrou de julho a novembro de 2019, considerando 

todos os três questionários.  

Essa pesquisa também é classificada como de natureza aplicada, pois possui 

fins práticos, visto que após ela a cooperativa terá condições de tomar decisões e 

mudar suas práticas para melhorar a satisfação dos clientes (MARCONI; LAKATOS 

2017). 

O método para atingir os resultados deste trabalho foi dividido em três etapas 

para atingir os objetivos propostos, cada etapa terá seu conjunto de ações e etapas 

secundárias: 1) identificação das relações entre fatores determinantes da satisfação 

para isso foi necessária a construção de um modelo de relacionamento entre os 

determinantes de satisfação e clientes dos serviços da cooperativa de crédito Sicredi;  

2) a identificação e hierarquização dos atributos de qualidade percebida para o serviço 

em estudo, as duas etapas supracitadas estão embasadas no modelo Tinoco e Ribeiro 

( 2007; 2008; 2011) e Ribeiro, Machado e Tinoco (2010) e 3) avaliação da satisfação 

dos associados com o modelo e atributos pesquisados. 
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Conforme já mencionado acima, como instrumentos de pesquisa foram 

utilizados três tipos de questionários, todos tiveram testes pilotos antes de sua 

aplicação, dois foram cópias de modelos/questionários já aplicados, conforme 

supracitado e o terceiro desenvolvido pela pesquisadora para avaliar a satisfação 

geral dos clientes com os atributos de valor relevantes na satisfação dos clientes.  

A primeira etapa foi constituída de instrumentos que foram aplicados aos 

associados. Utilizou-se a modelagem proposta por Tinoco e Ribeiro (2007), no qual 

foi verificada a relação entre as determinantes para encontrar o nível de satisfação 

dos clientes. A metodologia desses autores já foi testada e apresentou-se totalmente 

aplicável a este estudo, para essa identificação entre determinantes e os atributos 

mais importantes da qualidade percebida junto aos associados. Estes levantamentos 

foram subdivididos em duas partes, as quais são denominadas identificação de 

relações entre determinantes e identificação e hierarquização dos atributos da 

qualidade percebida. 

É necessário que uma amostra que tenha no mínimo 40 interrogados para que 

se tenham dados suficientes e significativos no modelo, pois esse tipo de amostra 

mostrou-se eficiente para revelar as relações estatísticas significativas entre as 

determinantes. 

No presente trabalho foram confeccionados 40 questionários com 40 

associados da cooperativa, sendo questionados homens e mulheres que tinham 

qualquer tipo de formação, de diversas faixas de renda familiar e sem exigência de 

uma idade específica. Após esse filtro foram então selecionados aleatoriamente, mas 

com o objetivo de formar uma amostra abrangente quanto a classe social, idade e 

sexo, os mesmos deveriam ter vinculo de no mínimo um ano com a cooperativa. As 

pesquisas aconteceram nas dependências na agência do Sicredi do centro de Alta 

Floresta - MT das 8 h às 16 h, sendo selecionados apenas associados. 

Estes associados foram subdivididos em público A, B e C, de acordo com 

características. A diferenciação foi feita por IPP (índice de participação por produto), 

margem de contribuição e se pessoa física ou jurídica, ou seja, amostragem 

estratificada.  

Conforme ensinamentos de Marconi e Lakatos (2017, p. 37), na amostragem 

estratificada o próprio pesquisador define os grupos estudados.  Ao contrário dos 

conglomerados, grupos já existentes na população e frequentemente já cadastrados 



33 

 

   

  

 

como tal, os estratos são formados pelo pesquisador, segundo as necessidades de 

seu estudo. 

Para a identificação das relações entre fatores determinantes da satisfação foi 

necessária a construção de um modelo de relacionamento entre os determinantes de 

satisfação, considerando o impacto de um sobre o outro, teoricamente chamamos 

essa relação de análise de variáveis dependentes e independentes.  O modelo que 

será desenvolvido é um modelo baseado em Tinoco e Ribeiro (2007) e Tinoco e 

Ribeiro (2011), ele será exclusivo para a unidade estudada, por si só o mesmo já será 

uma grande contribuição dessa pesquisa.  A modelagem utilizada para essa 

construção pode ser conhecida também como análise de coeficientes de associação 

ou correlação de variáveis qualitativas (MORETTIN; BUSSAB, 2010). 

Para Tinoco e Ribeiro (2007) e Tinoco e Ribeiro (2011), essa construção 

utilizada a modelagem robusta para satisfação de clientes em serviços, seguindo as 

etapas apresentadas na Figura 02.  

 

Figura 02. Etapas da modelagem robusta de satisfação em serviços. 

Fonte: Tinoco e Ribeiro (2011) e (2007). 
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As vantagens desse construto em relação aos demais métodos são que ele, 

permite a identificação de relações entre vários determinantes sem necessidade de 

um tamanho de amostra muito grande; emprega procedimentos estatísticos muito 

mais simples utilizados na estatística básica, baseados, essencialmente, na análise 

de resíduos padronizados, para a identificação de relações significativas variando 

entre 0 e 1 ou entre -1 e + 1(MORETTIN; BUSSAB, 2010), minimiza o erro de 

especificação no processo de modelagem, porque consideradas todas as variáveis 

independentes de efeito relevante, e ainda considera estatísticas robustas as relações 

de causa e feito, mesmo considerando a presença de dados atípicos (respostas estão 

afastadas daquelas fornecidas pela maioria) sem eliminá-los da amostra.  

A primeira fase foi constituída de instrumentos que foram aplicados aos 

associados. Utilizou-se a modelagem proposta por Tinoco e Ribeiro (2007), no qual 

foi verificada a relação entre as determinantes para encontrar o nível de satisfação 

dos clientes. A metodologia desses autores já foi testada e apresentou-se totalmente 

aplicável a este estudo. Para essa identificação entre determinantes e os atributos 

mais importantes da qualidade percebida foram aplicados quarenta questionários 

junto aos associados.  

Os conceitos dos determinantes de satisfação avaliados, foram utilizados os 

mesmos propostos por Tinoco e Ribeiro (2011), Ribeiro, Machado e Tinoco (2010), 

sendo eles imagem corporativa, desejos pessoais, expectativas, emoções 

vivenciadas no momento, qualidade percebida, preço do serviço, valor percebido do 

serviço confirmação de expectativas, e a satisfação dos clientes. Estes determinantes 

foram definidos pelos autores a partir de uma abrangente pesquisa na literatura onde 

são comumente citados e definidos conforme o Anexo 1. 

A partir daí, iniciou-se a fase de identificação do tipo de relação existente entre 

os determinantes do modelo de satisfação do associado. Dentro dessa fase existiram 

três etapas: identificação, aplicação da pesquisa e construção do modelo. 

A segunda fase da pesquisa conforme ilustra a figura foi a aplicação da 

pesquisa utilizou-se um questionário fechado com nove questões descritivas 

apresentadas no Anexo 2, desenvolvido pelos autores, Tinoco e Ribeiro (2007),  

Tinoco e Ribeiro (2011), Ribeiro, Machado e Tinoco (2010),  o qual passou por 

aprovação dos gestores da cooperativa também, que foram respondidas pelos 

entrevistados na presença do pesquisador. Este questionário teve como objetivo 
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medir a existência de relações causais entre os determinantes estudados. Cada 

pergunta é constituída de oito alternativas de múltipla escolha onde cada questão 

pergunta a dependência de cada uma das variáveis estudadas em relação às outras. 

Junto a este questionário foi anexado uma folha contendo uma descrição de cada 

determinante (Anexo 1), homogeneizando assim os conceitos entre os entrevistados. 

A aplicação da pesquisa foi feita através do questionário fechado. Esse 

questionário foi composto por nove questões. As mesmas tinham como objetivo fazer 

a avaliação entre os determinantes e as relações de dependência. Os conceitos dos 

determinantes ficaram disponíveis para auxílio caso o interrogado questionasse o 

conceito. O interrogado precisou assinalar se o determinante dependia de algum dos 

demais, conforme suas expectativas quanto aos serviços. 

A partir dos dados coletados nas entrevistas foi realizada a contagem das 

respostas agrupando os valores observados (contagens individuais de cada 

questionário) em uma matriz, onde o cabeçalho das linhas é constituído pelos 

determinantes, entendidos como variáveis dependentes, e o cabeçalho das colunas é 

constituído pelos mesmos determinantes, entendidos como variáveis independentes. 

Para a identificação das relações significativas entre os determinantes de 

satisfação foi utilizado o cálculo dos resíduos padronizados (AGRESTI; FINLEY, 

2009); (AGRESTI; FINLEY, 1997) apresentado na Equação 1, que permite identificar 

valores que se afastam do valor esperado. 

Após, ser realizada a construção do modelo através de uma matriz que 

permitirá a determinação das relações importantes advindas do questionário aplicado. 

Através do método SERVPERF conforme citado por Ribeiro, Machado e Tinoco (2010, 

p. 780) a contagem das respostas assinaladas nos questionários será colocada em 

uma matriz para permitir a determinação das relações significativas entre os 

determinantes.  Essas relações são determinadas a partir do resíduo padronizado e 

sua análise, onde se utilizará a equação, segundo desenvolvido por Agresti e Finley 

(1997), conforme abaixo: 

 

em que: 

rij = resíduo padronizado para a relação ij; 
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𝑓𝑜𝑖𝑗 = valor observado (contagem obtida para a relação ij); 

𝑓𝑒 = valor esperado (média dos valores observados); 

% 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑖 = contagem da linha 𝑖/ contagem total;  

% 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎 𝑗= contagem da coluna 𝑗/ contagem total. 

 

Após avalia-se os desvios ponderada gera uma nova matriz de contagens 

totais, considerando peso maior para respondentes consistentes e peso menor para 

aqueles cujas respostas afastam-se da maioria. Estas novas contagens ponderadas 

são utilizadas para identificar as relações significativas entre determinantes gerando 

o modelo robusto. A repetição do procedimento para se ter um resultado ainda mais 

eficiente (MORETTIN; BUSSAB, 2010; TINOCO; RIBEIRO, 2007; TINOCO; RIBEIRO, 

2011; RIBEIRO, MACHADO E TINOCO, 2010).  

Os resíduos com resultado maior que +1,0 indicaram que as determinantes 

mantinham relações significativas, os resíduos padronizados resultam igual a 0 

quando a contagem é igual ao valor médio das contagens observadas em todas as 

células. Por outro lado, quando o valor do resíduo padronizado está entre 1 e 1,9 uma 

relação significativa moderada, porque é significativamente mais forte do que a média. 

