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RESUMO 

 

Miranda, Beatriz G. C. A jornada do encantamento do cliente Nubank moderada pela 

experiência e percepção das ações tomadas durante o período da Covid-19 para lealdade. 

2020. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Escola Paulista de Política, Economia e 

Negócios, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

As fintechs surgem a partir da utilização de tecnologia para melhoria constante, atendendo as 

necessidades que não eram atendidas pelos bancos tradicionais, viabilizando novos negócios e 

ruptura da cultura bancária atual, trazendo inovação à um setor complexo, com elas surge 

também a necessidade de entender mais os impactos dessas transformações no mercado e na 

sociedade. Este estudo tem como objetivo investigar como o Nubank encanta seus clientes a 

partir da experiência de uso e percepção das ações tomadas durante o período da Covid-19 para 

construção da lealdade. Apresentamos uma análise transversal de abordagem quantitativa, 

obtido por meio de uma coleta de dados com pessoas que tem algum vínculo com a instituição 

Nubank, no período de abril a agosto de 2020. Executamos uma análise multivariada de dados, 

por meio da modelagem de equação estrutural, com estimação por mínimos quadrados parciais 

(PLS-SEM) e efeito moderador utilizando o plug-in PROCESS v.3.4. O modelo mostrou-se 

consistente, aceitando todas as hipóteses formuladas, sendo a relação entre “Qualidade” e 

“Imagem Corporativa” de maior significância assim como “Experiência” e “Ações para o 

Covid-19” variáveis moderadoras aceitas. Os resultados da pesquisa indicaram que a Lealdade 

pode ser explicada pelos construtos aqui elencados e tem grande impacto no desempenho da 

organização. Conclui-se que o Nubank desempenha um papel significativo em determinar como 

o setor financeiro pode avançar no mercado nos próximos anos, construindo uma cultura de 

como os serviços podem funcionar de forma mais efetiva.  

 

Palavras-chave: Fintech. Experiência. Ações de relacionamento. Covid-19. Lealdade. 
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ABSTRACT 

 

Miranda, Beatriz G. C. Nubank's enchantment journey was moderation by experience and 

perception of actions taken during the covid-19 period out of loyalty. 2020. 67 f.  Trabalho 

de Conclusão de Curso – Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Universidade 

Federal de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Fintechs arise from the use of technology for constant improvement, meeting the needs that 

were not met by traditional banks, enabling new business and disrupting the current banking 

culture, bringing innovation to a complex sector, with them also the need to understand more 

the impacts of these transformations on the market and society. This study aims to investigate 

how Nubank enchants its customers from the experience of using and perceiving the actions 

taken during the Covid-19 period to build loyalty. We present a cross-sectional analysis of a 

quantitative approach, obtained through data collection with people who have some link with 

the Nubank institution, from April to August 2020. We performed a multivariate analysis of 

data, through structural equation modeling, with partial least squares estimation (PLS-SEM) 

and moderating effect using the PROCESS v.3.4 plug-in. The model proved to be consistent, 

accepting all the hypotheses formulated, with the relationship between "Quality" and 

"Corporate Image" of greater significance as well as "Experience" and "Actions for Covid-19" 

accepted moderating variables. The survey results indicated that Loyalty can be explained by 

the constructs listed here and has a great impact on the organization's performance. It concludes 

that Nubank plays a significant role in determining how the financial sector can advance the 

market in the coming years, building a culture of how services can work more effectively. 

 

Keywords: Fintech. Experience. Relationship actions. Covid-19. Loyalty. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nesta seção serão apresentados os tópicos iniciais como a contextualização do tema, o 

problema de pesquisa, a estrutura geral do trabalho, objetivo geral e os objetivos específicos da 

pesquisa, e a justificativa para a realização do trabalho. 

 

1.1. Contexto e problema 

O termo Financial Technology, que de forma contraída dá origem ao que é conhecido 

como fintech se coloca à sociedade como um acontecimento que une a modernidade, aqui 

representada pela tecnologia, e os produtos e serviços financeiros, que são caracterizados por 

atividades burocráticas e limitadas principalmente quando falamos sobre mudança. Entretanto, 

esse setor tradicional é um usuário antigo da tecnologia atrelada à informação e comunicação 

(Knight & Wójcik, 2020). 

É importante ressaltar também que as fintechs fazem parte de uma mudança estrutural, 

uma adequação as necessidades dos usuários que com as inovações tecnológicas, agilidade em 

conseguir as informações e a facilidade do acesso proporcionado pela internet por meio dos 

dispositivos móveis, impulsionou o desenvolvimento nas áreas financeiras e bancárias. Trata-

se também de um modelo de negócio que preza pelo baixo custo das operações, transformando 

produtos que nos bancos tradicionais são caros, como os empréstimos e financiamentos, em 

produtos e serviços de fácil acesso para todos os usuários e clientes (Gomber et al., 2017; 

Jagtiani & Lemieux, 2018).  

Desta forma, a nova geração de empresas financeiras surge a partir da utilização de 

tecnologia para melhoria constante, atendendo as necessidades que não eram atendidas pelos 

bancos tradicionais, viabilizando a comercialização de novos negócios e ruptura da cultura 

bancária atual, trazendo dinamismo às relações empresa cliente e inovação à um setor complexo 

(Milian et al., 2019).  

Em contrapartida, a evolução no setor financeiro e bancário sempre existiu, desde o 

surgimento das instituições financeiras até os dias atuais, acompanhando as inovações e 

tecnologia. a transformação do mercado, do consumidor e fatores históricos, como a crise de 

2008, tiveram impacto direto na utilização massiva de tecnologia no setor financeiro e bancário 

(Arner et al., 2015; Knight & Wójcik, 2020; Lee & Shin, 2018). 

O início dessa evolução se deu juntamente com o advento da internet, porém apenas em 

meados de 1990 com a diminuição de custos de transações financeiras, que agora eram feitas 

pela internet, é que o setor financeiro e bancário pode perceber a necessidade de se adequar à 
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nova realidade: a utilização da tecnologia na forma de transacionar com o mercado e seus 

clientes. O cliente que antes só teria acesso às suas informações se locomovendo até uma 

agência bancária, agora podia consultá-la por meio da internet, dentro de sua casa. Além disso, 

o desenvolvimento do conceito de segurança no ambiente on-line se fez necessário para 

proporcionar a confiabilidade dos dados. Desta forma, o momento foi propício para o 

surgimento de empresas que existiriam apenas no mundo on-line, como por exemplo corretoras 

de seguro e serviços de pagamento (Lee & Shin, 2018; Milian et al., 2019; Puschmann, 2017).  

A crise de 2008 teve um papel importante para o fortalecimento das fintechs, 

proporcionando o surgimento de empresas financeiras com atividades específicas deixando de 

lado a pluralidade de produtos e serviços, grandes investimentos em novas empresas do setor 

financeiro, alterações nas regulamentações com a inclusão de novas regras para os bancos de 

varejo e de investimento, mudança no comportamento do consumidor, fácil acesso à informação 

e familiarização com as transações financeiras no ambiente online. A união de todos esses 

fatores, somados à diminuição da lealdade e confiabilidade à uma única instituição devido 

histórico, que já não acompanhava à todas essas mudanças (Alt et al., 2018; Knight & Wójcik, 

2020). 

Após a crise de 2008 as fintechs passaram de fato a existir como organizações, que 

objetivavam a distribuição de produtos e serviços financeiros usando a tecnologia como ponto 

de partida. A crise modificou a perspectiva dos clientes sobre os bancos tradicionais, trazendo 

maior incerteza, diminuindo a credibilidade e principalmente questionando sobre a lealdade à 

instituições que já não atendiam às suas necessidades, além da dúvida acerca da forma de como 

esses bancos transacionavam e se de fato estavam buscando proporcionar uma experiência com 

alto nível de qualidade aos seus clientes (Gomber et al., 2017).  

No Brasil, segundo a Pesquisa Fintech Deep Dive 2019, elaborada pela PWC, as fintechs 

tem grandes oportunidade de crescimento, visto a concentração financeira e bancária nos 

bancos tradicionais e uma grande parcela da população que não tem acesso a esses serviços 

financeiros. Além disso, o aumento das tarifas desses bancos e intervenção do Banco Central 

no que compete a regulamentação, provocam ainda mais esse crescimento, a pesquisa 

apresentou um crescimento de 20% no setor que corresponde aos bancos digitais e 18% no setor 

de crédito. Na pesquisa feita em 2019 pela CVA Solutions, empresa especializada em pesquisa 

de mercado e consultoria, a instituição com melhor valor percebido considerando a relação 

custo-benefício oferecido aos clientes foi a fintech Nubank, o que corrobora com sua missão 

como empresa e valores.  
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O Nubank tem como principal objetivo ter o melhor atendimento ao cliente, visto que 

depois das empresas de telefonia, os bancos são os principais no ranking de reclamações. Tem 

como lema a democratização do mercado de crédito brasileiro, disponibilizando produtos e 

serviços para os mais variados perfis, sem segmentação bancário por renda ou aplicações, 

diferente dos bancos tradicionais. Com essas premissas e o mercado brasileiro propício para a 

quebra de paradigma no setor financeiro e bancário, a fintech conseguiu investimento para 

tornar suas ideias em produtos, utilizando grande parte do investimento em pesquisa, 

desenvolvimento e contratação de cientistas para gerar soluções (Sreeharsha, 2015).  

Conforme divulgado pela própria instituição, em janeiro de 2020 a fintech atingiu a 

marca de 20 milhões de clientes, distribuídos entre conta corrente e cartão de crédito, tendo 

clientes ativos em 100% dos municípios brasileiros, sendo uma das 100 fintechs mais 

importantes do mundo, além disso, e considerando o fato de que o Brasil é o terceiro país com 

o maior número de aplicativos financeiros, o aplicativo do Nubank em 2019 foi o mais 

acessado. No que compete aos seus produtos e serviços, não cobra tarifas para abertura ou 

manutenção de contas nem anuidade de cartão de crédito, indo contra o perfil da maioria dos 

bancos tradicionais. A fintech que lançou seu primeiro produto em 2014, em 2019 abriu 

escritórios na Argentina e México, e recebeu o Series F, um aporte no valor de U$400 milhões. 

Os resultados alcançados pelo Nubank chamam a atenção sobre a possibilidade da relação 

existente entre os fatores que compõe a lealdade e a escolha de uma instituição financeira.  

Tendo em vista a necessidade de compreender a relação de lealdade existente entre 

organização e cliente, a presente pesquisa busca elucidar quais são os fatores que determinam 

essa relação utilizando como instituição a fintech Nubank, partindo de um estudo quantitativo 

de caráter descritivo, propondo um modelo teórico e realizando uma análise dos resultados. 

Esta pesquisa desenvolveu um modelo teórico adaptado de vários autores, considerando os 

componentes que determinam a lealdade.   

 

1.2.  Objetivos 

Nesta seção serão abordados os principais objetivos deste estudo, que nortearam seu 

desenvolvimento. A fim de responder o problema de pesquisa, são definidos um objetivo geral 

abrangente e objetivos específicos em forma de ações a serem realizadas.  

1.2.1. Objetivo Geral 

Investigar como o Nubank encanta seus clientes a partir da experiência de uso e 

percepção das ações tomadas durante o período da Covid-19 para construção da lealdade.  
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1.2.2. Objetivo Específico 

• Identificar as principais questões relacionadas à construção da lealdade à fintech 

Nubank por parte de seus clientes. 

• Analisar quais fatores influenciam de forma direta na lealdade, por parte dos 

clientes. 

• Propor um modelo teórico de pesquisa que moderada pela experiência e ações 

tomadas durante o período da Covid-19. 

 

1.3.  Justificativa 

A lealdade reflete a junção dos fatores de satisfação, compromisso e relacionamento, 

podendo ainda ser uma vantagem competitiva pois clientes leais tendem a repetir a compra e 

até mesmo promover a marca, pensando na satisfação que a marca lhe traz ao invés do preço 

que dispende para ter determinado produto ou serviço (Boateng, 2019).   

Ademais, nos estudos feitos por Fornell et al. (2020), é demonstrado um aumento da 

lealdade às marcas nos últimos 25 anos ocasionado pela existência de uma área exclusiva para 

o gerenciamento de crises e reclamações, sendo a Geração Y a geração mais leal. Ainda neste 

estudo, os autores relatam que atualmente com as opções ilimitadas de produtos e serviços e o 

fácil acesso, a preocupação com os fatores como lealdade e satisfação determinam de fato o 

sucesso de uma empresa (Cheng et al., 2020).  

Tendo isso em vista, o estudo sobre esse tema, principalmente tendo como instrumento 

a instituição Nubank, pode contribuir para uma maior conscientização por parte das 

organizações na importância de manter a lealdade de seus clientes num ambiente tão 

competitivo, a lealdade pode ser um fator para determinante para a escolha, se torna uma 

vantagem competitiva e considerando o panorama atual, com a pluralidade de produtos e 

serviços, além o fácil acesso à informação, manter os níveis de confiabilidade e lealdade passa 

a ser vital para qualquer tipo de instituição. Especificamente no setor financeiro e bancário, o 

estudo sobre esse tema traz a luz o perfil de instituições consolidadas e compreensão sobre a 

forma de atuação de instituições ingressantes, como o Nubank. Em suma, o objetivo deste 

trabalho é compreender o quanto a lealdade de fato tem impacto na escolha pela instituição 

Nubank, tendo em vista os fatores que à compõe. 

