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RESUMO

o objetivo da presente pesquisa foi avaliar a satisfação dos clientes com relação ao
a endimento prestado por uma agência bancária. Para tanto, foi realizado um Estudo
e caso utilizando as abordagens qualitativa e quantitativa. No primeiro caso, por
eio de entrevista, baseada em roteiro semi-estruturado, com a Gerente Geral da

agência, no segundo, pela aplicação de questionários estruturados junto aos
clientes. Os questionários foram elaborados a partir da adaptação da escala
SERVQUAL, que trata das expectativas e percepções dos entrevistados em relação
a cinco dimensões da qualidade em serviços: Segurança, Confiabilidade, Empatia,
Presteza e Tangibilidade. O roteiro semi-estruturado tratou das mesmas dimensões
de avaliação da qualidade em serviços. As principais conclusões foram que as
organizações de serviço, por meio do seu planejamento de marketing, têm buscado
formas de atender às necessidades e expectativas dos clientes com vistas à sua
satisfação. Concluiu-se, ainda, que fatores específicos do setor bancário, como
grande concorrência, fiscalização e serviços semelhantes, levam as empresas desse
segmento de mercado a procurarem diferenciar por meio do atendimento ao cliente,
incluindo o pessoal de contato e os aspectos tangíveis do serviço. Verificou-se que a
opinião dos entrevistados acerca dos elementos avaliados, em sua maioria, são
razoáveis, atribuindo notas acima da média. Entretanto, quando esses resultados
são comparados com suas expectativas, existe espaço para melhorias do serviço
prestado, visto que, as expectativas dos clientes não estão sendo completamente
atendidas. Também foi evidenciado que as dimensões mais valorizadas pelos
clientes (àquelas que apresentam maior expectativa) não são as mesmas que
possuem a maior percepção. Essa situação contraria as declarações da Gerente
Geral da agência, que acredita que os clientes estão satisfeitos com o atendimento
recebido. Em função da amostragem utilizada - não probabilística - os resultados
obtidos não podem ser extrapolados para a população total de clientes da agência.
Como proposições de novos estudos apresentam-se: a reprodução da presente
pesquisa com uma amostra representativa, ou com uma população específica (por
exemplo, determinada faixa de renda) e, também, replicar sua aplicação em outra(s)
agência(s), com o propósito de comparar os resultados obtidos.

Palavras-chave: Marketing; Serviços; Qualidade; Satisfação no atendimento.



ABSTRACT

e objective of this research was to assess customer satisfaction regarding the care
ided by a bank. To this end, we performed a case study using qualitative and

antitative approaches. In the first case, through interviews based on semi-
ctured, with the General Manager of the agency, the second, by structured

estionnaires to customers. The questionnaires were drawn from the adaptation of
e SERVQUAL scale, which addresses the expectations and perceptions of
spondents about the five dimensions of service quality: Security, Reliability,
pathy, Readiness and Tangibility. The semi-structured were the same dimensions
quality assurance services. The main conclusions were that the service

ganizations, through their marketing planning, have sought ways to meet the needs
d expectations of customers with a view to their satisfaction. It was concluded
rlher that factors specific to the banking sector, as fierce competition, supervision

and similar services, lead companies to the industry to seek to differentiate through
ustomer service, including personal contact and the tangible aspects of service . It
as found that the views of respondents about the factors assessed, most of them

are reasonable, which seores above the average. However, when these results are
compared with their expectations, there is room for improvement of service, since
customer expectations are not being fully mete It was also confirmed that the
dimensions most valuable customers (those with higher expectations) are not the
same that have the highest perception. This situation contradicts the statements of
he General Manager of the agency, which believes customers are satisfied with the
service received. Depending on the sampling method used - not probability - the
results can not be extrapolated to the total population of clients of the agency. As
proposals for new studies are: the reproduction of this survey with a representative
sample, or a specific population (eg, certain income leveI) and also replicate in other
application (s) agency (ies) in order to compare the results obtained.

Keywords: Marketing; Services; Quality; Satisfaction with service
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INTRODUÇAO

A década de 1980, nos países desenvolvidos, foi marcada pela crescente

insatisfação dos clientes com a qualidade dos produtos e serviços; setores como

bancos, hóteis, restaurantes, empresas de aluguel de automóveis e empresas de TV

por assinatura eram alvos constantes de criticas dos clientes, tanto em relação a

falhas humanas na prestação do serviço, como pela inadequação destes às

necessidades, obrigando as empresas a reverem conceitos tradicionais de

qualidade, como aqueles baseados na conformidade com padrões definidos por

gerentes operacionais. Processo esse que já ocorre também no Brasil (LOVELOCK,

WRIGHT, 2004).