Por fim, quando o valor do resíduo padronizado alcança e supera 2,0, observa-se uma 

evidencia forte de que a relação em questão é significativamente mais intensa do que 

o relacionamento médio que existe entre os determinantes, isto é, ao nível de 

confiança de 0,5% (alfa), conforme muito utilizado em estudos de engenharia e de 

satisfação na administração de serviços. MORETTIN; BUSSAB, 2010; TINOCO; 

RIBEIRO, 2007; TINOCO; RIBEIRO, 2011; RIBEIRO, MACHADO E TINOCO, 2010).   

 Então foi construído um diagrama de causa e efeito que representou o tipo de 

satisfação obtido. No desenho desse diagrama, as setas simbolizaram o sentido da 

influência de uma determinante sobre o oposto (MORETTIN; BUSSAB, 2010; 

TINOCO; RIBEIRO, 2007; TINOCO; RIBEIRO, 2011; RIBEIRO, MACHADO E 

TINOCO, 2010).  

Mencionando a natureza dos dados será utilizado o método quantitativo, pois 

irá medir o comportamento e opinião do associado sobre o produto e/ou serviço 

prestado pela instituição. Para tanto, foi adotado o método SERVPERF, onde avaliou-

se a qualidade dos serviços através da construção do modelo, o qual buscou 

identificar os atributos de valor identificados pelos clientes do Sicredi. 



37 

 

   

  

 

Para a segunda etapa de Identificação e hierarquização dos atributos de 

qualidade percebida para a unidade do Sicredi, foi utilizado como instrumento de 

coleta de dados o questionário desenvolvido por Ribeiro, Machado e Tinoco (2010, 

p.788), conforme Anexo III, utilizou-se desta proposta pois o questionário e a 

metodologia desses autores já foi testada e apresentou-se totalmente aplicável a este 

estudo. Para essa identificação entre determinantes e os atributos mais importantes 

da qualidade percebida foram aplicados quarenta questionários junto aos associados, 

os atributos foram localizados em grupos desde as características e do setor ao qual 

o associado o encontraria. Dentro dos grupos, cada interrogado escolheria três 

atributos com maior importância, ordenando-os pelo nível de relevância e por último o 

interrogado assinalaria os três grupos mais relevantes.  

As respostas foram tabuladas e tratadas estatisticamente para a avaliação dos 

resultados. A classificação dos atributos foi feita através de uma soma ponderada. O 

atributo de maior importância recebeu 3 pontos, o segundo de maior importância 

recebeu 2 pontos e o terceiro 1 ponto. Depois, somou-se o total de todos dos grupos 

e foi obtida a importância relativa de cada atributo dentro da dimensão. Da mesma 

forma foram classificadas as dimensões de atributos através da soma ponderada. 

Para obter a importância global ponderada de cada atributo, foi multiplicada a 

importância do item na dimensão versus a importância da dimensão. Para melhor 

visualização dos resultados foi gerado um gráfico de pareto onde se pode ver a 

hierarquização dos atributos mais importantes, que somam 80% da qualidade 

percebida pelos clientes. A partir desses resultados pode-se identificar a 

hierarquização dos atributos de qualidade percebida pelos clientes. 

Neste momento, foi utilizado o método qualitativo, reunindo dados detalhados 

que permitirão aprofundamento sobre o problema de pesquisa. Segundo Cooper e 

Schindler (2016, p. 148), a imersão do pesquisador no fenômeno a ser estudado, 

reunindo dados que fornecem uma descrição detalhada de fatos, situações e 

interações entre pessoas e coisas, fornecendo profundidade. Além de descrever 

também foi necessário entender os motivos que causam tal satisfação. 

 

O pesquisador começa com um entendimento do problema gerencial, mas a 
hierarquia da questão de pesquisa em administração raramente é 
desenvolvida antes do projeto da metodologia de pesquisa. Pelo contrário, a 
pesquisa é guiada por uma questão mais ampla que se assemelha em sua 
estrutura a questão gerencial (COOPER; SCHINDLER, 2016, p. 150). 



38 

 

   

  

 

 Finalizando a identificação dos atributos de valor e a hierarquização dos 

atributos de qualidade percebida, passou-se para a terceira e última fase da pesquisa, 

que foi avaliar a satisfação dos clientes com os atributos hierarquizados com maior 

importância para os associados da cooperativa realizando uma avaliação de 

satisfação com estes.  

O instrumento de coleta foi um questionário que contou com vinte e duas 

questões seguindo o modelo SERVPERF, considerando perfil da amostra e 

caracterização do interrogado, e estes deviam obrigatoriamente ser associados do 

Sicredi ao menos seis meses. A população foi de aproximadamente 5.000 associados 

segundo dados de junho de 2019. Para Marconi e Lakatos (2017, p. 18) “a amostra é 

uma parcela conveniente selecionada do universo, ou seja, é um subconjunto da 

população”. O nível de confiança de 95% e erro amostral de 5% gerou a necessidade 

de aplicação de 357 de amostra, mas obteve-se 404 respostas número acima da 

necessidade para o erro amostral, aplicação destes se concentrou de setembro a 

início de novembro de 2019.  

Para construção dos questionários foi utilizada como base a Escala Lickert, 

onde o indivíduo avaliou a seu nível de satisfação com o atributo ponderando sua 

escala variando de 1 a 7, sendo que 1 significa “discordo completamente” e 7 significa 

“concordo completamente”. O serviço será considerado de qualidade se as notas 

coletadas estiverem situadas entre cinco pontos da escala (quase concordo) e sete 

pontos (concordo completamente). Será avaliado de baixa qualidade se as notas 

atribuídas pelos usuários ficarem posicionadas entre um ponto (discordo 

completamente) e três pontos (quase discordo) da escala. As características do 

serviço que tiverem notas entre 1 e 3 indicam os pontos críticos na prestação do 

serviço. As características que ganharem nota média de quatro pontos que era nem 

concordo nem discordo, indicam oportunidades de melhora nos respectivos itens, 

devido a neutralidade do usuário em avaliar determinado aspecto do serviço 

(DESCHAMPS, 2007; FREITAS; BOLSANELLO; VIANA, 2008). 

Segundo Marconi e Lakatos (2017, p. 121); na Escala Lickert:  

 

Analisam-se as respostas de modo que se determinem quais as proposições 
que alcançam valores diferentes para as pessoas, com soma total de pontos 
alta e baixa. Os itens respondidos (classificados) de igual forma pelos 
indivíduos de alta e de baixa contagem são eliminados. 
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O questionário era do tipo estruturado, no qual o pesquisado/associado escolhe 

diante de alternativas apresentadas (VERGARA, 2009, p. 52). O modelo do 

questionário utilizado para coletar os dados encontra-se no apêndice A. Aplicou-se 4 

questionários pilotos para avaliar o instrumento e as reações dos associados a ele, 

não obteve-se nenhuma crítica ao instrumento, por isso, iniciou-se a coleta de dados, 

na sequência utilizou-se do Google formulários para aplicação dos questionários em 

função da agilidade na coleta de dados, eles foram enviados por e-mail aos 

associados e também aplicados in loco, obtendo cuidado de questionário se o 

associado já havia respondido, para não ocorrer duplicação de dados. 

A análise e a interpretação dos dados foram realizadas conforme propõe o 

método original da pesquisa do SERVPERF, sendo realizadas análises individuais dos 

itens do questionário, análises de cada dimensão da qualidade em serviços e a análise 

global dos itens do questionário. Para a avaliação dos dados, primeiro foi calculada a 

média, o desvio-padrão de cada item dos questionários respondidos para obter o valor 

representativo das percepções dos usuários para cada um dos respectivos itens. 

Depois se calculou a média e o desvio-padrão de cada uma das dimensões da 

qualidade dos serviços do Sicredi. Depois fez se a média global para uma avaliação 

geral da qualidade dos serviços oferecidos.  

 A tabulação dos dados aconteceu através do Excel, para tratamento estatístico 

dos dados utilizou-se da estatística descritiva. A interpretação dos resultados 

considerou as fontes de pesquisa deste trabalho. Após essa análise identificou-se os 

níveis de satisfação e quais eram os atributos de valor para os cooperados que 

estavam a contento e quais precisam de melhorias. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste tópico são apresentados os resultados obtidos com a pesquisa feita 

com os associados do Sicredi Centro de Alta Floresta – MT, bem como a análise 

qualitativa e quantitativa dos dados. As questões foram aplicadas nos meses que 

junho a novembro de 2019, na agência Sicredi Centro localizada na Avenida Ariosto 

da Riva, n. 2479, Centro. Foram analisados os três públicos (segmentos) que 

compõem os associados da instituição, sendo: pessoa física da zona urbana, pessoa 

física da zona rural e pessoa jurídica, conforme mencionado na metodologia.  

 

4.1. Caracterização da amostra para identificação dos determinantes de 

satisfação e hierarquização dos atributos de qualidade percebida 

 

 Os dois primeiros questionários foram aplicados com 40 associados da 

agência Centro no mês de junho de 2019, durante o mês todo em diversos períodos, 

utilizando a metodologia e orientações de Tinoco e Ribeiro (2007). Inicialmente os 

interrogados responderam questões sobre a caracterização do seu perfil. Quando se 

avalia o nível de formação das pessoas observou-se os seguintes resultados, 

conforme gráfico 01 a seguir:  

 

Gráfico 01. Formação dos associados questionados. 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa. 
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 Pode-se afirmar que a maioria das pessoas que responderam os 

questionários eram pessoas com certo grau de instrução, com destaque para 18 dos 

associados (45%) tendo cursado nível superior e acima, seguido por ensino médio 

completo com 12 associados (30%). Esse perfil facilitou a aplicação da pesquisa em 

função da estratificação feita.  

  A partir do gráfico 02, é possível identificar qual o gênero dos associados 

e observou-se que as mulheres ocuparam 55% da porcentagem total da pesquisa, 

sendo 22 o número de mulheres questionadas. 

 

Gráfico 02. Gênero dos associados questionados. 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

  

Percebeu-se, grande parte dos associados questionados possuem renda 

familiar por membro da família superior a 1 salário mínimo, com destaque de 1 a 3 

salários mínimos, com 53% (22 associados) do total dos questionários aplicados, 

seguido de 3 salários e/ou acima com 40% (16 associados). Os dados coletados 

apresentaram-se bem próximos dos dados da agência. 