Para alcançar este objetivo, partimos da fundamentação teórica, explorando mais o 

contexto da inovação bancária, fintechs e marketing de relacionamento no setor financeiro, 
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desta forma, tendo o respaldo necessário para construção das hipóteses e elaboração de um 

modelo teórico à ser testado, composto por variáveis independentes, como a imagem 

corporativa, qualidade, confiança e satisfação e variável dependente lealdade. Para que o teste 

das hipóteses e verificação da relação entre as variáveis, foi aplicado um questionário 

totalmente online respeitando o isolamento ocasionado pela pandemia do Coronavirus. E, por 

fim, a demonstração dos resultados obtidos.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E CONSTRUÇÃO DO MODELO 

Esta seção é formada pelas teorias que suportaram a escolha das variáveis para formação 

do construto, bem como, suas definições e dados tendo em vista o modelo proposto. A princípio, 

dissertaremos sobre os conceitos que basearam a construção do modelo teórico, subdividido em 

(2.1) A inovação bancária e fintechs, que exploram os temas e dados para escolha do Nubank 

como instituição a ser estudada, (2.2) Marketing de relacionamento e imagem corporativa no 

setor financeiro, que tem a função de fundamentar as variáveis escolhidas e por fim, a seção 

(2.3) Construção do modelo teórico que tem como finalidade, explorar as variáveis que fazem 

parte do construto.   

 

2.1.  Inovação bancária e fintechs 

O conceito de inovação bastante difundido inicialmente por Schumpeter tinha como 

ponto de partida o ciclo evolutivo que envolvia empreendedores, oportunidades e 

investimentos. Os empreendedores tinham a vontade de a partir de um problema, pensar em 

soluções, soluções que se tornavam oportunidades de negócio e com o investimento, naquele 

momento, do sistema bancário, se convertiam em realidade. Com isso, os bancos sempre 

tiveram um papel fundamental para viabilizar as inovações, porém apenas representando o 

crédito e atualmente, com a presença da tecnologia, estão impulsionando a mudança de grandes 

conglomerados, o setor bancário passou de financiador à inovador, usando tecnologias para se 

manter competitivo frente aos concorrentes, mantendo assim, sua lucratividade (Chaarani, 

2018; Gazel & Schwienbacher, 2020).  

A princípio a inovação no setor financeiro e bancário teve destaque nos países 

desenvolvidos e em seguida, partiu para os países em desenvolvimento por meio da 

globalização, em ambos os cenários, a inovação teve impacto nas transações, produtos 

financeiros, serviços e até mesmo na forma de comunicação entre o cliente e a instituição 

bancária. A instituição financeira que utiliza a inovação e possibilita que áreas de pesquisa e 

desenvolvimento existam, está contribuindo para o setor, e considerando um mercado altamente 

concorrido, a entrada constante de novas instituições impulsiona o interesse pelo tema por 

daquelas que já estão consolidadas, movimentando assim, o fluxo de conhecimento e 

desenvolvimento. Atualmente podemos observar que bancos tradicionais têm buscado parcerias 

com incubadoras ou aceleradoras transformando projetos embrionários de fintechs em 

inovações disruptivas, mantendo o controle visto o investimento no negócio e assim, 

participando ativamente da mudança (Hornuf et al., 2020; Marakanon & Panjakajornsak, 2017).  
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Como exemplo de inovação financeira e bancária podemos citar o internet banking, 

criado para facilitar as transações e a interação entre instituição e cliente. Trata-se de uma 

ferramenta que permite que o cliente acesse sua conta bancária usando o seu computador 

pessoal, mas além disso, pode ser observado também como a essência da inovação no setor 

bancário: do ponto de vista do cliente, é uma ferramenta que pode ser usada sem a interação 

física, sem a necessidade de deslocamento até o espaço físico de atendimento (agências), onde 

ele tem total controle sobre como quer transacionar através de um menu disponibilizado pela 

instituição, podendo acessar à qualquer hora e de qualquer lugar; do ponto de vista da 

instituição, uma forma menos custosa de fornecer os mesmos serviços e para as fintechs que 

que oferecem serviços semelhantes aos dos bancos tradicionais, porém, focados em resolver 

problemas utilizando a tecnologia, contribuem ainda mais para jornada do cliente e têm em sua 

essência entregar a melhor experiência para seus clientes (Goyal et al., 2016).  

Por outro lado, os bancos tradicionais mesmo com a utilização da tecnologia ainda 

podem ser identificados pela rede de atendimento, agências bancárias espalhadas por um 

determinado território, onde o cliente precisa se locomover até este espaço físico para realizar 

transações por meio de terceiros, que no caso, são os funcionários que estão na linha de 

atendimento ao cliente e, muitas vezes, aguardam para fazer uma simples transferência 

bancária. O gasto que envolve apenas esse exemplo é bastante significativo. A tangibilidade 

dos bancos tradicionais reflete na experiência do cliente, que mesmo com instalações em 

diversos locais podem não oferecer um serviço rápido e de qualidade, e sim serviço diferente 

conforme a segmentação. (Sajic et al., 2017). 

Assim, com a necessidade de adaptação à tecnologia por parte dos bancos tradicionais, 

o desenvolvimento de ferramentas que podem trazer o cliente para perto sem inúmeros locais 

de atendimento é o ponto de partida para inovar as formas de comunicação entre instituição – 

cliente. Os aplicativos que permitem fazer transações pelo celular, a plataforma bancária 

disponível na internet e até mesmo o atendimento telefônico, demonstram que gastos com 

tecnologia são mais eficientes do que com os espaços físicos que, com os anos, tornaram-se 

obsoletos. A utilização da tecnologia no setor financeiro e bancário passa a ser o fator decisivo 

para continuidade dessas organizações, não fazendo mais sentido permanecer apenas no 

ambiente tradicional, explorar o que a tecnologia tem para agregar é o novo conceito de 

vantagem competitiva quando se trata de sistema bancário e tendo isso em vista, o surgimento 

de unidades de negócios voltadas à simplificação e acesso democrático ao sistema bancário, 
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como as fintechs, marcam o uso da tecnologia neste setor (Mosteanu & Faccia, 2020; Sajic et 

al., 2017). 

No Brasil, a utilização do mobile banking e internet banking teve um crescimento 

bastante rápido e, com base no relatório fornecido pela Federação Brasileira de Bancos 

(FEBRABAN), com data base de 2019, a evolução pode ser observada na figura 1: 

 

 
Figura 1: Evolução das transações bancárias por canal (em bilhões de transações) 
Fonte: Adaptado da FEBRABAN (Relatório de Tecnologia Bancária 2020 – ano base 2019, p. 12). 

 

As fintechs podem ser definidas como a utilização da tecnologia no oferecimento de 

produtos e serviços financeiros, podendo ter foco em apenas um produto ou serviço ou até 

mesmo, oferecer uma gama semelhante à de bancos tradicionais. Trata-se de uma tema bastante 

abrangente e que pode ser facilmente confundido com apenas a utilização da tecnologia no 

sistema financeiro e bancário, porém, para que a fintech exista é necessário suprir necessidades 

como produtos e serviços, estrutura organizacional, processos, sistemas e modelo de negócio  

(Gimpel et al., 2018; Puschmann, 2017). 

Tratando-se de períodos históricos, as fintechs surgiram a partir de um movimento 

constante de inovação, sendo dividido em três períodos principais: o período analógico entre 

1866 e 1867, caracterizado pela falta de instrumentos que possibilitassem a tecnologia da 
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informação; o período a partir de 1967 que transformou a indústria financeira de analógica para 

digital, tendo como base a globalização perdurando até 2008; e a partir de 2008 com a utilização 

de tecnologia para fornecimento de produtos e serviços financeiros, que foi possibilitado pela 

desconfiança gerada pela crise. Este último período, pode ser definido como o ponto de partida 

para popularidade dessas empresas, com mercado fragilizado devido à crise de 2008, houve 

uma mudança de perspectiva por parte dos clientes, evidenciado pelo desconforto em continuar 

transacionando com as mesmas instituições, visto a dimensão que a crise tomou, tornando o 

ambiente perfeito para o surgimento de novos formatos de organizações financeiras nos países 

desenvolvidos e em seguida, nos subdesenvolvidos (Arner et al., 2015). 

Desta forma, acompanhando o período histórico, podemos ressaltar que esse tipo de 

modelo de negócio passa por mudanças na trajetória de sua evolução, pautadas em três 

principais áreas: utilização da tecnologia da informação para processos internos com foco em 

ganho de eficiência, disponibilizando aos clientes poucos canais de contato com essa 

tecnologia; padronização dos processos que utilizam a tecnologia da informação junto à 

terceiros, expandindo esse conceito às empresas que prestam serviços buscando manter a 

mesma eficiência obtida internamente; por fim, a utilização da tecnologia tendo como foco o 

cliente e o relacionamento com ele, tendo em vista que a mudança ocorreu de dentro da 

instituição para fora, essa última área é o resultado dos esforços feitos desde a primeira área 

(Puschmann, 2017).  

As fintechs existem em um ambiente competitivo e colaborativo, visando sempre o 

crescimento do setor, tendo participação da sociedade, governo e empresas, cada um com o seu 

papel, sendo as fintechs e staturps as responsáveis por novos produtos e formas de oferecer 

serviços já existentes, desenvolvendo tecnologias de impacto no setor financeiro; o governo 

tendo como principal contribuição prover regulação e legislação; empresas com suas 

necessidades à serem atendidas, possibilitando a inovação e a sociedade, que indica os déficits 

do ambiente financeiro tradicional impulsionando a mudança (Lee & Shin, 2018). 

No que compete à sociedade, num estudo feito por Daqar et al. (2020), que teve como 

principal finalidade verificar a percepção das gerações em relação às fintechs constatou que as 

Gerações X e Y são as que mais utilizam os serviços das fintechs e que também, possuem o 

maior entendimento sobre o tema. A Geração Y se destacou ainda mais pelo fato de ter maior 

experiência e conhecimento em serviços e aplicativos dessas instituições. No estudo feito por 

Zomer et al. (2018), que buscou compreender qual a composição geracional de um curso de 
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graduação, constatou que em sua maior parte é composto também pelas gerações X e Y. Ambas 

características podem ser importantes no recorte deste estudo.  

Vale ressaltar que o processo de inovação no setor financeiro e bancário brasileiro é 

definido por uma série de eventos que sempre tiveram envolvimento com a evolução do 

capitalismo e globalização. Segundo Cernev et al., (2009), a inovação bancária brasileira 

ocorreu e ainda ocorre por meio de ondas de inovação. O quadro que segue elenca os fatores 

que determinaram cada um desses períodos: 

 
Tabela 1 
Ondas de inovação bancária e seus fatores determinantes 

Ondas Fatores Determinantes Período 

1° onda Criação de grandes centros de processamento de dados e utilização de computadores 
para gestão contábil das transações bancárias; Década de 1960 

2° onda Automação dos caixas das agências bancárias, por meio da interligação entre os 
sistemas de processamento; Final da década de 1970 

3° onda Terminais de autoatendimento fora das agências, diminuindo o deslocamento do 
cliente; Década de 1980 

4° onda Início do atendimento bancário via telefone e implementação do internet banking; Década de 1990 

5° onda 
Processo em curso, onde ganha destaque o mobile banking, correspondentes 

bancários e parcerias para o desenvolvimento de novos produtos e serviços com base 
na tecnologia 

A partir dos anos 2000 

Fonte: Adaptado de Cernev, Diniz e Jayo (2009, p. 4).  
 

Considerando a realidade brasileira, com vasto distanciamento social entre as camadas 

mais pobres e mais ricas e somando isso à nossa extensão territorial com lugares de difícil 

acesso, a tecnologia bancária que tem impacto nesse cenário são os correspondentes bancários, 

o que demonstra ainda a dificuldade em manter o ritmo acelerado de inovação tecnológica 

existente em outros países e a necessidade de diminuição da burocratização dos serviços 

bancários (Leonardi et al., 2016). 

No Brasil, as fintechs surgiram um pouco mais tarde, em 2010, com a criação da 

Fairplace, uma plataforma digital que possibilitava empréstimos entre pessoas físicas. 

Conforme a FINNOVATION (2019), atualmente o Brasil tem 604 fintechs ativas, tendo como 

principais setores o de meios de pagamentos e crédito. É importante ressaltar que as fintechs, 

não tem as mesmas regulamentações que os bancos tradicionais, o que distingue o oferecimento 

de produtos e serviços da mesma instituição, assim como na segmentação, existindo várias 

categorias, como de crédito, de pagamento, gestão financeira, empréstimo, investimento, 

financiamento, seguro, negociação de dívidas, câmbio e multisserviços.  

As fintechs de crédito estão autorizadas a funcionar de acordo com duas segmentações: 

intermediação entre credores e devedores por meio de negociações realizadas em meio 
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eletrônico: a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas 

(SEP), cujas operações constarão do Sistema de Informações de Créditos (SCR).  Para entrar 

em operação, as fintechs que quiserem operar como SCD ou SEP devem solicitar autorização 

ao BACEN, além de obter informações sobre os proprietários, o BACEN precisa comprovar a 

origem da respectiva movimentação financeira dos recursos utilizados no empreendimento 

pelos controladores e verificar se há compatibilidade da capacidade econômico-financeira com 

o porte, a natureza e o objetivo do empreendimento.  

No Brasil, as fintechs estão regulamentadas desde abril de 2018 pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN) – Resoluções 4.656 e 4.657. As definições com base nas resoluções 

e circulares do Banco Central do Brasil, são: 

• Resolução 4.792, de 26 de março de 2020, (Altera a Resolução n° 4.656, de 26 de abril 

de 2018), “A SCD é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações 

de empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos creditórios exclusivamente 

por meio de plataforma eletrônica, com utilização de recursos financeiros que tenham 

como única origem capital próprio.” 