Em um momento em que o setor de serviços corresponde a mais de 55% do

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro (IBGE, 2003), chegando a números ainda

maiores em países desenvolvidos, e com os clientes se deparando com um leque

cada vez mais amplo de possibilidades de escolha, torna-se fundamental para as

organizações diferenciarem-se das demais pela prestação de serviços com

qualidade, que atendam as necessidades e expectativas dos clientes.

Diante desse cenário, o Marketing possui funções essenciais nas

organizações de serviços, entre elas: identificar as reais necessidades e exigências

dos clientes, além de coletar e transmitir as idéias dos clientes sobre melhorias de

serviços aos devidos departamentos. Deve, ainda, avaliar e acompanhar

continuamente o grau de satisfação dos clientes em relação a qualidade do serviço

recebido (KOTLER, ARMSTRONG, 1998).

Devido a natureza intangível dos serviços, o momento da sua entrega torna-

se um dos pontos mais importantes para as organizações. Pois desse momento,

onde o cliente interage com funcionários ou equipamentos de auto-atendimento, é

que surgem as percepções da qualidade do serviço recebido, logo, de sua

satisfação, ou não, de como, onde e como o produto do serviço foi entregue.

Decorre desse momento a possibilidade da manutenção das relações do cliente com

a organização (LOVELOCK, WRIGHT, 2004).

Dessa forma, é possível fazer alguns questionamentos sobre o papel do

planejamento de marketing no entendimento das necessidade e expectativas dos

clientes e a relação entre satisfação e qualidade do serviço: qual o papel da área de

marketing nas organizaÇões? Quais caracterísitcas conferem qualidade a um
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serviço? Qual a importância da qualidade do atendimento no alcance da satisfação

dos clientes? Como avaliar a satisfação dos clientes com o serviço recebido?

Dentro desse contexto, o presente trabalho possui os seguintes objetivos:

1. Objetivo geral:

• Avaliar a satisfação dos clientes em relação ao o atendimento de uma

agência bancária.

2. Objetivos específicos:

• Apresentar os principais aspectos da área de marketing e sua função no

conjunto de atividades das organizações.

• Apresentar os principais aspectos da área de serviços evidenciando as

características que conferem qualidade aos mesmos.

• Evidenciar a importância da qualidade do atendimento e o seu papel no

alcance da satisfação com os serviços.

• Realizar um Estudo de Caso em uma agência bancária para avaliar a

satisfação com o atendimento.

Para tanto, o trabalho foi elaborado a partir de pesquisas bibliográficas (livros,

revistas, internet, artigos, periódicos institucionais, entrevistas etc.) e de um Estudo

de Caso em uma agência bancária e possui, além dessa introdução, a seguinte

estrutura: no Capítulo 1 foram apresentados os aspectos gerais que cercam o

planejamento de marketing e o marketing de serviços, no Capítulo 2 foram

apresentados os principais aspectos de serviço e da qualidade em serviços, além

das características de atendimento e a sua importância para satisfação dos clientes,

o Capítulo 3 apresenta a metodologia e o Capítulo 4 os resultados e discussões

acerca de um Estudo de Caso em uma agência bancária onde foi feita uma

entrevista com a gestora e uma pesquisa junto aos clientes a respeito do

atendimento; por fim, são apresentadas a conclusão e as referências bibliográficas.
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1 PLANEJAMENTO DE MARKETING

Marketing

. .1 Histórico

O termo marketing é "uma expressão anglo-saxônica derivada da palavra

ercari', do latim, que significa comércio, ou ato de mercar, comercializar ou

ansacionar" (Cobra, 1988, p. 34).

Tomando como base a definição de marketing da Associação Americana de

arketing, de 1960, como "o desempenho das atividades comerciais que dirigem o

uxo de bens ou serviços do produtor ao consumidor ou usuário", pode-se concluir

e o marketing era praticado desde a Idade Média, quando um artesão levava seu

oduto até uma praça, oferecia-o aos consumidores por determinado valor e

ealizava a venda pessoal (Las Casas, 2006).

No entanto, a comercialização moderna não consiste apenas em

ransferência de produtos do produtor ao consumidor final. As empresas precisam

I eterminar as necessidades e desejos do consumidor e proporcionar a satisfação de

aneira mais eficiente que seus concorrentes. Essa orientação, segundo Kotler e

rmstrong (1998), é conhecida como "conceito de marketing".