Conforme gráfico 03 a seguir, é possível verificar todos os dados relatados a 

cima. 
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  Gráfico 03. Renda familiar (por membro da família) dos associados entrevistados. 

 

  Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Ao mencionar a idade dos associados questionados, 15 deles (38%) possuem 

entre 31 e 50 anos, seguidos pelos associados de 21 a 30 anos (11 questionados) 

com 27% dos interrogados, conforme gráfico 04 a seguir: 

 

  Gráfico 04. Idade dos associados interrogados. 

 

  Fonte: Dados coletados na pesquisa. 
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Adiante, buscou-se saber qual é o enquadramento do associado em relação ao 

segmento (carteira), sendo as opções de pessoa física, agro e pessoa jurídica. Dos 

associados interpelados, 22 consiste na carteira pessoa física (55%), seguido da 

pessoa jurídica com 25% e por fim agro com 20%, essa estratificação representa bem 

os percentuais das carteiras de clientes, no entanto, as carteiras do agro e pessoa 

jurídica conforme análises internas são as responsáveis por trazem a maior 

contribuição financeira a unidade, conforme o gráfico 05 exposto logo abaixo: 

 

 Gráfico 05. Segmento (carteira) a qual cada associado questionado pertence. 

 

 Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

 Quando se analisou o tempo de associação de cada pessoa percebeu-se que 

metade os interrogados possuem de 1 a 5 anos de conta e associação, seguido de 

23% de associados com 6 a 10 anos de conta. Cerca de 12% dos associados 

possuem até um ano de conta, sendo o menor valor da variável analisada.  

 Neste caso cabe ressaltar que solicitamos que só respondessem a pesquisa 

os associados com mais de um ano de casa. Vale comentar ainda que, o tempo de 

associação na pesquisa reflete o crescimento local e regional que a cooperativa teve 

de 2016 até então, onde houve um incremento de grandes proporções na quantidade 

de associados do município de Alta Floresta - MT. 
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 Os dados são apresentados no gráfico 06, na página seguir: 

 

Gráfico 06. Tempo de associação das pessoas questionadas em anos. 

 

  Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Observa-se que a validade das conclusões sobre uma população depende do 

fato da amostra ter sido escolhida adequadamente, de forma a representar a 

população suficientemente bem. Deste modo, a teoria da amostragem se mostra útil 

para determinar se as diferenças observadas entre duas amostras são realmente 

devidas a uma variação casual ou se são verdadeiramente significativas. 

Considerando que queríamos uma amostra que atendesse o perfil dos associados 

percebe-se que isso ocorreu de forma apropriada, por isso, sem impacto negativo na 

coleta de dados. 

Evidencia-se também que as amostragens ficaram bem aproximadas com a 

realidade da agência para cada fator analisado da população estudada, sendo a 

maioria mulheres, com nível de formação superior e acima, que recebem de 1 a 3 

salários mínimos, tem entre 31 a 50 anos, são associados entre 1 a 5 anos e 

pertencem a carteira pessoa física zona urbana. 

 Para Arango et al.; (2008), as pessoas estão acostumadas a ouvir a palavra 

amostra com a ideia de parte de um todo, ou como uma indicação da totalidade da 
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qual a amostra pertence, como por exemplo, a amostra de um bolo, é simplesmente 

um pedaço da totalidade do bolo. Para Spiegel (1977, p. 218), a validade das 

conclusões sobre uma população depende do fato de a amostra ter sido escolhida 

adequadamente, de forma a representar a população suficientemente bem. 

 

4.2 Identificação das correlações de determinantes da satisfação e 

desenvolvimento de um modelo de causa e efeito para avaliação do Sicredi 

 

Após a caracterização da amostra houve a análise da relação entre os 

determinantes da qualidade percebida e posteriormente, a hierarquização dos 

atributos de qualidade percebida nos serviços prestados pela cooperativa.   

Foram 40 associados interrogados, os quais assinalaram os atributos que 

acreditavam estar relacionados com cada determinante e depois foi realizada a 

quantificação dos dados. 

Na tabela 01, relatada na próxima página, verifica-se a quantidade de 

questionários distribuídos a cada participante e quais perguntas foram respondidas. 

Após na tabela 02 a matriz de causa e efeito, em seguida pela tabela 03 apresenta-

se a Hierarquização dos atributos de qualidade percebida, e por fim na tabela 04 a 

importância dos atributos de qualidade: percentuais relativos e globais. 

Na tabela 01 observa-se a quantidade de respostas por pergunta e pode-se 

destacar a relação entre os determinantes, para Imagem Corporativa e Desejos 

Pessoais a ligação foi maior com a Satisfação Gerada pelo Serviço com ambas com 

15 respondentes. Pesquisas sugerem que a imagem corporativa exerce uma grande 

influência na satisfação dos clientes, principalmente na área da prestação de serviços 

(ANDREASSEN; LINDESTAD, 1998). 

Quando se questionou sobre as Expectativas, os interrogados afirmaram em 

sua maioria que está mais ligada a Qualidade Percebida (11 respondentes). Partindo 

para as Emoções Vivenciadas no momento, essa está mais relacionada também com 

a Qualidade Percebida (10 respondentes). Está por sua vez está intimamente 

relacionada com a Satisfação Gerada pelo Serviço e vale destacar que das perguntas 

propostas a relação entre Qualidade e Satisfação foi a que obteve a maior quantidade 

de respondentes (19 respondentes). 
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O preço apresentou ligação de determinância com o valor (12 questionados) e 

o valor, por si, apresentou relação com os Desejos Pessoais (10 respondentes). Já a 

Confirmação de Expectativas, apresentou susceptibilidade tanto a Imagem 

Corporativa (11 respondentes) quanto a Qualidade Percebida (11 respondentes). E 

por fim, a Satisfação Gerada pelo Serviço está mais ligada a Qualidade Percebida (11 

respondentes) conforme a opinião os associados interrogados, o que significa que 

todos os atributos citados irão interferir na qualidade percebida e satisfação gerada 

pelo serviço. 

Por exemplo, se um associado vem até a mesa de seu gerente com uma 

expectativa e está não for atendida a mesma irá interferir na qualidade percebida do 

serviço prestado, e está por sua vez, vai interferir na satisfação gerada pelo serviço 

prestado. O preço interfere no valor e na satisfação e a qualidade e satisfação não 

existem uma sem a outra, ou seja, se não houve qualidade percebida não haverá 

satisfação gerada pelo serviço, e vice-versa. 

A tabela 01 surgiu da quantificação dos respondentes dos primeiros 40 

questionários. Vale ressaltar que não apresenta nenhum resultado definitivo para a 

pesquisa.  

Seus resultados estão apresentados apenas para visualização da quantidade 

de associados respondentes para cada questão, porém através da mesma, já é 

possível perceber algumas correlações entre os atributos que se apresentaram mais 

significativos para o modelo criado pela pesquisadora nesta pesquisa. 

A tabela 01 é apenas uma prévia do que é comprovado no modelo Sicredi. 

Através dos dados é possível verificar que a satisfação gerada pelo serviço e 

qualidade percebida são os determinantes que mais aparecem nos resultados.  

A satisfação gera novas expectativas nos clientes, as quais influenciam os 

desejos pessoais. Esses desejos afetam as emoções vivenciadas no momento da 

prestação de serviço, as quais por sua vez, influenciam na satisfação do cliente.  

A satisfação do cliente junto com a percepção de qualidade são os 

responsáveis pela imagem corporativa e a percepção de valor do serviço (TINOCO; 

RIBEIRO, 2007).
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Tabela 01. Quantidade de questionários distribuídos por informações para os participantes da pesquisa. 
 

Variáveis 

Independentes 

Imagem Desejos Expectativas Emoções Qualidade Preço Valor Confirmação Satisfação 

Variáveis 

Independentes 

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Imagem 1  - 1 1 8 5 3 4 11 10 

Desejos 2 8  - 8 4 4 7 10 2 8 

Expectativas 3 7 7  - 3 6 5 5 5 2 

Emoções 4 1 2 2  - 1 1 1 3 3 

Qualidade 5 12 9 11 10  -  4 8 11 11 

Preço 6 5 6 7 3 6  - 3 2 8 

Valor 7 4 5 3 3 1 12  - 8 3 

Confirmação 8 2 2 6 9 4 3 9  - 6 

Satisfação 9 15 15 9 8 19 10 7 6  - 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 
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 Através da fórmula de Agresti e Finley (1997, 2009), construiu-se uma matriz como mencionada na seção 3 materiais e 

métodos, foram identificadas as relações entre os determinantes indicados no questionário. Os determinantes que apresentaram 

resultados maiores que 2 foram considerados muito significativos para a satisfação do associado, conforme tabela 02: 

 

Tabela 02. Matriz de causa e efeito. 

   Variáveis 

Independentes 

Imagem Desejos Expectativas Emoções Qualidade Preço Valor Confirmação Satisfação 

Variáveis 

Dependentes 

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Imagem 1   -2,20436 -2,20435731 0,873631 -0,4455338 -1,32373 -0,88541 2,193241695 1,75601013 

Desejos 2 0,876266   0,882290186 -0,89508 -0,8941829 0,437623 1,77075 -1,783982171 0,88406008 

Expectativas 3 0,439601 0,431886   -1,32065 -0,0060799 -0,44361 -0,44405 -0,444274036 -1,7614852 

Emoções 4 -2,20365 -1,70254 -1,70254235   -2,1256426 -2,12458 -2,12671 -1,27901922 -1,280944 

Qualidade 5 2,548019 1,372181 2,291223385 1,832619   -0,9245 0,91266 2,292369856 2,29581962 

Preço 6 -0,46754 -0,00608 0,43188604 -1,32065 -0,0060799   -1,31999 -1,758838308 0,87159993 

Valor 7 -0,88512 -0,44349 -1,31831355 -1,31897 -2,1920434 2,615787   0,869185104 -1,3209581 

Confirmação 8 -1,7619 -1,7602 -0,00609066 1,310146 -0,8827039 -1,32035 1,309491   -0,0061029 

Satisfação 9 3,954519 4,206609 1,39868541 0,93021 6,0760654

5 

1,864129 0,461622 -0,006504967   
 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 
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Conforme é possível perceber na tabela 02 os valores em vermelho são os que 

apresentaram maior significância entre si, com destaque para a qualidade percebida 

e satisfação gerada pelo serviço (6,0760), desejos pessoais e satisfação gerada pelo 

serviço (4,2066) e imagem corporativa e satisfação gerada pelo serviço (3,9545). 