• Circular 3.885, de 26 de março de 2018 (Revoga a Circular n°3.683, de 4 de novembro 

de 2013), “Art. 4º As instituições de pagamento são classificadas nas seguintes 

modalidades, de acordo com os serviços de pagamento prestados: I - emissor de moeda 

eletrônica: instituição de pagamento que gerencia conta de pagamento de usuário final, 

do tipo pré-paga, disponibiliza transação de pagamento que envolva o ato de pagar ou 

transferir, com base em moeda eletrônica aportada nessa conta, converte tais recursos 

em moeda física ou escritural, ou vice-versa, podendo habilitar a sua aceitação com a 

liquidação em conta de pagamento por ela gerenciada; II - emissor de instrumento de 

pagamento pós-pago: instituição de pagamento que gerencia conta de pagamento de 

usuário final pagador, do tipo pós-paga, e disponibiliza transação de pagamento com 

base nessa conta; e III - credenciador: instituição de pagamento que, sem gerenciar 

conta de pagamento: a) habilita recebedores para a aceitação de instrumento de 

pagamento emitido por instituição de pagamento ou por instituição financeira 

participante de um mesmo arranjo de pagamento; e b) participa do processo de 

liquidação das transações de pagamento como credor perante o emissor, de acordo 

com as regras do arranjo de pagamento.” 

• Resolução nº 2.099, de 17 de agosto de 1994, “Art. 7º O banco múltiplo deverá 

constituir-se com, no mínimo, duas das seguintes carteiras, sendo uma delas 
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obrigatoriamente comercial ou de investimento: I - comercial; II - de investimento e/ou 

de desenvolvimento, a última exclusiva para bancos públicos; III - de crédito 

imobiliário; IV - de crédito, financiamento e investimento; e V - de arrendamento 

mercantil.” 

Abaixo ranking com os principais bancos tradicionais e digitais do Brasil, com base no 

ativo total. Vale observar a quantidade de postos de atendimento que cada um dispõe, bem 

como sua segmentação, caracterizada anteriormente pelas resoluções e circulares do Banco 

Central do Brasil. 

 
Tabela 2 
Comparativo entre os bancos tradicionais e digitais, usando como base o ativo total.  

Instituição financeira Segmento Ativo Total Agências Postos de 
Atendimento 

BANCO DO BRASIL S.A. Banco Múltiplo R$1.453.810.571,00 4.415 1.001 
CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

Caixa Econômica 
Federal  

R$1.299.710.547,00 3.374 747 

BANCO BRADESCO S.A. Banco Múltiplo R$1.181.169.491,00 4.564 1.360 
ITAÚ UNIBANCO S.A. Banco Múltiplo R$1.140.343.069,00 3.148 897 
BANCO SANTANDER S.A. Banco Múltiplo R$824.540.108,00 2.716 1.446 
BANCO PAN S.A. Banco Múltiplo R$31.968.981,00 2 0 
NU PAGAMENTOS S.A. IP R$17.735.963,00 1 0 
BANCO ORIGINAL S.A. Banco Múltiplo R$12.266.639,00 2 0 
BANCO INTER S.A. Banco Múltiplo R$9.257.930,00 26 0 
NU FINANCEIRA S.A.   SCD R$3.089.948,00 2 0 
BANCO C6 S.A. Banco Múltiplo R$1.461.262,00 2 0 

Nota: IP: Instituição de Pagamento; SCD: Sociedade de Crédito Direto 
Fonte: Elaboração própria (base de dados BACEN - última atualização em: 29/02/2020).  

 
 

A principal diferença entre os bancos tradicionais e as instituições de pagamentos e 

sociedades de crédito direto, que são denominados fintechs, são as tarifas.  A tarifa é o valor 

cobrado pelas instituições financeiras e bancos que prestam serviços aos seus clientes. 

Importante ressaltar que os valores não são fixados pelo BACEN, e sim determinados pelas 

próprias instituições financeiras mediante o contrato de prestação de serviços feito entre as 

partes (cliente – instituição). Além disso, existem serviços gratuitos, tais como o fornecimento 

da primeira via de cartão de débito, quatro saques por mês e até mesmo 10 folhas de cheque. 

Abaixo, foi elencado a tarifa cobrada pelos principais produtos e serviços oferecidos pelas 

instituições (cobrança da segunda via de cartão de débito, saques além dos gratuitos, 

transferências entre contas de instituições diferentes, pacote básico de serviços e anuidade de 

cartão de crédito) do ranking anterior: 
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Tabela 3 
Comparativo de tarifas dos produtos e serviços mais usuais 
   Tarifas dos produtos e serviços mais usuais  

Instituição financeira 
Fornecimento 
de Cartão de 

Débito 
Saque Transferência 

entre bancos  

Pacote 
Básico de 
Serviços 

Cartão de 
Crédito 

(anuidade) 
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 8,50  R$ 3,00  R$ 10,45  R$ 13,25   R$ 0,60  
CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL R$ 8,50  R$ 2,60  R$ 10,00  R$ 12,40   R$ 63,00  

BANCO BRADESCO S.A. R$ 8,10  R$ 2,95  R$ 10,45  R$ 12,95   R$ 62,00  
ITAÚ UNIBANCO S.A. R$ 7,60  R$ 2,95  R$ 11,10  R$ 13,20  ** 
BANCO SANTANDER S.A. R$ 7,90  R$ 3,00  R$ 10,30  R$ 13,20   R$ 78,00  
BANCO PAN S.A. R$ 17,00 * R$ 15,00  R$ 20,00  * 
NU PAGAMENTOS S.A. *  R$ 6,50  * * * 
BANCO ORIGINAL S.A. R$ 15,90  R$ 2,00  R$ 8,90  R$ 13,00   R$ 200,00  
BANCO INTER S.A.  **   R$ 5,00  R$ 15,00  R$ 20,00   R$ 80,00  
NU FINANCEIRA S.A.    **   **  ** **   **  
BANCO C6 S.A. R$ 10,00 R$ 5,00 R$ 4,00 * * 

Nota: * não tem; ** não informado 
Fonte: Elaboração própria (base de dados BACEN - última atualização em: 29/02/2020). 

 

O sistema bancário brasileiro concentra-se em cinco grandes bancos (Banco do Brasil, 

Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Itaú Unibanco e Banco Santander), desta forma, 

mesmo sob as regulações do BACEN praticam altas superiores para empréstimos quando 

comparados às fintechs, quando comparamos esses bancos às fintechs percebemos a real 

necessidade de mudança. O Nu Pagamentos, que também é conhecido como Nubank se 

diferencia no que compete à cobrança de tarifas, sendo isento em quase todos os quesitos, tendo 

valor apenas nos saques. A instituição não possui local para atendimento presencial, é uma 

entidade nova, iniciando suas operações em 2013. Segundo a sexta edição do relatório 

Fintech100 de 2019 da KPMG que destaca as fintechs mais inovadoras, o Nubank é a 

organização principal no que compete à tecnologia financeira na América Latina. Em 2014 

lançou seu primeiro produto, o cartão de crédito sem anuidade administrado pelo usuário pelo 

aplicativo mobile. O cartão teve sucesso e foi solicitado por quase 30 milhões de pessoas desde 

que foi lançado. Em 2017, lançou o seu próprio programa de recompensas e fidelidade (Nubank 

Rewards) e a sua conta digital. Em 2019, a empresa começou testando seu serviço de 

empréstimo pessoal e deu os primeiros passos expansão internacional, abrindo escritórios no 

México e Argentina. O Nubank utiliza grande parte dos investimentos que recebe em pesquisa 

e desenvolvimento de novos produtos e, não possui nenhuma agência bancária, tendo como 

ponto focal o atendimento e transações feitas pelos smartphones (Sreeharsha, 2015). 
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Desta forma, esta entidade foi escolhida para o estudo, buscando entender como a 

instituição constrói o sentimento de lealdade sendo tão distinta de seus concorrentes que, já são 

consolidados no mercado financeiro e bancário no Brasil.  

Durante a elaboração desta pesquisa o mundo enfrentava a pandemia do novo 

coronavírus (COVID 19), um grande desafio para toda a sociedade e empresas, incluindo as 

fintechs, visto a desaceleração econômica que teve impacto direto nos investimentos. A 

incerteza gerada pelo vírus diminuiu os investimentos em novos negócios, ficando sob 

responsabilidade dos governos reestabelecer o bem estar econômico (Wójcik & Ioannou, 2020).  

No Brasil, diante de diversos acontecimentos, como por exemplo o isolamento por 

tempo indeterminado, tanto o BACEN quanto os demais bancos aqui elencados tiveram 

iniciativas visando diminuir riscos relacionados ao crédito e até a propagação da doença. O 

BACEN adotou medidas para segurar a economia brasileira, como: o programa emergencial 

para financiamento de folhas de pagamento e empréstimos aos bancos tendo como garantia 

operações de crédito. A tabela a seguir demonstra algumas iniciativas tomadas pelas instituições 

durante este período: 

 
Tabela 4 
Ações tomadas durante o período de COVID 19 

Instituição financeira Ações COVID 19 

BANCO DO BRASIL S.A. Distribuição do auxílio emergencial, prazos especiais para pagamento de empréstimos 
(Pessoa Física e Jurídica), diminuição do horário de atendimento ao público  

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

Distribuição do auxílio emergencial, prazos especiais para pagamento de empréstimos 
(Pessoa Física e Jurídica), diminuição do horário de atendimento ao público  

BANCO BRADESCO S.A. Prazos especiais para pagamento de empréstimos (Pessoa Física e Jurídica), diminuição 
do horário de atendimento ao público e doação para o combate do vírus 

ITAÚ UNIBANCO S.A. Prazos especiais para pagamento de empréstimos (Pessoa Física e Jurídica), diminuição 
do horário de atendimento ao público e doação para o combate do vírus 

BANCO SANTANDER 
S.A. 

Prazos especiais para pagamento de empréstimos (Pessoa Física e Jurídica), diminuição 
do horário de atendimento ao público e doação para o combate do vírus 

BANCO PAN S.A. Redução de juros em operações financeiras e prazos especiais 
BANCO ORIGINAL S.A. Redução de juros em operações financeiras e prazos especiais 

BANCO INTER S.A. 
Prazos especiais para pagamento de faturas de cartão de crédito, transferências 

interbancárias gratuitas, canais de atendimento para idosos e profissionais de saúde e 
política de home office para funcionários 

BANCO C6 S.A. ** 
Nota: ** não informado 
Fonte: elaboração própria (ordenados por ativo total com base nos dados disponibilizados por cada instituição - 
última atualização em: 12/04/2020). 

 

O Nubank, que já não faz cobrança de manutenção mensal de conta, anuidade e 

transferências entre bancos, também anunciou algumas medidas, como: parcelamento da fatura 

em até 12 vezes, com uma taxa de juros de 1,9% ao mês; negociação de empréstimos com 

carência de 60 dias; parceria com mercados para pagamento de boletos e a medida de maior 



21 
 

 
 

impacto, no que compete à valores, a criação de um fundo de 20 milhões de reais para apoio 

aos clientes durante este período, que tem como finalidade custear atendimento médico e 

psicológico remoto, pedidos de supermercado e farmácias por meio de parceria com outras 

startups. Além disso, os funcionários do Nubank estão trabalhando no regime de home office 

por tempo indeterminado.  

 

2.2.  Marketing de relacionamento e imagem corporativa no setor financeiro e bancário 

O marketing de relacionamento foi durante muito tempo uma vertente do marketing 

considerada sem importância. Construir uma relação de longo prazo com o cliente ou qualquer 

outra entidade que tivesse conexão com a organização, não era um assunto que despertava 

interesse. Porém, com os impactos causados pela evolução tecnológica, o marketing de 

relacionamento se torna um dos principais recursos para garantir o sucesso da organização 

(Payne & Frow, 2017).  

Neste sentido, a popularidade do marketing de relacionamento está diretamente ligada 

ao crescimento do setor de prestação de serviços, que tem como uma de suas características o 

relacionamento a longo prazo, sendo indispensável manter foco no vínculo empresa – cliente. 

Observa-se também que por meio do marketing de relacionamento, outros fatores se tornam 

factíveis, como a fidelização do cliente, aumento da lucratividade e identificação de 

oportunidades de melhorias (Gummerus et al., 2017). 

Vale ressaltar que o estudo do marketing de relacionamento tem como finalidade 

direcionar atributos de marketing para compor, desenvolver e preservar trocas relacionais de 

forma bem-sucedidas entre as partes e trazendo este conceito para a área de prestação de 

serviços, o cliente se torna o núcleo dessa relação. Do mesmo modo, tornando o cliente o centro 

do relacionamento e usando demais atributos para construir uma relação duradoura, se tem 

como resultado a lealdade. Além disso, o marketing de relacionamento também engloba fatores 

como qualidade, satisfação e confiança. Contudo, ainda no campo da tecnologia, esta 

abordagem deve permanecer em constante mudança acompanhando assim as necessidades dos 

agentes que fazem parte deste universo (Boateng, 2019; Husnain & Akhtar, 2015). 

Para Zhang et al. (2016), as ações do marketing de relacionamento proveitosas para as 

organizações são as empregadas conforme cada etapa da relação, sempre considerando a 

trajetória do cliente e observando qual o estado dessa relação, dentro de quatro óticas identificas 

pelo estudo: nível de compromisso, confiança, dependência e normas relacionais. Entender o 

momento e em qual estado o cliente se encontra é primordial para determinar o sucesso ou 
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fracasso da relação. O estudo feito por Caliskan (2019), concorda na adaptabilidade das 

estratégias de marketing de relacionamento, mas também no que compete aos traços de 

personalidade dos clientes, desta forma, é possível implantar técnicas de marketing de 

relacionamento com base na personalidade e comportamento indo além do perfil demográfico 

do cliente, algo que já é bastante utilizado.  

Além disso, o marketing de relacionamento no setor financeiro e bancário é uma 

vantagem competitiva, ainda mais numa área com tantas instituições semelhantes disponíveis. 