Até que as organizações chegassem ao conceito de marketing, passaram por

outras fases, começando pela era da produção, fase em que a demanda era maior

ue a oferta, e as empresas acreditavam que um bom produto era suficiente para

ender. Com o aumento da produtividade, a oferta superou a demanda, e as

empresas passaram a utilizar técnicas de venda, onde o bom vendedor era aquele

que conseguisse vender a qualquer custo, mesmo que o cliente não precisasse do

produto, tratava-se da era de vendas. A partir da segunda metade do século XX, as

organizações percebem que venda a qualquer custo não era a maneira mais correta

e nem eficiente de comercialização. O mais importante era a conquista e

manutenção de negócios a longo prazo com os clientes, surgindo assim, o conceito

de marketing (Las Casas, 2006). Essas fases são resumidas no Quadro 1.



QUADRO 1 -Três eras na história do Marketing
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Era Período Aproximado Atitude Predominante

Era da produção Antes dos anos 1920 Um produto bom se venderá por si mesmo

Propaganda e vendas criativas vencerão a
Era das vendas Antes dos anos 1950 resistência do consumidor e o convencerão a

comprar

Era do marketing
Segunda metade do O consumidor é o rei. Busque uma
século XX necessidade e satisfaça-a.

ante: Las Casas, 2008, p. 5

Diferente da forma de comercialização antiga, onde o ponto de partida era a

ábrica, o que caracteriza uma empresa moderna, voltada para o marketing, é

Justamente a orientação ao mercado como ponto de partida, com foco na

necessidade dos clientes, com o mesmo intuito de gerar lucro, porém, obtido por

meio da satisfação do cliente. Este fluxo é apresentado esquematicamente na Figura

1 (KOTLER, ARMSTRONG, 1998).

Ponto de
partida Foco Meios Fins

FIGURA 1 - Comparação entre conceitos de venda e de marketing
Fonte: Kotler e Armstrong, 1998, p.11

Fábrica Produtos
Existentes

Venda e
Promoção

Lucros através
do volume
de vendas

1.1.2 Função do Marketing
Muitas vezes o marketing é visto apenas como vendas e propaganda, graças

a grande quantidade de anúncios, mala direta e telemarketing a que as pessoas

estão submetidas. Porém, vendas e propaganda é apenas uma parte do composto

de marketing (produto, preço, distribuição e promoção). O marketing deve ser

Mercado Necessidade
do cliente

Marketing
Integrado

Lucros através
da satisafação
do cliente
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compreendido não só no sentido de vender, mas também satisfazer as

necessidades do cliente (KOTLER, ARMSTRONG, 1998).

Nesse contexto, marketing pode ser definido como:

a área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às
relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades
dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas
ou indivíduos e considerando sempre o ambiente de atuação e o impacto
que essas relações causam no bem-estar da sociedade (LAS CASAS,
2006, p.26).

Para Kotler e Armstrong (1998, p.3) "marketing é um processo social e

gerencial através do qual indivíduos e grupos obtém aquilo que desejam e de que

necessitam, criando e trocando produtos e valores uns com os outros".

Os quatro ingredientes principais para a comercialização de um produto -
ter um produto, estabelecer o preço, decidir sobre um sistema de
distribuição e promover o produto - formam a base da comercialização, a
essência de uma oferta comercial (LAS CASAS, 2008, p.4).

Ainda segundo o mesmo autor, esses quatro ingredientes formam o

Composto de Marketing ou Marketing Mix, definido por Kotler e Armstrong (1998,

p.31) como "o grupo de variáveis controláveis de marketing que a empresa utiliza

para produzir a resposta que deseja no mercado alvo". O Composto de Marketing e

suas subdivisões podem ser visualizados no Quadro 2.

QUADRO 2 - Composto de marketing com suas subdivisões

l-Produto 111-Distribuiçãoli-Preço
anais de distribuição
ransportes
rmazenagem

Logística
entro de distribuição

Franchising

01ítica de preços
Métodos para
eterminação

Descontos por
uantidades especiais
ondições de pagamento

estes e des. do produto
ualidade
iferenciação
mbalagem
arca nominal
arca registrada.ervlços
ssistência técnica
arantias

Fonte: Las Casas, 2006, p. 18

IV -Promoção
Propaganda
Publicidade
Promoção de vendas
enda pessoal

Relações públicas
Merchandising
Marca nominal
Marca registrada
Embalageml
Rotula em

No desempenho de suas atividades, a função de um administrador de

marketing é buscar as informações no mercado, e de posse dessas informações,

adaptar o programa do composto de marketing para a satisfação dos desejos e
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ecessidades dos clientes visados. (LAS CASAS, 2006). Kotler e Armstrong (1998,

.32) complementam que "um programa eficaz de marketing reúne todos os

elementos do mix de marketing em um programa coordenado, destinado a atingir os

objetivos de marketing da empresa através da oferia de valor aos consumidores".