Podemos perceber que tanto qualidade percebida, quanto desejos pessoais e 

imagem corporativa estão significativamente ligados a satisfação gerada pelo serviço 

e com maiores percentuais coletados.  

Para Olshavsky e Kumar (2001) o grau no qual um produto ou serviço atende 

os desejos do cliente como um importante determinante da satisfação. Portanto os 

desejos pessoais podem influenciar a satisfação do cliente. A qualidade tem surgido 

também como importante determinante da satisfação de clientes na literatura 

(WHITTAKER; LEDDEN; KALAFATIS, 2007; VLACHOS; RECHOPOULOS, 2008). 

Para Ribeiro, Machado e Tinoco (2010) a imagem corporativa está ligada a satisfação 

no serviço prestado.  

Como já identificado na tabela 01, na tabela 02 pode-se evidenciar novamente 

a relação das variáveis independentes com a qualidade percebida e satisfação gerada 

pelo serviço prestado.  

A partir da construção da tabela 02, foi confeccionado um diagrama de causa 

e efeito contendo os principais determinantes, sendo que as setas simbolizam o 

sentido da influência de uma determinante sobre o oposto, conforme a figura 03 

apresentada na proxima página. 

Verificou-se que a confirmação de expectativas interfere na imagem 

corporativa. Está por sua vez interfere diretamente na satisfação gerada pelo serviço 

e na qualidade percebida. Lai, Griffin e Babin (2009) e Hu, Kandampully e Juwaheer 

(2009) afirmam que a percepção da satisfação e da qualidade das empresas 

prestadoras de serviços influência diretamente a imagem corporativa da empresa. 

Para os mesmos a imagem corporativa cria novas expectativas nos clientes, 

diferentemente deste trabalho, que não identificou essa relação.  

Pesquisas sobre qualidade e satisfação sugerem que a imagem corporativa 

exerce uma grande influência na satisfação dos clientes, principalmente em serviços 

complexos, onde os atributos de qualidade são difíceis de avaliar (ANDREASSEN; 

LINDESTAD, 1998). Ribeiro, Machado e Tinoco (2010) afirmam que a confirmação de 

expectativas tem grande influência sobre a satisfação do consumidor. 
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Figura 03. Modelo de causa e efeito da satisfação dos clientes do Sicredi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os desejos interferem na satisfação conforme a Figura 03, pois se um cliente 

tem seu desejo realizado vai interferir diretamente na satisfação. Tinoco e Ribeiro 

(2014), afirmam que os desejos pessoais geram novas expectativas que, ao serem 

confirmadas, influenciam a percepção de qualidade e, em consequência, a satisfação 

dos clientes. De acordo com a diagrama ainda podemos verificar que a satisfação e 

qualidade estão em interdependência e têm uma relação muito forte. Conforme Bei e 

Chiao (2001), a satisfação e a qualidade têm interdependência, inclusive a qualidade 

percebida tem surgido como um importante determinante da satisfação de clientes na 

literatura. Assim, propõe-se que a qualidade teria grande influência na satisfação. 

Cronin Junior, Brady e Hult (2000) apontam que tanto a qualidade quanto o valor do 

serviço são antecedentes significantes da satisfação, porém com a qualidade 

exercendo maior influência em alguns casos.  

Também é possível perceber que satisfação interfere moderadamente nas 

expectativas, e Tinoco e Ribeiro (2007) confirmam que a satisfação gera novas 

expectativas nos clientes. As expectativas refletem o desempenho esperado da oferta 

(OLIVER, 1980), devido a crenças construídas com base na publicidade, boca-a-boca 

e conforme experiências de consumo anteriores (TINOCO; RIBEIRO, 2007). 

 Por fim, verifica-se que o preço interfere significativamente no valor, tendo uma 

correlação muito forte. Quando o cliente percebe que o preço de um produto ou 

IMAGEM 
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PREÇO VALOR 
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serviço é razoável, ele se sentirá satisfeito e manifestará intenções de repetir a compra 

(BEI; CHIAO, 2001). 

 

4.3 Hierarquização dos atributos de qualidade percebida 

 

Conforme já previsto na metodologia dessa pesquisa, para hierarquização dos 

atributos de qualidade percebida, os mesmos foram separados por grupos, sendo 

eles: aspectos internos, aspectos externos, atendimentos, confiabilidade e eficiência 

e produtos oferecidos. 

 

Tabela 03. Hierarquização dos atributos de qualidade percebida - valores antes da 

ponderação de importância. 

Qual o grupo de fatores que tem 
os atributos que mais impactam 
na qualidade percebida 

Mais 
importante 

Segundo mais 
importante 

Terceiro mais 
importante 

Aspectos externos  7 6 4 

Aspectos internos 16 7 5 

Atendimento 8 18 6 

Confiabilidade e eficiência 4 9 11 

Produtos oferecidos 5 0 14 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora (2019). 

  

Na tabela 03 é possível perceber que o grupo de fator que apresentou mais 

importância para os associados questionados foi o de Aspectos Internos (16 

respondentes), seguido pelo Atendimento (18 respondentes) e como terceiro mais 

importante os Produtos Oferecidos (14 respondentes).  

Através dos dados obtidos é possível perceber que os associados valorizam 

principalmente questões de estrutura dentro da agência. O atendimento pode ser 

melhorado com mais orientação aos colaboradores e os aspectos internos deverão 

ser reavaliados. Para Tinoco, Pereira e Ribeiro (2010) as empresas ou gestores de 

serviços devem concentrar seus esforços no atributo que envolve atendimento para 

melhorar a percepção de qualidade do cliente e, em consequência, a sua satisfação 

com o serviço oferecido. Para Mondo e Fiates (2013), aspectos internos são 

representados pela evidência física do serviço e tem muita influência na satisfação. 
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Como já citado, houve a hierarquização dos atributos, sendo apresentado os 

resultados antes da ponderação. Após essa hierarquização foi aplicado o Teorema de 

Pareto, o qual é dedicado a aplicação da ponderação de importância onde aplicou-se 

multiplicação. Para o primeiro grupo de itens multiplicou-se por três, para o segundo 

grupo de itens multiplicou-se por dois e para o terceiro grupo de itens multiplicou-se 

por um, seguindo o Teorema de Pareto. Após análise podemos perceber que os 

grupos mais importantes são os aspectos internos, seguido do atendimento e 

posteriormente dos produtos oferecidos, conforme evidenciado na tabela 04: 

 

Tabela 04. Hierarquização dos atributos de qualidade percebida - valores após a 

ponderação de importância. 

Qual o grupo de fatores que tem 
os atributos que mais impactam 
na qualidade percebida 

Mais 
importante 

Segundo mais 
importante 

Terceiro mais 
importante 

Aspectos externos  21 12 4 

Aspectos internos 48 14 5 

Atendimento 24 36 6 

Confiabilidade e eficiência 12 18 11 

Produtos oferecidos 15 0 14 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 

 

Somando-se os dados da tabela 05 chegou-se ao gráfico 07 conforme abaixo: 

Gráfico 07. Quais grupos de fatores tem mais impacto na qualidade percebida. 

 

Fonte: Dados Coletados na pesquisa (2019). 
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No gráfico 07, é possível perceber que quando somados os grupos de estudo 

o atendimento passa a ter a maior porcentagem (28%), antes o mesmo ocupava a 

segunda posição e agora divide-se com aspectos internos. Nota-se que produtos 

oferecidos antes mantinha o terceiro lugar e agora está em último com 12% apenas. 

Guo, Duff e Hair (2008) consideram que a eficiência e agilidade das transações, 

atributos como empregados eficientes e velocidade do atendimento exercem 

influência sobre a satisfação do cliente. A mesma afirmação é considerada nos 

estudos de Bloemer, Ruyter e Peeters (1998). Ribeiro, Machado e Tinoco (2010) 

afiram que aspectos internos são atributos com menor importância, diferentemente 

deste estudo.  

Por fim, o desenvolvimento desses aspectos terá maior impacto sobre a 

qualidade percebida e a satisfação dos clientes do que o desenvolvimento de outros 

aspectos considerados de menor importância (RIBEIRO; MACHADO; TINOCO, 2010, 

p. 786). A seguir, a tabela 04 apresenta os atributos de qualidade percebida bem como 

seus percentuais relativos ao grupo e seus percentuais globais. 

 

Tabela 05. Importância dos atributos de qualidade: percentuais relativos e globais. 

                  Continua...  ConCon 

                                   Atributos da qualidade percebida 

Aspectos Externos 

Percentual 

relativo ao 

grupo 

Percentual 

Global 

Localização apropriada 29,17% 4,50% 

Disponibilidade de estacionamento 25,83% 3,98% 

Acesso para portadores de necessidades 

especiais 

18,75% 2,89% 

Agência de fácil visualização 13,33% 2,06% 

Disponibilidade de guarda volumes 7,92% 1,22% 

Banheiros para os associados 5,00% 0,77% 

Responderam todas as alternativas mesmo 

depois da instrução 

0,00% 0,00% 

                    Continua...  
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                    Continua...  

Atributos da qualidade percebida 

Ponderação 100,00% 15,42% 

Aspectos Internos 

Percentual 

relativo ao 

grupo 

Percentual 

global 

Agência ampla, limpa e bem organizada 25,00% 6,98% 

Cadeiras para quem aguarda atendimento 19,17% 5,35% 

Colaboradores em número adequado 17,50% 4,89% 

Segurança adequada sem ser ostensiva 17,50% 4,89% 

Colaboradores com boa aparência e vestidos 

adequadamente 

13,33% 3,72% 

Responderam todas as alternativas mesmo 

depois da instrução 

7,50% 2,09% 

Ponderação 100,00% 27,92% 

Atendimento 

Percentual 

relativo ao 

grupo 

Percentual 

global 

Interesse em saber as necessidades do 

associado 

14,17% 3,90% 

Colaboradores buscam tornar o serviço mais 

ágil 

14,17% 3,90% 

Disposição do colaborador para fazer o 

atendimento 

13,75% 3,78% 

Auxílio para o uso de caixas eletrônicos 12,92% 3,55% 

Colaborador com conhecimento e habilidades 

devidos 

11,67% 3,21% 

Atendimento personalizado e individualizado 10,42% 2,86% 

Colaboradores não forçam a venda do produto 10,00% 2,75% 

Responderam todas as alternativas mesmo 

depois da instrução 

7,50% 2,06% 

                    Continua...  
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                    Continua...  