Ele passa a ser usado como um artifício para mediar o entendimento do que realmente o cliente 

precisa e como a instituição pode fazer para suprir essa necessidade, quais são as características 

necessárias para captar e manter o cliente, bem como, aumentar a carteira que possui em relação 

ao mercado. Considerando a realidade atual, ter um atributo que diferencia a instituição 

financeira frente à todas disponíveis são de fato, um traço determinante para o sucesso. Entender 

que o cliente é sim uma parte importante do negócio e deve ser tratado de tal forma é a principal 

missão do estudo de marketing de relacionamento, ainda mais no setor bancário e juntamente 

com as inovações tecnológicas, tem deixado o tradicionalismo e burocracia como um ponto 

fraco na decisão do cliente (Nure, 2018).  

Sob esta perspectiva, o marketing de relacionamento pode contribuir ativamente para 

construção da imagem corporativa de uma instituição, impactando de forma direta no nível de 

lealdade e reputação. Organizações que conseguem construir uma boa imagem e reputação no 

mercado em que atuam, estão mais propensas a manter o cliente fidelizado, principalmente no 

ramo de prestação de serviços. Ainda neste setor, é necessário que as organizações mostrem 

quais ações estão tomando em relação ao nível de qualidade e proporcionem uma experiência 

agradável ao cliente, trazendo tangibilidade ao que compõe a prestação de serviços, como o 

atendimento e usabilidade. Quanto maior a percepção de qualidade e melhor a imagem 

corporativa, maior o impacto positivo no nível de lealdade do cliente para com a organização 

(Leaniz & Rodríguez, 2016).  

Ainda no campo da imagem corporativa, conforme o estudo feito por Lin e Lu (2010), 

de fato existe uma influência positiva entre a imagem e a confiança, desta forma, adequar a 

imagem corporativa ao perfil do cliente para alcançar um maior nível de confiança na relação 

organização – cliente é essencial. Em contra partida, no estudo feito por  Rehman et al. (2019), 

destaca que a imagem corporativa faz parte de um processo de identificação do cliente com a 

organização que influencia na construção da percepção da marca em relação às necessidades 

do cliente, sendo fundamental mais pesquisas sobre o tema. 
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O marketing de relacionamento no setor financeiro tem como principal finalidade 

proporcionar ao cliente uma relação de confiança mútua, além de qualidade nos produtos e 

serviços. A instituição deve conhecer e entender quais são as necessidades dos seus clientes, e 

oferecer produtos e serviços personalizados e que fazem sentido com o seu comportamento, 

possibilitando a satisfação contínua, tornando o marketing de relacionamento uma necessidade 

para obtenção de lucro. Vale ressaltar que as instituições podem usar os dados que possuem 

para além da oferta de produtos e padronização de taxas, essas informações podem ser usadas 

para propiciar ao cliente o sentimento confiança, visto que a instituição o conhece e o respeita, 

dando continuidade ao relacionamento onde todos ganham. Essa característica permite a 

diferenciação das organizações e é um fator decisivo na escolha (Madan et al., 2015). 

 

2.3.  Construção do modelo 

Esta pesquisa utilizou uma adaptação de vários modelos teóricos na revisão da literatura, 

utilizando dois como os modelos principais. Um deles foi o modelo proposto pelo estudo de 

Omoregie et al. (2019), que teve como objetivo estudar quais fatores influenciam a intenção de 

lealdade, usando como base de dados 565 clientes dos bancos com melhor desempenho. Os 

resultados da pesquisa indicaram que as variáveis utilizadas tiveram impactos significativos na 

lealdade. Este estudo contribuiu para o presente trabalho no que compete à utilização da 

confiança, qualidade e imagem corporativa como variáveis independentes.  

 Outro modelo utilizado na revisão teórica foi o proposto pelo estudo dos autores Mbama 

e Ezepue (2016), que teve como objetivo examinar as percepções dos clientes sobre bancos 

digitais, experiência, satisfação, lealdade e desempenho financeiro em bancos do Reino Unido. 

A pesquisa trouxe como resultado o fato de que a qualidade do serviço, funcionalidade, valor 

percebido, envolvimento e risco percebido são os principais fatores que determinam a 

experiência do cliente nos bancos digitais. Ressaltou também que experiência, satisfação e 

lealdade têm relações significativas.  

Na Figura 2 é apresentado o modelo teórico, e na sequência são detalhados os 

respectivos construtos com as hipóteses da pesquisa. 
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Figura 2: Modelo de Pesquisa Proposto 
Fonte: elaboração própria. 
 

2.3.1. Qualidade 

A qualidade na prestação de serviços é um tema bastante abrangente, que envolve 

principalmente os serviços prestados de forma eletrônica, sendo definida como a qualidade 

geral do consumidor e uma forma de base de qualidade para demais serviços. Esta qualidade é 

observada pelo agente em todos os aspectos, desde o acesso até a transação final e essa junção 

de aspectos que faz o cliente determinar o nível de qualidade na prestação do serviço. Além 

disso, fatores mais específicos como o acesso ao site, organização das informações e a 

facilidade de uso, são determinantes para construção deste conceito (Amin, 2016; Liao et al., 

2011). 

Trazendo para o cenário de serviços bancários, a qualidade é um fator decisório na 

escolha do banco, é observada a partir da consistência na prestação do serviço por parte da 

instituição financeira, além de ser uma variável que impacta de forma direta na lealdade e 

satisfação. No que compete à lealdade, a qualidade está atrelada à percepção do relacionamento 

que o cliente tem com os funcionários, que mediante da ideia de profissionalismo e competência 

é gerada a lealdade, além é claro de todos os outros fatores. Por outro lado, qualidade percebida 

pelo cliente no decorrer da utilização do produto ou serviço, é o que determina a satisfação 

(Omoregie et al., 2019). 

Assim, a qualidade é vista como uma vantagem competitiva, pois os bancos em sua 

grande maioria oferecem uma gama muito semelhante de produtos e serviços, sendo difícil a 
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diferenciação. A decisão de utilizar determinada instituição financeira está ligada ao nível de 

qualidade dos serviços prestados, principalmente no ambiente virtual, que acompanha a 

tendência de inovação. Os serviços oferecidos pelo universo virtual de um banco, como por 

exemplo o fácil acesso aos dados bancários independentemente da localização do usuário, nem 

sempre são os mesmos serviços oferecidos no ambiente offline, outro fator que pode influenciar 

na percepção de qualidade (Shankar & Jebarajakirthy, 2019) 

Ainda no tocante da qualidade e satisfação, os serviços bancários que utilizam a 

tecnologia como principal aliada despertam o sentimento de confiança e por consequência 

desencadeiam na satisfação e fidelidade por parte do consumidor (Beigi et al., 2016). 

A percepção de qualidade dos serviços bancários por parte do cliente também tem 

relação direta na imagem corporativa, com a avaliação de diversos fatores incluindo a lealdade, 

confiança e a satisfação, a imagem corporativa se relaciona com a primeira percepção de 

qualidade que o cliente tem ao usar determinado serviço, se essa experiência inicial exercer 

uma concepção de qualidade o impacto será o mesmo na imagem corporativa e também de 

forma direta, na fidelidade (Omoregie et al., 2019). 

Desta forma, a qualidade é um dos fatores decisórios para lealdade, e que se trata de um 

processo constituído de satisfação, fidelidade, confiança, percepção de risco, imagem 

corporativa e diversos outros fatores. Vale ressaltar que da qualidade derivam pontos essenciais 

para escolha da instituição. Assim, foram levantadas as seguintes hipóteses: 

H1a. A qualidade tem impacto positivo na lealdade na escolha dos serviços da fintech 

Nubank. 

H1b. A qualidade tem impacto positivo na satisfação na escolha dos serviços da fintech 

Nubank. 

H1c. A qualidade tem impacto positivo na confiança na escolha dos serviços da fintech 

Nubank. 

H1d. A qualidade tem impacto positivo na imagem corporativa na escolha dos serviços 

da fintech Nubank. 

 

2.3.2. Imagem Corporativa 

Assim como a qualidade, a imagem corporativa também pode ser considerada um fator 

de vantagem competitiva. É um dos fatores de comparação entre instituições por parte do cliente 

no momento da escolha tendo em vista a confiabilidade e credibilidade que a organização 

transmite. Além disso, a imagem corporativa é um ativo da empresa, algo que a faz única e 
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determinante, e os clientes que escolhem as organizações pautados nessa condição, tomam essa 

decisão com base na lealdade e confiança (Afsar et al., 2010; Ofori et al., 2017; Omoregie et 

al., 2019). 

De modo geral, a imagem corporativa pode ser vista como um conjunto de atributos que 

envolve o produto, serviço e características da própria organização que tem ligação íntima com 

o consumidor, e proporcionam além da qualidade na prestação do serviço o sentimento de 

segurança. A imagem corporativa no ambiente virtual tem grande valia, a reputação e 

credibilidade que o site passa para o cliente são igualmente capazes de determinar sua escolha 

e organizações que conseguem trazer e reter clientes nesse ambiente, geram confiança e 

satisfação. A imagem corporativa é um coeficiente que impacta a todos que se relacionam com 

a organização, os investidores consideram a imagem no momento de se tornarem acionistas, e 

os consumidores no momento de se tornarem clientes. Esse momento de decisão é determinado 

pelo nível de lealdade que é diretamente proporcional, ou seja, quanto melhor a imagem 

corporativa maior será a lealdade. (Yan & Du, 2016). 

Assim, a confiança tem sua relação com a imagem corporativa ao passo que a impressão 

que o consumidor possui da organização impacta na utilização ou compra. Desta forma, quando 

o consumidor se propõe a se relacionar com a organização, ele conhece minimamente aquela 

instituição, acreditando que ela irá lhe entregar aquilo que se propôs, a confiança que se 

confirma também resulta na lealdade (Taolin et al., 2019). 

No estudo feito por Leaniz e Rodríguez (2016), constatou-se que a imagem corporativa 

tem grande impacto na lealdade, sendo um fator de extrema importância para alcançar os 

objetivos e sucesso organizacional. Deve ser vista como uma ferramenta e assim, integrá-la à 

estratégia da empresa mantendo o foco na melhoria constante e sustentável deste atributo. A 

forma como a empresa se posiciona em questões relacionadas à ética, sociedade e até mesmo 

cultura podem influenciar na imagem corporativa e consequentemente, na lealdade. Quando 

existe identificação entre cliente e a imagem organizacional, a qualidade é positivamente 

impactada. Quanto maior a percepção de respeito que o cliente tem da organização, mais leal 

ele se torna.  

Para Omoregie et al. (2019), a imagem corporativa especificamente no setor financeiro 

e bancário é influenciada principalmente pela qualidade dos serviços prestados, que se desdobra 

na satisfação e lealdade. É também responsável pela confiança que o cliente tem na instituição, 

determinando a percepção sobe a qualidade do serviço que será prestado, sendo assim, a 



27 
 

 
 

idealização por parte do cliente é com base na imagem corporativa da instituição. Se a 

idealização é concretizada a satisfação e a lealdade tendem a aumentar positivamente.  

Por fim, é importante ressaltar que a imagem corporativa é um componente expressivo 

nas pesquisas sobre lealdade e que sendo usada como uma vantagem competitiva pode ser 

responsável por grande parte da lucratividade da organização. Desta forma, foram formuladas 

as seguintes hipóteses: 

H2a. Imagem corporativa tem impacto positivo na lealdade na escolha dos serviços da 

fintech Nubank. 

H2b. Imagem corporativa tem impacto positivo na satisfação na escolha dos serviços da 

fintech Nubank. 

H2c. Imagem corporativa tem impacto positivo na confiança na escolha dos serviços da 

fintech Nubank. 

 

2.3.3. Satisfação 

A satisfação do cliente no âmbito da lealdade é um fato de é substancial, a satisfação é 

o que precede a lealdade. O consumidor, como principal agente, tende a escolher organizações 

que conhecem e que se sente confortável e, quando fica satisfeito com o serviço prestado é leal 

a esta organização. Esse pensamento racional de escolha que é determinado pela sensação de 

conforto é dado pela repulsa ao risco, sabendo que determinado serviço será prestado com 

maestria a satisfação que advém da confirmação desse fato é o que estabelece a lealdade e a 

fidelidade (Nguyen, 2016; Pleshko & Heiens, 2015). 

Além da fidelidade, a satisfação que dá origem à lealdade também está atrelada à 

experiência do cliente, essa satisfação é a soma de toda as experiências que os clientes têm 

durante o uso do serviço, e como principal antecedente tem a fidelidade. Conforme visto 

anteriormente, a qualidade do serviço tem impacto na satisfação e fidelidade, desta forma ambas 

variáveis estão correlacionadas à lealdade (Mbama & Ezepue, 2018).  

A lealdade é uma construção, que ao longo do relacionamento, acumula sensações 

oriundas das experiências vividas, que podem apenas atender ou superar a expectativa do 

cliente. Nesse sentido, a lealdade é registrada quando ao precisar de um produto ou serviço a 

primeira empresa que lhe vem à mente atende as suas expectativas, essa é uma forma prática 

de registrar o que significa lealdade, e claro, esse conceito diretamente ligado à satisfação. 

Trazendo para o setor de serviços bancários, a satisfação e lealdade caminham juntas com a 

fidelidade, e para construção de uma relação perdurável a instituição precisa estar disposta a 
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garantir a qualidade na prestação do serviço e fazer com que o cliente se sinta único. A partir 

disso se tem fidelidade e satisfação e, portanto, a lealdade.  

Assim, foi criada a seguinte hipótese: 

H3. Satisfação tem impacto positivo na lealdade na escolha dos serviços da fintech 

Nubank. 

