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Resumo:  

O principal objetivo desta dissertação é compreender a natureza 
multidimensional dos custos de mudança. Baseando-se no modelo preditivo de 
comportamento do consumidor de Jones, David, Mothersbaugh e Beatty 
(2007), este trabalho pretende analisar a aderência do mesmo em um 
segmento único, o bancário brasileiro, diferentemente dos autores que 
analisaram o modelo estrutural em contextos diversos, no cenário americano. 
Amparado pela literatura pertinente, este estudo busca também propor um 
modelo geral, mais amplo, a partir do modelo dos autores, que mensura as 
relações lineares dos construtos: Custos de Mudança, Comprometimento, 
Emoções, Intenção de Recompra, Lealdade, Inércia, Resiliência, Atrito e Boca 
a Boca Negativo. Foi, portanto, realizado um survey com 460 correntistas 
bancários, sendo dois grupos de análise. Um grupo de clientes que 
vivenciaram experiências positivas e outro de clientes que tiveram experiência 
negativa com o banco no qual possuem conta. Os modelos foram testados por 
meio de modelagem de equações estruturais. Os resultados apontaram que o 
modelo dos autores teve aderência no mercado brasileiro, no total de 15 
relações, na amostra positiva 12 relações foram semelhantes; na amostra 
negativa foram 10. Com relação ao modelo geral proposto, o mesmo foi 
validado parcialmente. Para a amostra positiva, o Custo de Procedimento, 
dentre os três, foi o que apresentou menor impacto sobre o Comprometimento 
Afetivo. O Comprometimento Calculativo teve impacto sobre Emoções 
Negativas, Atrito e Boca a Boca Negativo. O construto Emoções positivas 
impactou na Inércia, mas não foi significativo ao predizer a Intenção de 
Recompra e a Lealdade. Enquanto as Emoções negativas apresentaram 
relacionamento significativo com Resiliência, Atrito e Boca a Boca Negativo. 
Para a amostra negativa, o Custo de Benefícios Perdidos foi o que apresentou 
maior impacto sobre o Comprometimento Afetivo. As Emoções Positivas foram 
relevantes para determinar a Lealdade, enquanto as Emoções Negativas 
tiveram forte impacto sobre o Boca a Boca negativo e Atrito. Para ambas as 
amostras, o Comprometimento Afetivo apresentou fortes relações com 
Intenção de Recompra, Lealdade e Emoções Positivas. 
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