Cortesia dos colaboradores 5,42% 1,49% 

Ponderação 100,00% 27,50% 

Confiabilidade e eficiência 

Percentual 

relativo ao 

grupo 

Percentual 

global 

Transparência e lealdade nas negociações 19,58% 3,34% 

Colaborador transmite confiança 19,17% 3,27% 

Serviço feito corretamente na primeira vez 15,00% 2,56% 

Sigilo bancário 14,58% 2,49% 

Serviço concluído dentro do prazo 12,92% 2,21% 

Eficiência na reparação de erros cometidos 11,25% 1,92% 

Responderam todas as alternativas mesmo 

depois da instrução 

7,50% 1,28% 

Ponderação 100,00% 17,08% 

Produtos oferecidos 

Percentual 

relativo ao 

grupo 

Percentual 

global 

Taxa de juros compatível 21,25% 2,57% 

Tarifas bancárias baratas 20,83% 2,52% 

Facilidades proporcionadas pelos 

equipamentos da cooperativa 

13,75% 1,66% 

Diversidade em opções de crédito 13,33% 1,61% 

Variedades de formas de acesso ao serviço: 

internet, telefone, etc... 

13,33% 1,61% 

Boa gama de serviços 12,50% 1,51% 

Responderam todas as alternativas mesmo 

depois da instrução 

5,00% 0,60% 

Ponderação 100,00% 12,08% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019).                                                                                           Continua... 

 

 



56 

 

   

  

 

Quando se analisou cada item conforme tabela 05, para o grupo de fatores 

Aspectos Externos os itens que mais se destacaram foram Localização Apropriada 

(4,5%), Disponibilidade de Estacionamento (3,98%) e Acesso para Portadores de 

Necessidades Especiais (2,89%). 

Considerando o grupo de fatores Aspectos Internos, os que se destacaram 

foram: Agência Ampla, Limpa e Bem Organizada (6,98%), Cadeiras para quem 

aguarda atendimento (5,35%) e Colaboradores em Número Adequado (4,89%). 

 Já para Atendimento os itens que mais se destacaram foram Interesse em 

Saber das Necessidades do Associado (3,90%), Colaboradores Buscam tornar o 

Serviço mais ágil (3,90%) e Disposição do Colaborador para fazer o Atendimento 

(3,78%). 

 Analisando o grupo de fatores Confiabilidade e Eficiência, os itens que 

apresentaram maior resultado foram: Transparência e Lealdade nas negociações 

(3,34%), Colaboradores transmitem confiança (3,27%) e Serviço feito corretamente 

na primeira vez (2,56%). 

Para Produtos Oferecidos os associados afirmaram ter mais importância: Taxa 

de juros compatível (2,57%), Tarifas bancárias baratas (2,52%) e Facilidade 

proporcionadas pelos equipamentos da cooperativa (1,66%). 

A partir da tabela 05, já é possível identificar os itens com maior percentual 

global, ou seja, os atributos que obtiveram maiores resultados, evidenciando os 

maiores percentuais em aspectos internos e atendimento. 

 

4.4 Avaliação da satisfação dos clientes com a qualidade percebida dos serviços 

no Sicredi de Alta Floresta – MT 

 

Do primeiro questionário com 31 atributos foram selecionados os 22 atributos 

que mais se destacaram de acordo com os entrevistados, ou seja, os itens os quais 

foram mais assinalados pelos associados.  

Foram selecionados os atributos conforme a metodologia estabelecida no 

trabalho, sendo a SERVPERF, onde foi avaliado através da percepção, conforme 

tabela 06: 
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Tabela 06. Ordem de atributos mais importantes para avaliar a qualidade percebida 

e a satisfação dos clientes – técnica de Pareto. 

Continua... 

Atributos de qualidade percebida 
Percentual 

global 
Soma 

acumulada 

Agência ampla, limpa e bem organizada 6,98% 6,98% 

Cadeiras para quem aguarda atendimento 5,35% 12,33% 

Colaboradores em número adequado 4,89% 17,22% 

Segurança adequada sem ser ostensiva  4,89% 22,10% 

Localização apropriada 4,50% 26,60% 

Disponibilidade de estacionamento 3,98% 30,58% 

Interesse em saber as necessidades do 
associado 

3,90% 34,48% 

Colaboradores buscam tornar o serviço mais 
ágil 

3,90% 38,38% 

Disposição do colaborador para fazer o 
atendimento 

3,78% 42,16% 

Colaboradores com boa aparência e vestidos 
adequadamente 

3,72% 45,88% 

Auxílio para o uso de caixas eletrônicos  3,55% 49,43% 

Transparência e lealdade nas negociações 3,34% 52,78% 

Colaborador transmite confiança 3,27% 56,05% 

Colaborador com conhecimento e habilidades 
devidos 

3,21% 59,26% 

Acesso para portadores de necessidades 
especiais 

2,89% 62,15% 

Atendimento personalizado e individualizado 2,86% 65,01% 

Colaboradores não forçam a venda do produto 2,75% 67,76% 

Taxa de juros compatível 2,57% 70,33% 

Serviço feito corretamente na primeira vez 2,56% 72,89% 

Tarifas bancárias baratas 2,52% 75,41% 

Sigilo bancário 2,49% 77,90% 

Serviço concluído dentro do prazo 2,21% 80,11% 

Responderam todas as alternativas mesmo 
depois da instrução 

2,09% 82,20% 

Responderam todas as alternativas mesmo 
despois da instrução 

2,06% 84,26% 

Agência de fácil visualização 2,06% 86,32% 

Eficiência na reparação de erros cometidos 1,92% 88,24% 

Facilidades proporcionadas pelos 
equipamentos da cooperativa 

1,66% 89,90% 

Diversidade em opções de crédito 1,61% 91,51% 

Variedades de formas de acesso ao serviço: 
internet, telefone, etc... 

1,61% 93,12% 

Boa gama de serviços 1,51% 94,63% 

Cortesia dos colaboradores 1,49% 96,12% 
Continua... 
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Continua... 

Responderam todas as alternativas mesmo 
depois da instrução 

1,28% 97,40% 

Disponibilidade de guarda volumes 1,22% 98,63% 

Banheiros para os associados 0,77% 99,40% 

Responderam todas as alternativas mesmo 
depois da instrução 

0,60% 100,00% 

Responderam todas as alternativas mesmo 
depois da instrução 

0,00% 100,00% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

 Na tabela 06, foram identificados os 22 itens mais importantes, e conforme 

Pareto 80% do ranking acumulado. Esses itens foram novamente avaliados pelos 

associados no questionário (Apêndice A), em seguida, interrogou-se a percepção 

sobre a satisfação com os produtos e serviços prestados pela cooperativa ao cliente 

através do método SERVPERF com utilização da escala Lickert, no qual 1 

correspondia a discordo totalmente até 7 que correspondia a concordo totalmente com 

as afirmações do questionário.  

A partir disso, foi desenvolvido o questionário e feito um teste com 5 associados 

para verificação de possíveis dúvidas quanto à disposição das informações. Então 

foram interrogados 404 associados sendo novamente feita a caracterização da 

amostra de acordo com formação, idade, gênero, renda familiar e tempo de 

associação. Foi estabelecido como critério de exclusão associados com menos de 6 

meses de associação.  

Nesta parte da pesquisa eram necessários 357 interrogados conforme a 

ferramenta Survey Money, porém chegou-se ao numero de 404 questionários, além 

de caracterizar principalmente pelo segmento (carteira), foram identificados o nível de 

formação, renda familiar, idade, gênero e tempo de associação. 

Destarte, que quanto ao tempo de associação foi identificado que a maioria dos 

associados tem entre 1 a 5 anos de associação (44,1%), seguidos dos que tem de 6 

meses a 1 ano (29%). A partir disso, percebe-se que grande parte são associados 

relativamente novos com cerca de 73,1% de pessoas que entraram na cooperativa 

desde 2015. 

Conforme evidenciado no gráfico 08 na página a seguir: 
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Gráfico 08. Tempo de associação dos interrogados. 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2019). 

 

Por outro lado, ao verificar o nível de formação, foi identificado que quase 

metade (42,1%) dos questionados estão cursando ou já concluíram o nível superior, 

seguido dos que tem o ensino médio completo (32,9%), somando 75% dos clientes. 

Esses resultados indicam que em sua maioria, os associados possuíam um grau de 

instrução que lhes permitisse responder as questões sem dificuldade. 

Observa-se o gráfico 09, seguinte: 

 

Gráfico 09. Nível de formação escolar dos participantes. 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2019). 

29,0%

44,1%

19,1%

7,9%

Tempo de associação

De 6 meses a 1 ano

De 1 a 5 anos

De 5 a 10 anos

Acima de 10 anos

1,5%
8,2%

7,7%

7,7%

32,9%

42,1%

Formação

Não alfabetizado

Ensino fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo

Ensino médio incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior e acima



60 

 

   

  

 

Considerando o gênero dos associados, grande parte das pessoas que 

responderam à pesquisa foram homens (63,9%) diferentemente da primeira parte do 

estudo onde a maioria dos entrevistados foram do sexo feminino, conforme gráfico 10: 

 

Gráfico 10. Gênero dos associados interrogados. 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2019). 

 

A renda familiar que predominou nos participantes foi de R$ 1.996,00 à R$ 

4.990,00, conforme o gráfico 11: 

 

Gráfico 11. Renda familiar dos associados questionados. 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2019). 
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Quando interrogados sobre a idade mais da metade das pessoas mencionaram 

ter entre 31 a 50 anos, como demonstrado no gráfico 12, seguinte: 

 

Gráfico 12. Idade das pessoas abordadas. 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2019). 

 

A seguir o gráfico 13: 

 

Gráfico 13. Porcentagem de associados por segmento (carteira). 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2019). 
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 Por fim, os mesmos foram abordados sobre qual era o segmento no qual fazia 

parte, os resultados revelaram que a grande maioria (70,3%) pertence a carteira 

pessoa física da zona urbana, o que já era esperado, pois a maioria dos associados 

da agência Centro do Sicredi de Alta Floresta – MT são pessoas físicas que moram 

dentro na zona urbana da cidade, 

 Concluindo a amostragem podemos perceber que as pessoas entrevistadas 

em sua grande maioria já possuíam um tempo maior de associação, são homens, com 

meia idade, que participam da massa trabalhadora e residem na zona urbana. 

 Como já mencionado na primeira parte do estudo a amostragem é muito 

importante para a efetividade da pesquisa. Para Neto (2002) as amostras são muito 

importantes para extrair informações de populações. 