 

2.3.4. Confiança 

A confiança, assim como as demais variáveis aqui estudadas, faz parte da construção de 

um conceito do cliente e tem início por meio da insegurança. O cliente, ao escolher determinada 

organização, acredita que lhe será entregue algo com qualidade ímpar se deixando vulnerável 

pois ainda não tem a confirmação de que isso irá acontecer, desta forma, a partir do momento 

em que a organização atinge esse objetivo, entregando o produto ou serviço com a qualidade 

esperada, nasce o sentimento de confiabilidade e fidelidade. A empresa que consegue manter 

esse tipo de relação de entrega do esperado e em alguns casos até mesmo a superação dessa 

expectativa, cativa o consumidor e gera a lealdade. A imagem corporativa também é uma 

variável relevante neste primeiro momento de escolha (Ofori et al., 2017; Omoregie et al., 

2019). 

Ainda sob o ponto de vista de Omoregie et al. (2019), a princípio o cliente cria um 

vínculo de confiança com a organização e se suas expectativas forem atendidas sente satisfação. 

Desta forma, se a expectativa não é atendida o cliente não desconfia da instituição e sim não se 

torna leal à esta. No setor financeiro e bancário, a confiança é ainda mais importante sendo o 

fator que impulsiona o primeiro contrato do cliente com a organização. O cliente que busca 

produtos e serviços bancários tende à confiar na instituição antes mesmo de usar os seus 

produtos ou serviços, então, este primeiro contato é primordial para que a relação se perdure, a 

relação de confiança – satisfação – lealdade só tende à crescer conforme a confiança é 

conquistada.  

Por fim, a confiança se baseia a tríade de competência, integridade e benevolência. 

Competência no sentido de que é necessário ter habilidades para executar aquilo que se espera, 

integridade no tocante ao respeito e prosseguimento com regras e condutas, tendo sempre como 

base o comprometimento e benevolência no tocante valorizar as parcerias e querer fazer o bem 

ao próximo. Comparando essa tríade com o ambiente virtual, a competência é a eficiência ao 

executar o serviço, a integridade é a segurança e precisão das informações e a benevolência se 

assemelha com a vontade de resolver problemas por parte da organização (Brun et al., 2016) 
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Tendo isto em vista, segue a hipótese: 

H4. Confiança tem impacto positivo na satisfação na escolha dos serviços da fintech 

Nubank. 

 

2.3.5. Lealdade 

A lealdade do cliente é o resultado de uma série de fatores, que foram construídos 

gradativamente por meio da satisfação, qualidade, confiança e demais variáveis aqui discutidas. 

Esse resultado está ligado à experiência do cliente, que pode influenciar de forma positiva uma 

utilização recorrente e até mesmo uma recomendação. Ainda assim, a satisfação é a principal 

fonte de lealdade, desta forma, as organizações precisam trabalhar com ações que visam a 

satisfação do cliente para então chegarem na etapa de lealdade. A lealdade ainda pode ser 

definida como o vínculo entre a atitude de comprar ou usar repetidamente aquilo que é ofertado 

por determinada instituição, e trazendo para os serviços especificamente, a qualidade tem assim 

como a satisfação determina fortemente essa atitude repetida. Desta forma podemos estabelecer 

que a qualidade, satisfação e a confiança são variáveis que tem impacto positivo na lealdade 

(Nguyen, 2016). 

Também uma vantagem competitiva e mediante todos os aspectos que resultam nela, a 

organização tem como papel intensificar ações de marketing para aumentar o nível de satisfação 

e confiabilidade visando fidelizar o cliente e, de fato, tornando-o leal a instituição. Essas ações 

de marketing significam de alguma forma uma interação entre empresa - cliente e é exatamente 

isso que traz confiabilidade e a atitude de permanecer leal, resultando assim em uma repetição 

de compra (Boateng, 2019) 

Do mesmo modo, a lealdade é também um determinante para o sucesso da empresa, 

pois o cliente leal tem a motivação para continuar se relacionando com a instituição. No que 

compete ao setor de serviços financeiros e bancários a lealdade é de extrema importância e se 

dá também pelo processo de divulgação por parte dos clientes satisfeitos. Vale ressaltar que a 

lealdade é um conceito amplamente discutido, mas que sempre volta ao passo de que é uma 

construção feita por meio de outros fatores, ou seja, não é puramente lealdade e sim tudo o que 

envolve a experiência, que começa com o momento de escolha pelo fato de conhecer a 

corporação (isso inclui qualidade e imagem corporativa), passa para confiar que o produto/ 

serviço atingirá as expectativas e a disposição de permanecer com a instituição (Husnain & 

Akhtar, 2015). 
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Especificamente no setor de serviços bancários, cujo ambiente é bastante competitivo, 

a lealdade está atrelada a fidelização de clientes, sendo um processo de manutenção contínua 

envolto de comprometimento com a garantia de satisfação do cliente para desta forma 

conquistarem a lucratividade desejada. Os bancos precisam fidelizar os clientes mediante 

sensação de satisfação e confiança, partindo da qualidade na prestação de serviços, atributos 

estes que se condessam e dão origem à lealdade (Omoregie et al., 2019). 

Vale ressaltar que voltar as atenções especificamente para o internet banking com o 

intuito de promover a lealdade, no âmbito dos bancos digitais, é de grande valia, mas antes 

disso é necessário entender que o relacionamento com o cliente é o primeiro passo. Voltar 

esforços para manter a qualidade e confiabilidade das plataformas de acesso é essencial para 

estreitar esse relacionamento e promover a lealdade, isso traz uma sensação de segurança e 

prolonga os laços, além de viabilizar uma forte propaganda por parte do cliente (Amin, 2016). 

Além disso, a lealdade pode ser identificada apenas como um longo relacionamento, 

sem considerar outras variáveis, como qualidade. Empresas que tiveram um comportamento 

favorável e não necessariamente o mantiveram e que tem muito tempo no mercado, podem ter 

clientes leais apenas por estes motivos, mas se essas mesmas empresas oferecerem produtos e 

serviços constantemente com qualidade as relações serão sustentadas pela qualidade e a 

empresa irá obter mais lucro, pois estará colhendo os resultados do envolvimento com o cliente 

(Larsson & Viitaoja, 2017). 

Desta forma, a combinação de elementos da psicologia, sociologia, economia e demais 

áreas que envolvem o comportamento humano também podem ajudar a compreender o processo 

de lealdade, sendo imprescindível que a empresa considere este tipo de estudo em suas ações 

de marketing para assimilar ainda mais o processo de tomada de decisão, saber se é tomada de 

forma individual ou busca outras opiniões, visando sempre entender o desejo pois este tem 

ligação com a lealdade. Entender aquele que já é cliente é menos custoso do que conquistar 

novos clientes, sendo assim, a compreensão das variáveis que constituem a lealdade são 

fundamentais para o sucesso (Am & L, 2015). 

 

2.3.6. Experiência 

A compreensão sobre a experiência de uso dos aplicativos e demais plataformas 

disponibilizadas pelas instituições é de grande importância justamente para entender quais são 

as percepções do cliente nesse ambiente, em relação à usabilidade, conforto, confiabilidade e 

satisfação em efetuar a transação. Além disso, a utilização desses serviços no ambiente online 
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pode trazer uma maior segurança para o cliente e preferência por essa plataforma (Soto-Acosta 

et al., 2014). Sendo assim, foram criadas as hipóteses:  

H5. A experiência declarada modera os efeitos da (a) qualidade, (b) imagem corporativa 

e (c) satisfação afetando positivamente a lealdade à fintech Nubank, de modo que quanto maior 

o nível de experiência, mais forte será a relação entre os três construtos apresentados em relação 

a lealdade à fintech Nubank.  

 

2.3.7. Percepção das ações do Nubank durante o período de pandemia 

O relacionamento já existente entre organização e cliente pode perdurar independente 

das atitudes que que a organização tem, respeitando sempre o limite entre o aceitável pelo 

cliente e sociedade. Nesses sentidos, as relações que são consideradas fortes podem prevalecer 

e diminuir o impacto de ações negativas. Em contra partida, essa forte relação pode influenciar 

na expectativa que o cliente tem no que compete à entrega com qualidade e imagem corporativa 

e quando essa expectativa não é atendida tende a ter um efeito negativo maior nos clientes com 

forte relação do que nos clientes com fraca relação. Desta forma, apresentados as hipóteses:  

H6. As ações tomadas pelo Nubank durante o período de pandemia da Covid-19 modera 

os efeitos da (a) imagem corporativa afetando positivamente a lealdade à fintech Nubank de 

modo que quanto maior o nível de percepção, mais forte será a relação entre esse construto em 

relação a lealdade à fintech Nubank; (b) imagem corporativa afetando positivamente a 

satisfação à fintech Nubank de modo que quanto maior o nível de percepção, mais forte será a 

relação entre esse construto em relação a satisfação à fintech Nubank; (c) imagem corporativa 

afetando positivamente a confiança à fintech Nubank de modo que quanto maior o nível de 

percepção, mais forte será a relação entre esse construto em relação a confiança à fintech 

Nubank; (d) qualidade afetando positivamente a imagem corporativa da fintech Nubank de 

modo que quanto maior o nível de percepção, mais forte será a relação entre esse construto em 

relação a imagem corporativa da fintech Nubank.  
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3. METODOLOGIA 

Esta seção aborda os procedimentos metodológicos em relação aos participantes, 

instrumento de coleta, procedimentos para tratamento de dados e validade. Além disso, explica 

os cuidados relacionados à qualidade dos dados obtidos, em especial no que se refere à 

purificação dos dados. 

 

3.1.  Revisão sistemática da literatura 

Para revisão sistemática da literatura partimos da busca de estudos primários, por meio 

da estratégia automática visitando o Portal de Periódicos CAPES e selecionando como base de 

pesquisa a plataforma Web of Science. Como critério de seleção, optamos por artigos 

relacionadas à palavra fintech cuja publicação ocorreu no período entre 2015 e 2020. Com a 

base refinada, foram encontrados 395 artigos, exportados para análise e visualização 

bibliométrica utilizando o software VOSviewer, que de acordo com critérios relacionados à 

publicação analisa os documentos que constam na base usada e retorna com informações que 

podem auxiliar na delimitação da pesquisa. Os critérios usados neste trabalho foram: palavras 

relacionadas ao tema fintech, principais autores, origem das publicações e autores mais citados. 

No que compete as palavras relacionadas ao tema fintech, temos como referência a 

inovação, tecnologia, informação, confiança e modelo. Abaixo, a visualização de densidade 

considerando as principais palavras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Visualização de Densidade – principais palavras 
Fonte: VOSviewer 
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Quando selecionamos os principais autores por meio da visualização de densidade, 

localizamos nomes que constam no presente trabalho, trazendo credibilidade ao tema abordado 

e ao objeto de estudo, conforme imagem que segue: 

Figura 4: Visualização de Densidade – principais autores 
Fonte: VOSviewer 
 

Já tendo como unidade de análise a origem das publicações, podemos observar que o 

Brasil não tem tanta representatividade na base Web of Science, e que o líder de publicações 

são os artigos de origem estadunidense, conforme segue: 
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Figura 5: Visualização de Densidade – países com maior número de publicações 
Fonte: VOSviewer 
 

Considerando como critério os autores mais citados quando o tema é fintech, tendo 

assim uma ideia de quais são as referências bibliográficas relacionadas ao assunto, encontramos 

um cenário bastante semelhante à densidade dos principais autores, o que confirma que as 

principais publicações são as referências para o tema abordado. Desta forma, no que compete à 

visualização de densidade dos autores mais citados, temos: 
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Figura 6: Visualização de Densidade – autores mais citados 
Fonte: VOSviewer 

 

Ao observar os artigos publicados pelos autores em questão, verificou-se que nenhum 

deles utilizou técnica de modelagem de equação estrutural, apresentando maior frequência com 

trabalhos teóricos. Em contrapartida, considerando a base de pesquisa a plataforma Web of 

Science, e utilizando como palavras chaves “structural equation modeling” AND “fintech” 

considerando o período dos últimos cinco anos, constam apenas 9 resultados.   
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Tabela 5 
Artigos que utilizaram a técnica de modelagem de equação estrutural 
Ano Título Autores Revista 

Publicada Citações Método de 
Pesquisa 

2020 
Understanding fintech continua

nce: perspectives from self-
efficacy and ECT-IS theories  

Shiau, WL; Yuan, Y; Pu, 
XD; Ray, S; Chen, CC. 

Industrial 
Management & 
Data Systems 

4 PLS 

2020 

Factors determining behavioral 
intentions to use Islamic 

financial technology Three 
competing models  

Darmansyah; Fianto, 
BA; Hendratmi, A; Aziz, 
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Fonte: elaboração própria. 
 

3.2.  Coleta e purificação de dados 

O presente estudo utilizou a abordagem quantitativa, obtido por meio de uma coleta feita 

apenas com pessoas que tem algum vínculo com a instituição Nubank. Os dados foram obtidos 

por conveniência (Malhotra, 2014) e no processo de coleta utilizou-se um survey que foi 

publicado em uma plataforma de pesquisa on-line chamada QuestionPro visto período de 

pandemia, durante 20 de abril de 2020 até 01 de agosto de 2020. Ao longo da coleta, o 

questionário teve 1.464 visualizações, 642 preenchimentos e 388 respostas completas, sendo 

que após a purificação de dados, utilizando o critério da distância de Prasanta Chandra 

Mahalanobis para identificar outliers (utilizando-se a quantidade de variáveis do modelo=24, 

valor crítico= 51,18 e alfa >0,001) , ficaram 303 registros para análise dos dados que foram 
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tabulados no Microsoft Excel e analisados posteriormente no IBM SPSS 25 Smart PLS 3.0 

Professional. Além disso, foi empregada a análise multivariada de dados, por meio 

da modelagem de equação estrutural, com estimação por mínimos quadrados parciais (PLS-

SEM). O efeito moderador foi analisado utilizando o plug-in PROCESS v.3.4 (Hayes, 2018). 