Após a caracterização da amostra, partiu-se para a verificação dos atributos 

conforme resultados demonstrados na tabela 07 demonstrado na próxima página. 

Utilizou-se a escala Lickert de 1 a 3 para avaliar associados que estivessem 

com algum nível de insatisfação, 4 para associados que consideram seu nível de 

satisfação irrelevante e de 5 a 7 para associados que estavam satisfeitos com as 

afirmações. Dentre os associados interrogados aproximadamente 98,5% concordam 

que a agência é ampla, limpa e bem organizada, para cerca de 0,7% é irrelevante e 

aproximadamente 0,7% discordam da afirmação. 

Quando questionados sobre a quantidade de cadeiras disponíveis na agência, 

aproximadamente 96,7% dos questionados concorda com a qualidade e quantidade 

disponível, e cerca de 1,7% não concordam e nem discordam e aproximadamente 

1,4% não estão satisfeitos. 

Para cerca de 86,4% dos associados a quantidade de colaboradores é 

suficientemente boa, em torno de 7,4 não concordam e nem discordam e 

aproximadamente 6,1% acreditam que deveriam existir mais colaboradores para 

realizar os atendimentos. 

Para os associados em tela, aproximadamente 98% estão satisfeitos com a 

segurança dentro da agência, para 1,2% é irrelevante e cerca de 0,7% estão 

insatisfeitos com a segurança. 

Para 404 associados pesquisados, cerca de 96,6% estão satisfeitos com a 

atual localização da agência Centro, 2,7% não concordam e nem discordam e 

aproximadamente 0,7% estão insatisfeitos. 
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        Tabela 07. Atributos de satisfação avaliados a partir da metodologia SERVPERF com escala Lickert em porcentagem. 

Atributos 
Discordo 

Totalmente (1) 
2 3 4 5 6 

Concordo 
Totalmente (7) 

Agência ampla, limpa e bem organizada 0,2475% - 0,4950% 0,7425% 3,9603% 11,1300% 83,4158% 

Cadeiras para quem aguarda atendimento 0,2475% 0,4950% 0,7425% 1,7326% 5,9405% 15,8415% 75,0000% 

Quantidade de colaboradores (filas pequenas 
mesmo em horário de pico) 

2,2277% 1,376% 2,7227% 7,4257% 12,8712% 20,2970% 53,2178% 

Segurança adequada sem ser ostensiva 0,4950% 0,2475% - 1,2376% 4,2079% 13,3663% 80,4455% 

Localização da agência 0,7425% - - 2,7227% 2,4752% 6,6831% 87,3762% 

Disponibilidade de estacionamento 2,2277% 0,7425% 2,7227% 5,4455% 11,1386% 14,6039% 63,1188% 

Interesse dos colaboradores em saber das 
necessidades 

4,2079% 2,9702% 3,7128% 2,7227% 10,6435% 18,0693% 57,6732% 

Colaboradores buscam tornar o serviço mais ágil 2,4752% 1,7326% 1,7326% 2,9702% 9,9009% 15,8415% 65,3465% 

Disposição dos colaboradores em realizar o 
atendimento 

1,4851% 0,9900% 2,2277% 2,9702% 6,6831% 16,5841% 69,0594% 

Colaboradores com boa aparência e vestidos 
adequadamente 

0,2475% 0,2475% 0,2475% 1,2376% 2,4752% 7,4257% 88,1188% 

Auxilio para o uso de caixas eletrônicos 1,4851% 0,2475% 1,2376% 2,7227% 8,4158% 14,1089% 71,7821% 

Transparência e lealdade nas negociações 1,7326% - 1,4851% 3,2178% 7,1782% 17,5742% 68,8118% 

Colaboradores transmitem confiança 1,7326% 1,2376% 0,9900% 4,4554% 2,7227% 14,6039% 74,2574% 

Colaboradores com conhecimento e habilidades 
devidos 

1,7326% 0,4950% 2,7227% 1,7326% 8,6633% 16,0891% 68,5643% 

Condições de acesso para portadores de 
necessidades especiais 

0,4950% - 0,2475% 2,4752% 5,6930% 12,6237% 78,4653% 

Atendimento personalizado e individualizado 1,4851% 0,7425% 0,7425% 2,4752% 6,1881% 12,6237% 75,7425% 

Colaboradores não forçam a venda do produto 1,7326% 0,9900% 1,2376% 2,4752% 9,1584% 15,8415% 68,5643% 

Taxas de juros compatíveis com o mercado 3,7128% 1,7326% 1,9801% 9,1584% 14,3564% 21,0396% 48,0198% 

Serviço é feito corretamente da primeira vez 2,4752% 1,2376% 1,2376% 2,7227% 9,1584% 19,8019% 63,3663% 

Tarifas bancárias baratas 3,2178% 1,9801% 2,9702% 8,9108% 20,2970% 22,0297% 40,5940% 

Sigilo bancário - 0,4950% 0,4950% 1,9801% 5,1980% 8,9108% 82,9207% 

Serviço concluído dentro do prazo 1,4851% 0,2475% 0,9900% 3,7128% 6,1881% 16,3366% 71,0396% 

 Fonte: Dados da pesquisa (2019).
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Ao serem questionados sobre a quantidade de vagas no estacionamento, 

88,71% relataram estar satisfeitos, cerca de 5,4% informaram não concordar e nem 

discordar e 2,9% alegaram estar insatisfeitos. 

Sendo assim, dos interrogados 84,9% estão satisfeitos, aproximadamente 

5,7% acreditam ser irrelevante e 9,4% estão insatisfeitos com o interesse do 

colaborador em saber suas necessidades. 

Do mesmo modo que abordados sobre a capacidade dos colaboradores em 

tornar o serviço mais ágil, 91% concordam com a afirmação, 3% não concordam e 

nem discordam e cerca de 5,9% estão insatisfeitos. 

Deste, 404 associados, 92,4% estão satisfeitos, para 3% é irrelevante e 4,7% 

estão insatisfeitos com a disposição do colaborador em realizar o atendimento. 

Portanto, dos questionados 98% estão satisfeitos, 1,2% acreditam ser 

irrelevante e 0,6% afirmam estar insatisfeitos com a boa aparência e vestimenta 

adequada dos colaboradores. 

Quando interrogados sobre estarem satisfeitos com o auxílio para uso de 

caixas eletrônicos dentro da agência, 94,3% concordam com a afirmação, 2,7% não 

concordam e nem discordam e 2,9 mencionam estar insatisfeitos. 

Dos abordados, 93,6% afirmaram estar satisfeitos, 3,2% acreditam ser 

irrelevante e 3,2% estão insatisfeitos com a transparência e lealdade nas negociações 

feitas pelo Sicredi. 

Cerca de 93,6% dos associados concordaram com a afirmação sobre estarem 

satisfeitos com a confiança transmitida pelos colaboradores, 4% acharam irrelevante 

e 2,4% discordaram. 

Depois de interrogados, 93,4% afirmam estar satisfeitos, 2,5% acham 

irrelevante e 0,7% estão insatisfeitos com o conhecimento e habilidades dos 

colaboradores. 

De tal modo, dos 404 associados, 96,8% concordaram sobre estarem 

satisfeitos com as condições para portadores de necessidades especiais, 2,5% não 

concordam e nem discordam e 0,7% discordaram com a afirmação. 

Quando questionados sobre o atendimento ser personalizado e individualizado, 

94,5% estão satisfeitos, para 2,5% é irrelevante e em 2,9% há insatisfação. 
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Logo, ao serem abordados sobre a satisfação com relação ao colaborador 

forçar a venda do produto, 93,6 dos associados disseram estar satisfeitos, para 2,5% 

é irrelevante e em 3,9% há insatisfação. 

Com relação as taxas de juros, foram questionados sobre serem compatíveis 

com as taxas do mercado e 83% relataram concordar, 8,7% não concordaram e nem 

discordaram e 8,4% discordaram da afirmação. 

Os 90,9% apurados nesta pesquisa dizem que há satisfação com o serviço 

realizado corretamente da primeira vez, 5,7% disseram ser irrelevante e 3,4% 

estavam insatisfeitos. 

Destarte, dos 404 abordados, 82,9% concordaram com a afirmação, 

aproximadamente 8,9% não concordam e nem discordam e 8,2% dizem discordar 

sobre as tarifas bancárias sem mais baratas. 

Assim, para 97% há satisfação com relação ao sigilo bancário, 2% acreditam 

ser um fato irrelevante e 1% dizem estar insatisfeitos. 

Quando questionados se o serviço é concluído dentro do prazo, 93,5% 

concordaram com a afirmação, 3,7% não concordaram e nem discordaram e 

aproximadamente 2,7% afirmaram discordar. 

Das 22 perguntas apenas para agência ampla, limpa e organizada, quantidade 

de cadeiras disponíveis, segurança sem ser ostensiva, localização, boa aparência e 

vestimenta adequada dos colaboradores e sigilo bancário apresentaram-se com mais 

de 95% dos associados satisfeitos, considerando de 5 a 7 na escala Lickert do 

questionário. O que demonstra novamente o que foi afirmado acima sobre os aspectos 

internos terem um maior impacto sobre a satisfação, diferentemente de Ribeiro, 

Machado e Tinoco (2010), que confirmam em seus estudos afirmando que alguns 

aspectos como o ambiente e a aparência da agência foram julgados como atributos 

de menor importância, assim como a aparência dos funcionários. O atendimento ficou 

bastante destacado como importante para a satisfação do cliente e Guo, Duff e Hair 

(2008) confirmam que a cortesia dos atendentes e a forma de tratar o cliente tem muita 

significância na satisfação. 

Do total de questões, todas apresentaram respostas de 1 a 3 conforme escala 

Lickert, ou seja, todas apresentaram algum tipo de insatisfação por parte do 

associado, porém colaborador com interesse em saber das necessidades do 

associado, taxa de juros compatíveis com as taxas do mercado, tarifas bancárias mais 
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baratas foram as indagações as quais o associado disse ter mais insatisfação, todas 

com menos de 85% de associados satisfeitos e mais de 8% de associados 

insatisfeitos. Esses itens merecem uma maior atenção para que não desencadeiem 

uma maior insatisfação nos associados e que conforme o tempo os gestores e 

colaboradores consigam corrigir esses descontentamentos. Para esses atributos 

orienta-se avaliar os produtos e serviços, sobre a necessidade de isenta-los ou reduzi-

los. Quanto aos itens que apresentaram insatisfação mais tiveram pouca expressão, 

os mesmos deverão ser acompanhados, para evitar mais descontentamento e 

aumentar a satisfação sobre os mesmos. 

Além disso, cerca de 95,7% dos associados avaliam os serviços do Sicredi na 

escala de 6 a 10, 2% não souberam informar se estão satisfeitos e 2,2% declararam 

estar insatisfeitos com os serviços do Sicredi em geral, veja-se o gráfico 14: 

 

Gráfico 14. Escala de concordância com a satisfação do associado com os serviços 

do Sicredi de maneira geral. 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora e tabulados pelo Google formulários. 

 

Os resultados apontam que de maneira geral os associados em sua maioria 

estão satisfeitos com os produtos e serviços e as condições e atendimento 

proporcionados pela agencia Sicredi Centro, foi observado que 9 (2,22%) associados 

apresentaram insatisfação, este resultado será apresentado aos gestores para que 

tomem as providências cabíveis. As sugestões acima já mencionadas podem ajudar 

para que o índice de satisfação cresça e o de insatisfação se estingue. 

Por fim, numa escala de 0 a 10 quando questionados se continuarão a ser 

associados por mais de 10 anos apenas 63,1% assinalaram que sim, 31,2% 
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aproximadamente pretendem continuar a ser associados, porém não sabem quanto 

tempo, 2,5% não sabem se continuarão ou não e 3,1% assinalaram ter alguma 

tendência em encerrar sua conta. Quando analisamos o percentual de tendência de 

encerramento da conta, considerando o número de associados total da agência que 

foi de 5.000 este número chega a mais de 150 associados, portanto deverão ser 

tomadas medidas drásticas para tentar a reconquista e fidelização dos mesmos 

através da conversa. Vide gráfico 15: 

 

Gráfico 15. Escala de concordância sobre a possibilidade de continuar sendo 

associado do Sicredi. 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora e tabulados pelo Google formulários. 

 

De todos os artigos da área utilizados para a construção desse trabalho, 

nenhum se encaixa completamente na metodologia proposta, porém da pesquisa de 

Ribeiro, Machado e Tinoco (2010) é o que mais se encaixa. É notório que a satisfação 

do cliente é um indicativo de lealdade, além de que o aumento dessa satisfação leva 

a melhores resultados financeiro para as empresas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objeto central analisar quais os fatores tem ocasionado 

a queda nos índices de satisfação com a qualidade dos serviços prestados aos 

cooperados do Sicredi de Alta Floresta e no decorrer da pesquisa diagnosticou-se que 

os principais fatores que apresentaram insatisfação foram ausência de colaboradores 

com interesse em saber das necessidades do associado, taxa de juros compatíveis 

com as taxas do mercado, tarifas bancárias mais baratas, por isso, a pesquisadora 

sugeriu a organização de um maior número de palestras, treinamentos e incentivos 

sobre como realizar um melhor atendimento e como ter empatia pelo próximo a todos 

os colaboradores e também a avaliação da necessidade e alterar pacote de tarifas ou 

mesmo isentá-las para reduzir o nível de insatisfação conforme a quantidade de 

produtos utilizados pelo associado e ainda promoções em créditos e consórcios. 

Porém é sabido também que as tarifas e taxas de juros do Sicredi já estão entre as 

mais baixas do mercado. Além disso também é possível nas campanhas 

mercadológicas conscientizar os clientes sobre este fato. 

Vale ressaltar que todos os itens avaliados apresentaram algum tipo de 

insatisfação, portanto sugere-se que estes sejam acompanhados. De posse dessas 

informações a cooperativa consegue direcionar suas ações de gestão, para melhorar 

sua eficiência e eficácia em relação a prestação de serviços e evolução dos 

indicadores de qualidade nos serviços e satisfação dos clientes. 

Outra contribuição da pesquisa foi identificar quais os atributos de valor são 

importantes para os clientes da cooperativa, sendo eles agência ampla, limpa e 

organizada, quantidade de cadeiras disponíveis, segurança sem ser ostensiva, 

localização, boa aparência e vestimenta adequada dos colaboradores e sigilo 

bancário, todos com mais de 95% dos associados satisfeitos. Lembra-se que todos 

os itens avaliados apresentaram pelo menos 85% de associados satisfeitos. 

 A pesquisa conseguiu criar um modelo de causa e efeito considerando as 

expectativas dos clientes e a sua percepção do serviço prestado, identificando as 

diferenças entre expectativa e a percepção. Com este modelo a empresa saberá como 

uma ação poderá impactar na percepção do cliente e em sua satisfação. Através do 

modelo percebeu-se que a confirmação de expectativas interfere na imagem e está 

tem forte interferência na qualidade e na satisfação. O preço tem forte significância no 
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valor do serviço, os desejos interferem na satisfação, inclusive possui uma correlação 

muito forte. As expectativas interferem na qualidade e está, por sua vez, tem relação 

de interdependência com a satisfação. 

Observando ainda o modelo e os fatores de insatisfação, percebe-se que 

mesmo que eles tenham percentuais baixos, eles têm forte relação com os 

determinantes da satisfação dos clientes, por isso, as recomendações feitas pela 

pesquisadora, tem alta relevância para a minimização dos impactos negativos e estes 

podem causar.  

Por isso é imprescindível a realização de pesquisas qualitativas e quantitativas 

na área de qualidade em serviços, facilitando na identificação das necessidades e 

expectativas que cada cliente possui.  

Sugere-se que novas pesquisas com essa metodologia e finalidade possam ser 

utilizadas, para outros segmentos, ou na própria cooperativa dentro de alguns anos 

para que possam fazer uma comparação de indicadores e ou mudança nos atributos 

de valor para os associados. 
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ANEXO I – CONCEITOS DOS DETERMINANTES AVALIADOS NA PESQUISA 
DE SATISFAÇÃO 
 
Definições dos determinantes 
 
Imagem corporativa: percepção em relação à corporação ou empresa de 
serviços, fixada na memória dos consumidores. 
Desejos pessoais: afim de obter mais satisfação do que é efetivamente 
necessário. Condição psicológica/social insatisfatória que nos leva a uma ação 
para remedia-la. 
Expectativas: crença prévia sobre o que o serviço irá oferecer. Construída a partir 
de experiências anteriores com o serviço, informação recebida por propaganda 
e comunicação boca a boca. 
Emoções vivenciadas no momento: sentimentos positivos (ou negativos) 
vivenciados no momento da prestação de serviço. Sentimentos de felicidade, 
prazer, entusiasmo, alegria, bom humor (ou mau humor, tristeza, pesar, 
arrependimento, raiva, culpa). 
Qualidade percebida: avaliação de excelência do serviço em relação às 
dimensões de confiabilidade, responsabilidade, segurança, empatia e tangíveis, 
conforme a percepção do cliente. 
Preço do serviço: aquilo que é pago pelo serviço. Aquilo ao qual se renuncia ou 
que é sacrificado na obtenção de um serviço. 
Valor do serviço: relação entre os benefícios obtidos e o preço do serviço. 
(custo/benefício). 
Confirmação de expectativas: comparação entre o que esperávamos receber e 
o que percebemos que recebemos do serviço. 
Satisfação gerada pelo serviço: estado gerado pela reação emocional à 
experiência comum serviço. 
 
*Adaptado de Ribeiro, Machado e Tinoco (2010). 
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ANEXO II - QUESTIONÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES 
ENTRE OS DETERMINANTES DA SATISFAÇÃO. 
 
Tipo de Serviço – Serviços Bancários              Questionário nº:  
 

Com o objetivo de identificar os determinantes principais que afetam a 
satisfação dos clientes desse tipo de serviço, solicita-se responder o questionário 
a seguir, selecionando uma, várias ou nenhuma das alternativas:  
 
 
1. A imagem corporativa da 
empresa de serviços depende 
principalmente de: 
 
 
 
a) Desejos pessoais 
b) Expectativas 
c) Emoções vivenciadas no 
momento 
d) Qualidade percebida; 
e) Preço do serviço 
f) Valor do serviço 
g) Confirmação de expectativas 
h) Satisfação gerada pelo serviço 
 
2. Os desejos pessoais dos clientes 
dependem principalmente de: 
 
a) Imagem corporativa 
b) Expectativas 
c) Emoções vivenciadas no 
momento 
d) Qualidade percebida 
e) Preço do serviço 
f) Valor do serviço 
g) Confirmação de expectativas; 
h) Satisfação gerada pelo serviço. 
 
3. As Expectativas do cliente 
dependem principalmente de: 
 
a) Imagem corporativa; 
b) Desejos pessoais; 
c) Emoções vivenciadas no 
momento; 
d) Qualidade percebida; 
e) Preço do serviço; 
f) Valor do serviço; 

g) Confirmação de expectativas; 
h) Satisfação gerada pelo serviço. 
 
4. As Emoções vivenciadas no 
momento dependem principalmente 
de: 
 
a) Imagem corporativa 
b) Desejos pessoais 
c) Expectativas 
d) Qualidade percebida 
e) Preço do serviço 
f) Valor do serviço 
g) Confirmação de expectativas 
h) Satisfação gerada pelo serviço 
 
5. A Qualidade percebida do cliente 
em relação ao serviço depende 
principalmente de: 
 
a) Imagem corporativa 
b) Desejos pessoais 
c) Expectativas 
d) Emoções vivenciadas no 
momento 
e) Preço do serviço 
f) Valor do serviço 
g) Confirmação de expectativas 
h) Satisfação gerada pelo serviço 
prestado 
 
6. O Preço do serviço depende 
principalmente de:  
 
a) Imagem corporativa 
b) Desejos pessoais 
c) Expectativas 
d) Emoções vivenciadas no 
momento 
e) Qualidade percebida 
f) Valor do serviço 
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g) Confirmação de expectativas 
h) Satisfação gerada pelo serviço 
 
7. O Valor do serviço depende 
principalmente de:  
 
a) Imagem corporativa 
b) Desejos pessoais 
c) Expectativas 
d) Emoções vivenciadas no 
momento 
e) Qualidade percebida 
f) Preço do serviço 
g) Confirmação de expectativas 
h) Satisfação gerada pelo serviço 
 
8. A Confirmação de expectativas 
depende principalmente de: 
 
a) Imagem corporativa 
b) Desejos pessoais 
 
* Adaptado de Ribeiro, Machado e 
Tinoco (2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Expectativas 
d) Emoções vivenciadas no 
momento 
e) Qualidade percebida 
f) Preço do serviço 
g) Valor do serviço 
h) Satisfação gerada pelo serviço 
 
 
9. A Satisfação gerada pelo 
serviço prestado depende 
principalmente de: 
 
a) Imagem corporativa 
b) Desejos pessoais 
c) Expectativas 
d) Emoções vivenciadas no 
momento 
e) Qualidade percebida 
f) Preço do serviço 
g) Valor do serviço 
h) Confirmação de expectativa 
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ANEXO III - QUESTIONÁRIO PARA HIERARQUIZAÇÃO DOS ATRIBUTOS DE 
QUALIDADE PERCEBIDA EM SERVIÇOS PRESTADOS POR INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA COOPERATIVA. 
 