A pesquisa contemplou uma parte sociodemográfica do perfil do respondente, bem 

como escalas psicométricas do modelo proposto neste estudo. Na fase de análise dos dados 

sociodemográficos, procurou-se incorporar questões para cobrir aspectos do uso dos produtos 

e serviços da instituição Nubank. Os dados foram tratados por meio de análises descritivas entre 

variáveis e análises de médias com amostras independentes (teste t). 

O modelo foi construído com uma questão inicial sobre como o respondente conheceu 

a instituição, seguido por seis questões relacionadas à frequência de uso dos produtos e serviços, 

ancoradas em uma escala classificada como tipo Likert com sete pontos (1- discordo totalmente 

até 7- concordo totalmente). Em seguida, cinco questões alternativas ainda sob a ótica da 

relação dos produtos e serviços, três questões sobre a experiência também ancoradas em uma 

escala classificada como tipo Likert com sete pontos (1- discordo totalmente até 7- concordo 

totalmente). E vinte e quatro questões com base na adaptação de três estudos (Amin, 2016; 

Omoregie et al., 2019; Shankar & Jebarajakirthy, 2019). Finalizando com a apresentação de 

uma matéria explicando sobre as medidas tomadas pelo Nubank durante a pandemia do 

coronavírus e em seguida, usando a escala Likert com sete pontos (1- discordo totalmente até 

7- concordo totalmente). Para aspectos da caracterização do perfil demográfico e das 

organizações foram elaboradas questões objetivas específicas. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A presente seção se ocupa da apresentação e da análise do perfil dos respondentes e das 

empresas, análise de diferença das médias de grupos e análise de modelo estrutural. 

 

4.1.  Perfil dos respondentes 

O perfil dos respondentes da pesquisa é apresentado nesta seção para caracterização da 

amostra que é formada por 303 pessoas, considerando as respostas válidas, temos 173 (57,1%) 

do sexo masculino e 125 (41,3%) do sexo feminino. Se observarmos a relação entre sexo e 

geração, destaca-se a geração Y, equivalente em ambos os sexos, sendo 57,6% (n=99) 

pertencentes ao sexo masculino e 54,0% (n=67) pertencentes ao sexo feminino. Encontramos a 

mesma homogeneidade no nível educacional, especificamente na categoria de graduação 

concluída, sendo 40,5% (n=70) do sexo masculino e 40,0% (n=50) do sexo feminino. No que 

compete a exercer atividade remunerada, 90,8% são do sexo masculino, enquanto 84,8% são 

do sexo feminino.  Já na relação entre sexo e renda individual 94 (54,3%) do sexo masculino 

tem renda menor do que 4 salários mínimos mensais, enquanto 49 (39,2%) pertencem ao sexo 

feminino.  

Ainda neste agrupamento de divisão por gênero (masculino e feminino) observando à 

frequência de uso dos produtos e serviços do Nubank, ao analisar as médias das variáveis 

frequência de uso do cartão de crédito, frequência de uso da conta digital, frequência de uso do 

cartão de débito, frequência de uso de empréstimos, frequência de uso do programa rewards e 

a frequência de uso da conta pessoa jurídica verificou-se que são similares, desta forma, não há 

diferença de frequência de uso entre os gêneros. Entretanto, ao dividir o grupo por geração 

(geração Y e geração Z) considerando as médias das mesmas variáveis de frequência de uso, 

observou-se que a geração Z utiliza com maior frequência a conta digital 

(t(275,803)=4,221;p<0,001), enquanto a geração Y utiliza com maior frequência o programa 

rewards (t(273,547)=2,961;p=0,003) e os empréstimos oferecidos pela instituição 

(t(217,250)=2,140;p=0,033). 

A maioria dos entrevistados conheceu a instituição por meio de amigos ou familiares 

(n=178/58,7%), seguidos pelos que conheceram através das redes sociais (n=45/14,9%). Em 

relação ao tempo de relacionamento, observou-se que 21,1% (n=64) possui vínculo há mais de 

36 meses, seguidos por clientes com vínculo entre 12 e 18 meses (n=53/17,5%). 

Classificando nível educacional e renda individual, 83,7% (n=72) estão cursando a 

graduação e possuem renda menor de 4 salários mínimos mensais enquanto 40,8% (n=49) que 
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se enquadram na mesma categoria de renda tem graduação concluída. Além disso, como é 

possível observar na Tabela 6, a amostra apresenta perfil heterogêneo sendo composta tanto 

pela da Geração Y (n=166) quanto pela Geração Z (n=112), cursando graduação (28,4%) ou já 

concluída (39,6%) porém em sua grande maioria com o estado civil solteiro. Em relação à 

atividade profissional, 86,8% exercem atividade remunerada, predominantemente como 

profissionais CLT (n=196) e renda individual menor que 4 salários mínimos (47,2%) seguido 

de uma renda entre 4 e 6 salários mínimos (27,1%). 

 

Tabela 6 
Perfil demográfico 

Característica  (N=303)  Característica  (N=303)  Característica  (N=303)  
Geração Nível Educacional Estado Civil 

Baby Boomer 1 (0,3%) Nível médio incompleto 3 (1,0%) Solteiro 234 (77,2%) 

Geração X 17 (5,6%) Nível médio concluído 12 (4,0%) Casado 35 (11,6%) 

Geração Y 166 (54,8%) Cursando graduação 86 (28,4%) União Estável 20 (6,6%) 

Geração Z 112 (37,0%) Graduação concluída 120 (39,6%) Separado/ 
Divorciado 8 (2,6%) 

Omissos 7 (2,3%) Cursando pós-graduação 29 (9,6%) Viúvo 1 (0,3%) 

  Pós-graduação concluída 48 (15,8%) Omissos 5 (1,7%) 

  Omissos 5 (1,7%)   
      

Exerce Atividade Remunerada Categoria Renda Individual* 

Sim 263 (86,8%) Colaborador CLT 196 (64,7%) Menor que 4 salários 
mínimos 143 (47,2%) 

Não 35 (11,6%) Profissional Liberal 9 (3,0%) De 4 a 6 salários 
mínimos 82 (27,1%) 

Omissos 5 (1,7%) Autônomo 26 (8,6%) De 7 a 10 salários 
mínimos 44 (14,5%) 

  Empresário 10 (3,3%) Maior que 10 
salários mínimos 29 (9,6%) 

  Funcionário Público 7 (2,3%) Omissos 5 (1,7%) 
  Estágio Remunerado 50 (16,5%)   

    Omissos 5 (1,7%)     
Nota: *salário mínimo base mês janeiro/2020 R$ 1.045,00 
Fonte: elaboração própria 

 
 

4.2.  Análise fatorial exploratória 

Quando for necessário identificar uma estrutura potencial ou garantir se as medições 

refletem a precisão, há uma razão para realizar uma análise fatorial exploratória, 
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independentemente dos antecedentes teóricos existentes (Fabrigar & Wegener, 2012). Nesse 

sentido foram analisadas assertivas que se basearam no artigo “Nubank separa R$ 20 milhões 

para pagar contas e consultas médicas de clientes” (CNN Brasil, 2020) com data de 24 de março 

de 2020, apresentado no próprio questionário relacionando o artigo as questões sobre as ações 

tomadas pela instituição durante o período de pandemia, e assertivas que se basearam na 

experiência do cliente ao utilizar os produtos e serviços do Nubank.  

As assertivas baseadas no artigo referente às ações tomadas pela instituição durante o 

período de pandemia e as assertivas relacionadas à experiência do cliente junto a instituição, 

conforme a Tabela 7, foram consideradas como fatores por meio da matriz de comunalidade. 

Para essa análise, empregou-se o critério de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que resultou em 

0,800, e o Teste de Esfericidade de Bartlett, p<0,001. Após este procedimento, observou-se a 

carga fatorial cruzada e não houve necessidade de exclusão de nenhuma variável, em função de 

que todas as variáveis propostas tiveram score de comunalidade – proporção de variabilidade 

de cada variável que é explicada pelos fatores – maior que 0,5 no fator. Os resultados do α de 

Cronbach (0,891) das assertivas sobre as ações tomadas pela instituição confirmaram a 

confiabilidade dos itens de medição, assim como o α de Cronbach (0,773) das assertivas 

relacionadas à experiência do cliente junto a instituição.  
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Tabela 7 
Percepções Nubank Covid19 e Experiência de uso dos produtos e serviços Nubank 

Item  Assertiva  
Carga 

Fatorial  
Carga 

Fatorial  
Comunalidade

  Média Erro 
Padrão α 

de Cronbach  1  2 (h2)      

COVID0
1  

As ações tomadas 
pelo Nubank durante o período 

do Coronavírus foram suficientes. 
0,818   0,689 4,90 1,382 

0,891 

COVID0
2 

As ações tomadas 
pelo Nubank durante o período 

do Coronavírus são adequadas para o 
momento.   

0,910  0,848 5,51 1,516 

COVID0
3 

Se necessário, utilizaria as ações 
tomadas pelo Nubank durante o 

período do Coronavírus. 
0,781  0,632 5,77 1,556 

COVID0
4 

As ações tomadas 
pelo Nubank durante o período 

do Coronavírus demonstram 
preocupação com os clientes 

0,915   0,857 5,66 1,550 

EXP01  

Realizo transações nas plataformas 
digitais disponibilizadas pelo 

Nubank de forma rápida, clara, 
objetiva e sem a presença de 

mensagens de erro.  

 0,750 0,594 6,54 1,069 

0,773 
EXP02 

Me sinto seguro ao realizar 
transações e fornecer informações 

pessoais nas 
plataformas digitais disponibilizadas 

pelo Nubank. 

 0,846 0,727 6,33 1,170 

EXP03 

Me sinto satisfeito com o 
atendimento prestado, além de 

conseguir resolver qualquer questão 
pelos meios 

disponibilizados pelo Nubank de 
forma rápida e fácil.  

 0,860 0,757 6,47 1,002 

Autovalor  3,004 2,101       (bom)**  Variância (%)  42.9 30.0%       
Fonte: elaboração própria 
 
4.3.  Análise do modelo estrutural  

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste Kolmogorov-Smirnov (K-S) e o 

respectivo p valor de cada variável. Este procedimento foi necessário para limitar a 

possibilidade da utilização de algumas técnicas de análise estatística que tenham como 

característica a distribuição normal dos dados. Todos os p valores individuais do teste K-S 

referentes aos indicadores resultaram “muito significativos” com p<0,001 (Hair et al., 2014), 

conforme Apêndice A. No que compete às variáveis preditoras foi possível acomodar a 

multicolinearidade no modelo - todos os valores dos Fatores de Inflação da Variância (VIFs) 

ficaram abaixo de 5, sendo o menor, QUA06=1,556, e o maior, LEA02=4,244. 

Em seguida, foi verificada a validade convergente que demonstra a extensão com que a 

variável latente se correlaciona com os itens escolhidos para medir aquela variável e a validade 
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discriminante que envolveu a correlação entre os construtos do modelo teórico foram 

acomodados conforme Tabela 9.   

A análise do modelo de mensuração deve preceder a análise das relações entre os 

construtos ou variáveis latentes. O próximo passo foi examinar o modelo de mensuração, que 

envolveu: Alfa de Cronbach (AC), Confiabilidade Composta (CC), Variância Média Extraída 

(VME), coeficientes de determinação (R2), relevância preditiva (Q2), tamanho do efeito (f2) e 

a Qualidade de ajuste do modelo (GoF) (Hair et al., 2014). 

 

Tabela 9 
Validade convergente e discriminante 

Construtos Itens Convergente Discriminante 
AC CC VME 1 2 3 4 5 

Confiança 4 0,863 0,906 0,707 0,841     

Imagem Corporativa 3 0,843 0,905 0,761 0,799 0,872    

Lealdade 4 0,921 0,944 0,809 0,768 0,848 0,900   

Qualidade 3 0,780 0,872 0,695 0,814 0,706 0,732 0,834  

Satisfação 3 0,909 0,943 0,846 0,737 0,775 0,832 0,666 0,920 
Nota: *AC: Alfa de Cronbach (>0,7); CC: Confiabilidade Composta (>0,7); VME: Variância Média 
Extraída (>0,5). Nota: a diagonal em destaque apresenta as raízes quadradas da VME pelo critério de 
Fornell-Larker. 
Fonte: saídas do SmartPLS. (Hair et al., 2014). 

 

Os coeficientes de AC indicaram alta consistência interna das escalas utilizadas, assim 

como as CC (Hair et al., 2014) e as VMEs (Chin, 1998) para a indicação da existência de 

validade convergente.  

O valor do R² mensura a acurácia preditiva do modelo, o que demonstrou que neste 

estudo o modelo possui acurácia e relevância preditiva em todos os construtos 

(Lealdade=0,810; Confiança=0,763; Satisfação=0,643; Imagem Corporativa=0,498). O Q2 

avalia quanto o modelo se aproxima do que se esperava dele (ou a qualidade da predição do 

modelo ou acurácia do modelo ajustado). De acordo com o critério utilizado para a avaliação 

da acurácia do modelo ajustado, Q2, todos os construtos foram considerados com acurácia 

adequada (Lealdade=0,637; Confiança=0,528; Satisfação=0,525; Imagem Corporativa= 

0,359), pois apresentaram valores maiores que zero (Hair et al., 2014).  

Para estimar o tamanho do efeito em amostras correlacionadas (medidas repetidas, 

dados longitudinais e agrupados) para duas variáveis contínuas foi utilizado o f2 de Cohen. 

Avalia-se quanto cada construto é “útil” para o ajuste do modelo. Valores de 0,02, 0,15 e 0,35 

são considerados pequenos, médios e grandes, respectivamente (Hair et al., 2014). O que é 

percebido nesta pesquisa é que a grande maioria foram considerados médios e grandes.  
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Em consonância com as validades apresentadas anteriormente, o SRMR=0,062 indicou 

ajuste no modelo após a análise fatorial confirmatória (AFC). O GoF, medida de ajuste global, 

foi 0,719 (71,9%), considerado suficientemente grande para a validade do modelo no PLS 

(Wetzels, Odekerken-Schröder & Van Oppen, 2009).  

Na aplicação prática da modelagem de equações estruturais para o Modelo Teórico 

Proposto – Figura 7 –, observam-se as mensurações realizadas, individualmente para cada 

construto, buscando verificar sua validade e consistência interna e externa, bem como os 

resultados obtidos em seus caminhos e hipóteses na Tabela 10. 

 
 

Figura 7: Modelo teórico proposto 
Fonte: saída do Smart PLS 
 
Tabela 10 
Caminhos e hipóteses 

Hipótese da pesquisa - relações diretas β  Bootstrapping (n=500) Teste T Valor P 

H1a: Qualidade -> Lealdade 0,173 0,175 4,160 0,000 
H1b: Qualidade -> Satisfação 0,116 0,120 2,199 0,028 
H1c: Qualidade -> Confiança 0,497 0,499 8,923 0,000 

H1d: Qualidade -> Imagem Corporativa 0,706 0,701 13,993 0,000 
H2a: Imagem Corporativa -> Lealdade 0,426 0,424 8,203 0,000 
H2b: Imagem Corporativa -> Satisfação 0,496 0,489 6,844 0,000 
H2c: Imagem Corporativa -> Confiança 0,448 0,446 8,090 0,000 

H3: Satisfação -> Lealdade 0,387 0,383 6,040 0,000 
H4: Confiança -> Satisfação 0,246 0,244 3,355 0,001 

Fonte: Elaboração própria 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Ao analisar as hipóteses formuladas (Tabela 10), observou-se que a Hipótese H1a com 

o caminho “Qualidade → Lealdade” (β=0,173; p<0,001) foi aceita. Isso demonstra que há uma 

relação positiva entre a qualidade e a lealdade, comprovando que um consumidor contente com 

a escolha que fez, independente do segmento, produto ou serviço é um diferencial para o 

sucesso do negócio. Desta forma, surpreender de maneira positiva é encantar, tornar mágico, 

tornar tangível aquilo que se esperava. Portanto, quanto mais presente o sentimento de 

satisfação, mais o cliente tende à ser tornar fiel e confiar na instituição (Nguyen, 2016). Além 

disso, manter o foco em atender as expectativas geradas durante o processo de compra é 

satisfazer o cliente e proporcionar um sentimento de realização, tornando a experiência bem 

mais agradável. A estratégia de relacionamento utilizada pelo Nubank é se manter bastante 

próximo ao cliente, sendo cordial e informal simultaneamente.  

Em seguida, temos a Hipótese H1b com o caminho “Qualidade → Satisfação” (β=0,116; 

p=0,028) também aceita, mostrando que a qualidade e a satisfação mesmo em novos modelos 

de negócio, existe. Sendo assim, podemos constatar que uma fintech muda a relação do 

consumidor com as organizações tradicionais transformando a percepção de burocracia em 

qualidade em toda a jornada do cliente, desde o primeiro contato determinado pela escolha da 

instituição até a finalização de prestação de serviço ou entrega do produto, sendo a qualidade 

uma vantagem competitiva em um mercado tão plural (Hornuf et al., 2020). 

Vale ressaltar que neste tipo de negócio, não há necessidade do cliente se dirigir a uma 

agência, caixa de autoatendimento ou central telefônica para resolver seu problema ou sanar 

suas dúvidas, e sim por meio de chat em que o usuário pode entrar em contato a qualquer 

momento com a instituição e receber um pronto retorno, isso possibilita que seus problemas 

sejam resolvidos de forma ágil e amigável (Omoregie et al., 2019).  

Entretanto, isto provoca ao cliente uma sensação que pode variar conforme a idade 

geracional. Visto que gerações como a Baby Boomer e X não estiveram ambientadas com este 

tipo de postura considerando os modelos tradicionais de relacionamento com o cliente. Por 

outro lado, a gerações Y e Z podem se sentir mais confortáveis com este tipo de tratamento 

tendo em vista que estão imersas na era da tecnologia (Fornell et al., 2020).  Dessa forma, esse 

tipo de negócio busca quebrar o paradigma do atendimento e traz uma reflexão interessante que 

é deixar de lado a frieza e serenidade que busca apenas lucratividade, estereotipada por muito 

tempo quando se fala do mundo financeiro. 
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Na sequência tem-se as hipóteses H1c com o caminho “Qualidade → Confiança” 

(β=0,497; p=0,001) e H1d com o caminho “Qualidade → Imagem Corporativa” (β=0,706; 

p=0,001), ambas aceitas, confirmam a importância de se observar o quanto a qualidade pode 

ter relação com fatores que vão além dos atributos do produto ou serviço, traçando um paralelo 

com o impacto da evolução tecnológica tanto na sociedade quanto no setor bancário. Como 

exemplo disso, podemos citar o impulso gerado pelos jovens na adoção de novas tecnologias e 

seu desdobramento, este fenômeno é observado principalmente com os indivíduos da geração 

Z que desafiam os bancos a redesenhar seus produtos, não apenas observando aspectos 

tecnológicos e de inovação, mas também valores éticos e preocupações sociais. Este grupo 

busca realizar um esforço para “alcançar algo”, e as organizações precisam considerar que para 

fidelizar esse tipo de cliente, é necessário entregar além de um bom produto ou serviço, e sim 

entregar valor e praticidade.  O perfil do usuário atual preza por informações mais acessíveis e 

descomplicadas, processos com alto nível e utilização massiva de tecnologia, consumo 

consciente e principalmente identificação com a marca (Zmoginski, 2019). Nesta pesquisa, 

como verificado na sessão de perfil demográfico, a maioria dos respondentes estão distribuídos 

entre as gerações Y e Z e em relação à postura adotada pelo Nubank com ações de impacto na 

sociedade, podemos citar que a fintech se tornou a primeira instituição do ramo financeiro e 

bancário a zerar as emissões de carbono, passo importante para imagem corporativa e sociedade 

(Sena, 2020). 

A Hipótese H2a com o caminho “Imagem Corporativa → Lealdade” (β=0,426; p<0,001), 

confirma que a maneira que o cliente enxerga e instituição pode determinar a fidelidade, sendo 

a identificação com a postura adotada pela organização um dos elementos determinantes para 

escolhas que envolvem desde onde trabalhar até qual produto consumir principalmente para 

geração Z, geração que atrela seus próprios valores ao que é apresentando como modelo de 

instituição, colocando à prova aquilo que é mostrado em relação a composição das equipes de 

trabalho,  diversidade, inclusão e demais temas que envolvem a ética e moral (Zomer et al., 

2018). O choque de gerações com o advento das fintechs é notório, a cada momento é 

perceptível o processo de inovação em serviços em diferentes áreas, e na área financeira isto 

não é diferente. Provavelmente para gerações anteriores seria difícil viver com a praticidade 

que existe atualmente. A inovação traz aspectos importantes de segurança para que estes 

serviços possam ser mais fáceis e inclusivos. Assim, a inovação pode influenciar o consumidor 

em suas decisões (Nure, 2018).  
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Em relação à Hipótese H2b com o caminho “Imagem Corporativa →	Satisfação” 

(β=0,496; p<0,001), constatamos que a imagem corporativa pode influenciar de maneira 

positiva na satisfação, atestando que as fintechs são conhecidas pelo modelo de negócio 

diferenciado, focado na resolução de problemas e no cliente, tornando cada contato um motivo 

para se encantar e até mesmo indicar a empresa aos familiares e amigos (Ofori et al., 2017). 

Ademais, o ágil atendimento, forma clara e transparente de transmitir as informações, a 

empatia, respeito e o senso de justiça podem intensificar a percepção de satisfação, além é claro 

das características dos produtos e serviços bem como o momento em que o indivíduo está, cabe 

a organização incorporar no que oferece os seus valores e missão. 

Em contrapartida, a Hipótese H2c com o caminho “Imagem Corporativa → Confiança” 

(β=0,448; p<0,001), confirma que as instituições financeiras e bancárias dependem da 

confiabilidade e credibilidade, esses atributos devem ser encarados como ativos, buscando 

sempre desenvolver estratégias que corroborem para a construção de uma boa reputação no 

mercado. Tendo em vista a grande quantidade de empresas que oferecem produtos e serviços 

tão similares, se destacar e conquistar o cliente em um ambiente tão competitivo é o que 

determina o sucesso (Yan & Du, 2016). Além disso, é importante ressaltar que assim como os 

bancos tradicionais, as fintechs também possuem regulamentações e precisam adotar medidas 

de segurança, garantindo assim a confidencialidade dos dados e informações fornecidos pelos 

seus clientes, inclusive, neste quesito podemos citar como exemplo a Lei Geral de Proteção de 

Dados (Lei n°13.709 de 14 de agosto de 2018, alterada pela Lei n°13.853, de 8 de julho de 

2019), trazendo maior confiança e integridade ao setor. Reduzir o risco e aumentar a confiança 

é um grande desafio quando se trata de negócios no ambiente online, sendo assim, a excelência 

no atendimento, o conhecimento do negócio e uso de tecnologia podem ser cruciais para 

conquistar e manter os clientes (Pleshko & Heiens, 2015). 

A Hipótese H3 com o caminho “Satisfação	→ Lealdade” (β=0,387; p<0,001), atesta que 

os clientes que buscam essas instituições inovadoras esperam por uma experiência digital 

agradável, conseguindo adquirir produtos e serviços em poucos cliques, assim as fintechs 

mantém o foco em viabilizar de forma eficaz produtos e serviços que nas organizações 

tradicionais são minimamente entregues, entretanto, vale ressaltar que essa preocupação 

também deve existir para priorização da segurança da informação, investindo em processos que 

envolvam KYC (know your client) e prevenção à fraude, consolidando a praticidade e 

desburocratização com diminuição da vulnerabilidade. Afinal, é importante para o cliente saber 

que o banco que ele possui relacionamento é integro e confiável, trazendo maior tranquilidade 
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para as transações, além de ser um dos precedentes para captação de novos clientes, aumentando 

assim sua carteira e possibilitando a construção sólida de sua imagem (Ofori et al., 2017; 

Omoregie et al., 2019).  

Do mesmo modo, também pode ser observado na Hipótese H4 com o caminho 

“Confiança	→ Satisfação” (β=0,246; p<0,001), que corrobora com o conceito que a decisão de 

escolher qual instituição será responsável pelos seus recursos, vai além das taxas cobradas ou 

rede de atendimento, essa escolha pode ser determinada pelo que o cliente espera, o que ele 

conhece da instituição e o que pensa dela. Sendo de grande importância manter a imagem da 

organização confiável e que se preocupa com seus clientes, assim como com a sociedade e qual 

impacto ela tem, a incerteza gerada pelo desconhecido pode atrapalhar a ascensão das fintechs. 

Entretanto, se considerarmos a visibilidade que essas empresas possuem e à que se propuseram 

no setor financeiro e bancário, a segurança e confiabilidade pode se tornar uma vantagem 

competitiva e fator determinante para escolha (Brun et al., 2016). Tendo isto em vista, a 

necessidade de uma área que observa apenas para questões de conformidade e ética é cada vez 

mais presente inclusive para as empresas inovadoras. Seguir um conjunto de normas e boas 

práticas não significa burocratizar, engessar ou limitar o negócio e sim possibilitar que a 

empresa, por mais nova que seja, se torne competitiva e demonstra que se preocupa com seus 

clientes e colaboradores. Essa preocupação vai muito além de construir uma cartilha, na verdade 

trata-se de impactar e conscientizar sobre a importância da veracidade, segurança e 

compartilhamento de dados (Ghotbabadi et al., 2016; Marakanon & Panjakajornsak, 2017).  

Em relação à análise das hipóteses das moderações, as variáveis de mensuração foram 

construídas com base nas respectivas médias (�̅�)	de cada construto, e a análise intergrupal 

dessas variáveis foram divididas em dois grupos com dados categóricos (baixa e alta) e 

separados pela média agregada de cada variável, sendo elas a experiência, ações para o Covid-

19, imagem corporativa, confiança, satisfação e qualidade (�̅�EXP=6,45, �̅�COV=5,46, �̅�IMA=4,49, 

�̅�CON=4,38, �̅�SAT=4,69 e �̅�QUA=4,41), – isto para as variáveis independentes e as 

moderadoras. Porém, a variável dependente “lealdade” teve os dados contínuos da escala.  

Conforme as Figuras 8, 9 e 10 as hipóteses H5a (F(1,299)=18,292; p<0,001), H5b 

(F(1,299)=15,204; p<0,001) e H5c (F(1,299)=22,358; p<0,001),  que representam a experiência como 

moderadora, foram aceitas e demonstraram que a principal diferença está no grupo de baixa 

experiência, desta forma, a medida em que a influência da variável moderadora aumenta, a 

percepção em relação à imagem corporativa, satisfação e qualidade também aumenta 

significativamente nos grupos de baixa experiência frente à lealdade. Esse resultado mostra 



48 
 

 
 

qual grupo é mais afetado em relação à experiência e assim, qual caminho a empresa pode 

seguir, ou seja, grupos que possuem alta experiência não tiveram tanto impacto quanto os 

grupos de baixa experiência, o estuda da experiência como variável moderadora se torna um 

oportunidade na compreensão de quais fatores podem impactar esses clientes, tornando a 

fidelidade desse grupo em específico, maior (Soto-Acosta et al., 2014). 