Serviços prestados – atributos de qualidade percebida        Questionário nº:  
 
 
CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 
 

1. Formação: (  ) Não alfabetizado  (  ) ensino fundamental incompleto  (  ) ensino 
fundamental completo  (  ) ensino médio incompleto  (  ) ensino médio completo  (  ) 
ensino superior e acima 
 
2. Gênero: (  ) masculino  (  ) feminino 
 
3. Renda familiar (por membro da família): (  ) até 1 salário mínimo  (  ) de 1 a 3 salários 
mínimos (  ) de 3 salários mínimos acima 
 
4. Idade: (  ) até 20 anos  (  ) de 20 à 29 anos  (  ) de 30 à 50 anos  (  ) de 50 à 65 anos 
(  ) acima de 65 anos 
 
5. Carteira a qual que pertence: (  ) Pessoa física  (  ) Agro  (  ) Pessoa jurídica 
 
6. Há quanto tempo é associado do Sicredi?  (  ) Menos de 1 ano  (  ) de 1 ano à 5 
anos  (  ) de 5 a 10 anos  (  ) acima de 10 anos 
 

 
 Com a finalidade de identificar as principais determinantes que afetam a 
qualidade percebida de um serviço em instituição financeira cooperativa SICREDI, 
solicita-se assinalar no questionário a seguir os três principais atributos de cada grupo, 
marcando “1” para o mais importante, “2” para o segundo item mais importante e “3” 
para o terceiro item classificado:



 

 

 

Aspectos externos 
 
(  ) Localização apropriada 
( ) Disponibilidade de estacionamento 
(  ) Agência de fácil visualização 
(  ) Acesso para portadores de necessidades especiais 
(  ) Disponibilidade de guarda-volumes 
(  ) Banheiros para os associados  
 
 
Aspectos internos 
 
(  ) Agência ampla, limpa e bem organizada 
( ) Colaboradores com boa aparência e vestidos adequadamente 
(   ) Colaboradores em número adequado (filas pequenas mesmo em horário de pico) 
( ) Cadeiras para quem aguarda atendimento 
(  ) Segurança adequada sem ser ostensiva 
 
 
Atendimento 
 
(   ) Auxílio para o uso de caixas eletrônicos 
(   ) Disposição do colaborador para fazer o atendimento 
(   ) Cortesia dos colaboradores 
( ) Interesse em saber as necessidades do associado 
( ) Colaborador com conhecimento e habilidade devidos 
(   ) Colaboradores buscam tornar o serviço mais ágil 
( ) Atendimento  personalizado  e individualizado 
(   ) Colaboradores não forçam a venda do produto 
 
 
Confiabilidade e eficiência 
 
(   ) Colaborador transmite confiança 
(  ) Transparência e lealdade nas negocia ções 
(   ) Serviço feito corretamente na primeira vez 
(   ) Serviço concluído dentro do prazo 
( ) Eficiência na reparação de erros cometidos 
(   ) Sigilo bancário 
 
 
Produtos oferecidos 
 
(   ) Boa gama de serviços 
(   ) Tarifas bancárias baratas 
(   ) Diversidade em opções de crédito 
(   ) Taxa de juros compatível 
(  ) Variedades de forma de acesso ao serviço: internet, telefone, etc. 
( ) Facilidades proporcionadas pelos equipamentos da cooperativa 
 



 

 

   

  

 

 
 Há algum fator importante para a qualidade do serviço que não foi listado? Em 
caso afirmativo, indicar abaixo: 
___________________________________________________________________
_________________________________________________ 
___________________________________________________________________
______. 
 
 
 Solicita-se também que assinale, da mesma forma, os três principais grupos: 
(   ) Aspectos externos 
(   ) Aspectos internos 
(   ) Atendimento 
(   ) Confiabilidade e eficiência 
(   ) Produtos oferecidos 
 
 
* Adaptado de Ribeiro, Machado e Tinoco (2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

  

 

APÊNDICE A - SATISFAÇÃO DO CLIENTE EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS 
PRESTADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COOPERATIVA. 
 

Esta pesquisa tem a finalidade de avaliar a sua satisfação com os serviços 

prestados pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Norte Mato-

grossense – Sicredi Norte MT/PA a fim de possibilitar a melhoria nos serviços e na 

infraestrutura da agência Centro de Alta Floresta – MT. A mesma faz parte de trabalho 

acadêmico para conclusão do curso de Bacharelado em Administração do Instituto 

Federal de Alta Floresta – MT que tem como título “Análise da satisfação do cliente e 

os desafios na prestação de serviços: um estudo de caso no Sicredi de Alta Floresta 

– MT”, para tanto, preciso que responda as perguntas abaixo com a maior sinceridade 

possível.  

Informo que o questionário não será identificado, logo se sinta tranquilo para 

responder as questões de forma verdadeira. 

➢ Por favor, leia com atenção e responda às questões com a alternativa 

que seja mais apropriada com a sua opinião. 

➢ Agradeço sua colaboração com essa pesquisa, e informo que ela irá te 

auxiliar também. 

➢ Para que responda a esta pesquisa é necessário que você seja 

associado a pelo menos 6 meses. 

Primeiro preciso saber há quanto tempo você é associado: 

(  ) De 6 meses a 1 ano 
(  ) De 1 ano a 5 anos 
(  ) De 6 a 10 anos  
(  ) Acima de 10 anos 
 

Para responder o questionário a seguir, pondere a escala de satisfação. Onde 
varia de 1 (Discordo Totalmente) e 7 (Concordo Totalmente). Informamos ainda 
que não há respostas certas ou erradas, elas devem representar apenas a sua 
opinião sobre cada uma delas, para avaliarmos sua percepção quanto a 
satisfação com os produtos e serviços da cooperativa. 
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Afirmações Escala  

Em relação a satisfação com os aspectos internos 

Estou satisfeito (a) com a agência, 

pois ela é ampla, limpa e bem 

organizada. 

1  

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

Estou satisfeito (a) com o número de 

cadeiras para quem aguarda 

atendimento. 

1  

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

Estou satisfeito (a) com a quantidade 

de colaboradores, pois as filas são 

pequenas mesmo em horário de 

pico. 

1 

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  )   

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

Estou satisfeito (a) com a segurança 

no Sicredi, ela é adequada sem ser 

ostensiva. 

1 

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

Estou satisfeito (a) com a localização 

da agência Sicredi Centro. 

1  

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

Estou satisfeito (a) com a quantidade 

de vagas e disposição do 

estacionamento. 

1  

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

Estou satisfeito (a) com o interesse 

do colaborador em saber das minhas 

necessidades. 

1  

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

Estou satisfeito (a) os 

colaboradores, pois buscam tornar o 

serviço mais ágil. 

1  

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 



 

 

   

  

 

Estou satisfeito (a) com a disposição 

do colaborador para fazer o 

atendimento. 

1  

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

Estou satisfeito (a) com a boa 

aparência e vestimenta adequada 

dos colaboradores. 

1  

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

Estou satisfeito (a) com o auxílio 

para o uso de caixas eletrônicos no 

Sicredi. 

1  

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  )  

 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

Estou satisfeito (a), pois há 

transparência e lealdade nas 

negociações. 

1  

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

Estou satisfeito (a) com o 

colaborador, pois o mesmo transmite 

confiança. 

1  

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

Estou satisfeito (a) com o 

conhecimento e habilidades dos 

colaboradores. 

1  

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

Estou satisfeito (a) com as 

condições de acesso para 

portadores de necessidades 

especiais. 

1  

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

Estou satisfeito (a), pois o 

atendimento é personalizado e 

individualizado. 

1  

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

Estou satisfeito (a) com o 

atendimento dos colaboradores, pois 

não forçam a venda do produto. 

1  

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

Estou satisfeito (a) com as taxas de 

juros, são compatíveis com as do 

mercado. 

1  

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

Estou satisfeito (a), pois o serviço é 

feito corretamente na primeira vez. 

1  

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 



 

 

   

  

 

Estou satisfeito (a) com as tarifas 

bancárias, pois são mais baratas. 

1  

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

Estou satisfeito (a) com o sigilo 

bancário. 

1  

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

Estou satisfeito (a) com o serviço, 

pois é concluído dentro do prazo. 

1  

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

 

  Como você avalia dos serviços do Sicredi de maneira geral: 

1 

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

8 

(  ) 

9 

(  ) 

10 

(  ) 

 

Qual a possibilidade de continuar sendo associado do Sicredi? 

1 

(  ) 

2 

(  ) 

3 

(  ) 

4 

(  ) 

5 

(  ) 

6 

(  ) 

7 

(  ) 

8 

(  ) 

9 

(  ) 

10 

(  ) 

 
 

Agora, preciso de algumas informações pessoas suas: 
 

 
Qual é o seu nível de formação escolar? 
 
(  ) Não alfabetizado 
(  ) Ensino fundamental incompleto  
(  ) Ensino fundamental completo 
(  ) Ensino médio incompleto  
(  ) Ensino médio completo 
(  ) Ensino superior e acima 

 
 Qual é o seu gênero? 
 

(  ) Masculino   
(  ) Feminino 

 
 
 Qual a sua renda familiar? 
 



 

 

   

  

 

 (  ) Até R$ 1.996,00  
(  ) De R$ 1.996,00 à R$ 4.990,00 
(  ) De R$ 4.990,00 à R$ 9.980,00 
(  ) De R$ 9.980,00 à R$ 19.960,00  
(  ) Mais de R$ 19.960,00 
  

 Qual a sua idade? 
 

(  ) Até 20 anos 
(  ) De 21 a 30 anos 
(  ) De 31 a 50 anos  
(  ) De 51 a 65 anos 
(  ) Acima de 66 anos 

 
 Qual carteira (segmento) você pertence? 
 

(  ) Pessoa Física 
(  ) Agro 
(  ) Pessoa Jurídica 

 
* Modelo construído pela pesquisadora com base nos dados coletados nos anexos II 
e III.  
 
 