 

 

Figura 8: Moderação da H5a     Figura 9: Moderação da H5b  
Fonte: saída do SPSS.      Fonte: saída do SPSS.  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Moderação da H5c 
Fonte: saída do SPSS.  

 

As Figuras 11,12 e 13 referente as hipóteses H6a (F(1,299)=6,987; p<0,009), H6b 

(F(1,299)=4,898 ; p<0,028) e H6d (F(1,299)=4,156 ; p<0,042), que representam as ações tomadas pelo 

Nubank durante o período de pandemia do Covid-19, foram significativas e aceitas, mas 

demonstram que a diferença está em ambos os grupos (alto e baixo impacto). Isso comprova 

que as atitudes tomadas pela empresa, independentemente de qual circunstância não afetam um 

único grupo específico, e sim dá ênfase a relação preexistente entre as partes (Hur & Kim, 

2020). 
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Vale ressaltar que as hipóteses H6a apresenta que a medida em que a influência da 

variável moderadora aumenta, a percepção em relação à imagem corporativa também aumenta 

significativamente em ambos nos grupos frente à lealdade, já a hipótese H6b demonstrou o 

mesmo resultado porém frente à satisfação e a hipótese, e a hipótese H6d indica que a medida 

em que a influência da variável moderadora aumenta, a percepção em relação à qualidade 

aumenta para os dois grupos frente à imagem corporativa.  

A única hipótese que não apresentou resultados significativos foi a H6c (F(1,299)=1,341; 

p=0,247), cuja as relações entre a moderadora envolvem a imagem corporativa e a confiança, 

representada pela Figura 14. 

 

 
Figura 11: Moderação da H6a   Figura 12: Moderação da H6b 
Fonte: saída do SPSS.      Fonte: saída do SPSS.  

 

 

 

Figura 13: Moderação da H6d   Figura 14: Moderação da H6c 

Fonte: saída do SPSS.     Fonte: saída do SPSS.  
  

Na sequência, após serem analisadas as principais hipóteses formuladas para este 

estudo, bem como as moderações apresentadas, foi possível identificar que o construto 
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Qualidade teve o principal efeito de importância em relação a promover a “Lealdade” com o 

desempenho=0,732, como é apresentado na Figura 15. 

 
Figura 15: Mapa de importância-desempenho (ou mapa de prioridade)  
Fonte: elaboração própria. 
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6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nessa seção, serão apresentadas as conclusões e considerações finais, tratando sobre as 

implicações práticas e teóricas, sugestões para futuras pesquisas e as limitações encontradas.  

 

6.1.  Implicações da pesquisa 

Este trabalho teve como objetivo identificar de que maneira o Nubank encanta seus 

clientes a partir da experiência de uso e percepção das ações tomadas durante o período da 

Covid-19 para construção da lealdade, utilizando variáveis como qualidade, imagem 

corporativa, satisfação e confiança. O objetivo foi atingido com êxito, visto que todas as 

variáveis tiveram resultados significativos, dando sustentabilidade às hipóteses formuladas, 

validando assim o modelo de pesquisa e possibilitando que seja replicado em estudos futuros. 

No que compete as relações encontradas, vale ressaltar que a relação entre qualidade e 

imagem corporativa foi a que obteve maior significância, (β=0,706), em contrapartida, a relação 

entre qualidade e satisfação obteve menor nível de significância, (β=0,116).  Desta forma, é 

perceptível que este tipo de empresa está mudando o paradigma de atendimento bancário para 

uma abordagem mais amistosa. Os novos bancos digitais buscam trazer a “humanização” no 

atendimento prestado como uma característica que até então era observada somente nos locais 

físicos. A experiência nesse sentido, torna-se fundamental para que os clientes possam se sentir 

bem e acolhidos (Hornuf et al., 2020; Marakanon & Panjakajornsak, 2017). 

As variáveis moderadoras experiência de uso e as percepções das ações tomadas pelo 

Nubank durante o período da pandemia do Covid-19 que tiveram desempenho relevantes para 

a pesquisa, demonstrando que existem várias possibilidades no que compete à verificar quais 

são as influências exercidas entre as relações das variáveis, sendo adaptáveis à qualquer tipo de 

período ou situação. Neste contexto, experiência vai bem além da usabilidade, podendo ser 

atrelada à interatividade entre organização - cliente, experiência relacionada ao comportamento 

do consumidor e a democratização da internet, experiência no atendimento prestador e demais 

aspectos.  

Ademais, os resultados confirmaram que os construtos selecionados na literatura têm o 

poder de 81,0% de explicação sobre a Lealdade (R²=0,810). Desta forma, a presente pesquisa 

conseguiu desmistificar que a falta de entendimento ou afinidade com as inovações causam 

incertezas, estranhamento e até mesmo medo e aversão, tendo impacto na procura e fidelidade 

à estas instituições. Contudo, em alguns tipos de prestação de serviços o cliente prefere 

continuar com a sua expectativa minimamente atendida do que busca conhecer novas opções 
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que podem aumentar o nível de satisfação, além disso o conforto proporcionado por lidar com 

algo já conhecido domina alguns consumidores, entretanto esse tipo de postura pode ser de 

curto prazo, dando lugar a decepção. É neste momento que as fintechs se destacam e ganham 

credibilidade no mercado, mantendo o foco na realização do cliente e entregando valor.  

 

6.2. Implicações práticas  

As fintechs tem se tornado cada vez mais uma referência no setor financeiro e bancário, 

sendo consideradas empresas que inovam tanto ao fornecer produtos e serviços, quanto na 

maneira de se relacionar com os clientes, deixando explícito a vulnerabilidade dos bancos 

tradicionais quando tratando de relacionamento. Desta forma, passa a ser imprescindível a 

preocupação em manter o cliente satisfeito e fiel tendo em vista a quantidade de bancos que 

oferecem produtos altamente similares.  

Estas empresas nascem com a necessidade de melhorar a qualidade dos serviços já 

existentes, ou trazer inovações, buscando sempre entender quais as expectativas dos clientes 

que querem encantar. O modelo de negócio das fintechs revoluciona os serviços prestados por 

meio da eficiência e disruptivo, agregando valor ao setor de forma prática e com maior 

facilidade visando atender diversos segmentos. Um ponto fundamental é que este tipo de 

organização está alinhado com as estratégias das empresas que buscam a transformação digital, 

ruptura de processos tradicionais e uma melhor experiência do usuário, tornando-se uma 

vantagem na escolha de um banco (Gimpel et al., 2018; Puschmann, 2017).  

Portanto, o Nubank desempenha um papel significativo em determinar como o setor 

financeiro pode avançar no mercado nos próximos anos já que desde que foi criada vem 

construindo uma “cultura” de como os serviços podem funcionar de forma mais efetiva e por 

meio deste estudo, como contribuição podemos destacar a necessidade de compreender quais 

fatores tornam a jornada do cliente mais agradável, tendo em vista aspectos que vão além do 

que já é oferecido no mercado. Cabe as demais instituições utilizarem pesquisas como estas 

para alcançar os objetivos, além de evidenciar que a academia pode sim contribuir ativamente 

para questões de mercado.  

 

6.3.  Limitações e sugestões para futuras pesquisas 

Com base nas considerações anteriores, percebe-se a importância da realização de 

pesquisas que avaliem quais são os principais fatores responsáveis pelo encantamento do cliente 

nesse novo modelo de negócio. Além disso, ainda sob a perspectiva de entender conceitos 
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antigos para novas empresas, estudos sobre o impacto da afinidade com as redes sociais e a 

adoção de produtos ou serviços financeiros também se tornam uma oportunidade.  

Tendo isso em vista, vale ressaltar que devido às condições globais de pandemia 

(COVID-19) durante a realização da pesquisa (Março à Setembro/2020), a amostra coletada foi 

obtida via redes sociais e aplicativos de comunicação (p.ex.: Whatsapp, Facebook), o que pode 

criar, a priori, um viés de coleta de respondentes com maior familiaridade com tecnologia. 

Entende-se também que o caráter transversal do método de coleta utilizado limita a 

pesquisa, uma vez que essa abordagem se baseia na análise de um único momento. Desta forma, 

sugerimos que futuros testes longitudinais poderiam avançar em novas descobertas ao campo. 

Outro tema que chama a atenção é promover estudos futuros sobre a utilização dos dados 

fornecidos nessas plataformas para outros tipos de serviços, buscando entender até que ponto o 

usuário tem este consentimento.   

Ainda, devido à amostra restrita e majoritariamente obtida por conveniência, a validade 

externa (Malhotra, 2011), que é a extensão em que os resultados de um estudo podem ser 

generalizados, fica comprometida. Futuras pesquisas poderiam buscar obter uma amostra mais 

representativa, gerando assim resultados com mais possibilidade de generalização, para que 

seja possível comparara realidades distintas entre regiões do país. 
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APÊNDICE A – ASSERTIVAS DO QUESTIONÁRIO 

Tabela A-1 

Construto Itens Assertiva Referências Média Desvio 
Padrão 

Teste 
K-S VIF 

Qualidade 

QUA01 
O Nubank tem 

funcionários que me 
dão atenção 

Omoregie et 
al. (2019) 4.55 0.739 p<0,001 * 

QUA02 

Os serviços do app e 
Internet Banking do 
Nubank fornecem 

informações 
precisas da conta. 

Omoregie et 
al. (2019) 4.54 0.735 p<0,001 * 

QUA03 

O app e Internet 
Banking do Nubank  
informa-me a taxa 
de juros exata, as 
taxas de serviço e 
ofertas especiais. 

Omoregie et 
al. (2019) 4.24 0.912 p<0,001 * 

QUA04 

O Nubank pode ser 
acessado de várias 
maneiras (on-line, 

telefone, caixa 
eletrônico). 

Omoregie et 
al. (2019) 3.49 1.314 p<0,001 * 

QUA05 

O horário de 
atendimento do 

Nubank é 
conveniente. 

Omoregie et 
al. (2019) 4.45 0.844 p<0,001 1,796 

QUA06 

O Nubank possui 
um processo eficaz 
de tratamento de 

reclamações. 

Omoregie et 
al. (2019) 4.33 0.878 p<0,001 1,556 

QUA07 

Os materiais 
associados ao 

serviço do Nubank 
(como publicações, 
propagandas) são 

visualmente 
atraentes. 

Omoregie et 
al. (2019) 4.45 0.859 p<0,001 1,582 

Imagem 
Corporativa 

IMA01 
O Nubank pode ser 
confiável no que diz 

e faz. 

Omoregie et 
al. (2019) 4,58 0,695 p<0,001 2,517 

IMA02 
O Nubank é estável 

e firmemente 
estabelecido. 

Omoregie et 
al. (2019) 4,25 0,849 p<0,001 1,697 

IMA03 
O Nubank tem uma 
contribuição social 
para a sociedade. 

Omoregie et 
al. (2019) 4,14 0,968 p<0,001 2,290 

IMA04 
O Nubank tem uma 

imagem positiva 
com seus clientes. 

Omoregie et 
al. (2019) 4,65 0,654 p<0,001 * 
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IMA05 
O Nubank é 
inovador e 

prospectivo. 

Omoregie et 
al. (2019) 4,61 0,705 p<0,001 * 

Confiança 

CON01 
O site do Nubank 

geralmente cumpre 
com as expectativas. 

Mbama & 
Ezepue 
(2018) 

4,24 0,958 p<0,001 * 

CON02 

Os serviços do 
Nubank preocupam-
se com os interesses 
presentes e futuros 

dos usuários. 

Mbama & 
Ezepue 
(2018) 

4,35 0,859 p<0,001 2,222 

CON03 

O Nubank possui a 
experiência 

necessária para 
fornecer produtos e 

serviços on-line 

Mbama & 
Ezepue 
(2018) 

4,46 0,796 p<0,001 2,244 

CON04 

Os serviços do 
Nubank são 
mutuamente 

benéficos para 
instituição e 

clientes. 

Mbama & 
Ezepue 
(2018) 

4,24 0,913 p<0,001 2,100 

CON05 

O Nubank está 
equipado com os 

recursos necessários 
para fornecer 
serviços de e-

banking. 

Mbama & 
Ezepue 
(2018) 

4,45 0,787 p<0,001 2,019 

Satisfação 

SAT01 

Eu me sinto muito 
satisfeito com a 

experiência de usar 
o Nubank 

Omoregie et 
al. (2019) 4,71 0,632 p<0,001 3,204 

SAT02 

Estou muito 
satisfeito com a 

experiência de usar 
o Nubank 

Omoregie et 
al. (2019) 4,66 0,68 p<0,001 3,247 

SAT03 

No geral, estou 
satisfeito com os 

serviços prestadose 
produtos do Nubank 

Omoregie et 
al. (2019) 4,7 0,656 p<0,001 2,737 

Lealdade 

LEA01 
Pretendo utilizar os 
serviços do Nubank 
novamente no futuro 

Omoregie et 
al. (2019) 4,8 0,596 p<0,001 3,548 

LEA02 
É possível que eu 
use o Nubank no 

futuro 

Omoregie et 
al. (2019) 4,81 0,595 p<0,001 4,244 

LEA03 

Vou dizer coisas 
positivas sobre o 

Nubank para outras 
pessoas. 

Omoregie et 
al. (2019) 4,64 0,675 p<0,001 3,476 

LEA04 
Vou recomendar o 
Nubank a outras 

pessoas. 

Omoregie et 
al. (2019) 4,69 0,664 p<0,001 3,901 

Nota: * Variável excluída no processo de ajuste do modelo. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO ONLINE  

Figura B-1 

 

 
 

Figura B-2 
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Figura B-3 

 

 
 

Figura B-4 

 

 
 



65 
 

 
 

Figura B-5 
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Figura B-6 
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Figura B-7 

 

 

 

 