Nessa busca, suas atividades sofrem influências externas (variáveis

ambientais), das quais podem ser destacadas: econômicas, políticas, sociais,

concorrenciais, tecnológicas, ambientais, demográficas e culturais. Essas variáveis,

fora do controle da organização, são chamadas de incontroláveis, por isso as

empresas devem adaptar as variáveis controláveis (composto de marketing) de

acordo com as mudanças ambientais (LAS CASAS, 2008). A Figura 2 apresenta as

variáveis controláveis e incontroláveis.

Organização

Produto

Ambiente Político/Legal - Concorrência

co.-tlOo-o
cu
Q)
I-

V)co
~+J::s
O
~cou
E
<o
c
o
U
LU1..-- ---'

Preço

Consumidor
.....•

Distribuição (ponto de venda)
~

Promoção

Ambiente Social/Cultural/Demográfico

FIGURA 2 - Variáveis controláveis e incontroláveis do marketing
Fonte: Las Casas, 2008, p. 14

1.2 Marketing de Serviços

1.2.1 Natureza e Características
Até alguns anos atrás as empresas de serviço achavam-se atrasadas no uso

do marketing em relação às empresas manufatureiras. Muitas empresas de serviço

de pequeno porte consideravam marketing desnecessário, outras, como hospitais e

universidades passaram a utilizar o marketing somente com o aumento da

concorrência e outras empresas (escritórios de advocacia, contabilidade e

consultórios médicos) consideravam ainda o uso de marketing antiético. Porém, as

empresas de serviço, assim como as de bens, precisam do marketing para

posicionarem-se com força nos mercados-alvo (KOTLER, ARMSTRONG, 1998).
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No marketing de serviços, a relação de uma empresa com seus clientes sofre

interferência das mesmas variáveis incontroláveis que influenciam os bens. As

empresas que atuam no setor devem ajustar o seu composto de marketing de

acordo com as mudanças do ambiente. Neste sentido, não há diferença em relação

as empresas de bens. As diferenças ficam por conta da elaboração do composto de

arketing, que possui quatro novos elementos: perfil, pessoas, processos e

procedimentos, surgindo assim o composto de serviços, que pode ser observado no

Quadro 3.

QUADRO 3 - Composto de serviços (oito pês)

Itens Descrição

Produto
Parte tangível de uma oferta de serviços. A marca é um dos diferenciais que podem

dar credibilidade a uma oferta, os compradores têm àquelas em que confiam mais.

Preço
Tem a mesma finalidade do setor de bens, gerar receita. No entanto, devido a

intangibilidade da oferta, tem uma força de comunicação maior no setor de serviços.

Praça Em serviços, a produção e o consumo ocorrem simultaneamente, portanto o

(distribuição) prestador de serviços deve estar próximo de seus clientes.

Promoção
Na comunicação de serviços, é possível utilizar propaganda, promoção de vendas,

venda pessoal, relações públicas e merchandising.

Perfil Layout do escritório ou do estabelecimento onde o serviço é prestado.

Pessoas
As pessoas que estão envolvidas na prestação de serviços ou em contato com os

clientes.

Processos
Todas as etapas pelas quais passam os clientes, desde o momento que entram na

I empresa até a sua saída.I

i

Procedimentos
. Relaciona-se a como tratar as pessoas, ao tipo de atenção dispensada a todos e ao

nível de simpatia de realização do atendimento.

Fonte: Adaptado de Las Casas, 2008, p.28

Devido a característica intangível dos serviços, o desenvolvimento de uma

estratégia de comunicação exige diretrizes diferentes das aplicadas aos bens físicos

e torna-se papel fundamental do marketing de serviços. Lovelock e Wrigth (2004)

destacam cinco pontos relevantes:

1) Natureza intangível dos desempenhos de serviços: por não conseguir

caracterizar facilmente o serviço, a propaganda precisa concentrar-se nos benefícios

e em elementos tangíveis, como pessoal de serviço, outros clientes ou o cenário de
.

serviço.
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2) Envolvimento do cliente na produção: as pressões para melhorar a

rodutividade nas organizações geralmente envolvem inovações tecnológicas. E, em

uitos casos, os clientes resistem a essas inovações ou evitam as alternativas de

auto-atendimento. Por isso, as empresas precisam treinar os seus clientes na

tilização dessas novas tecnologias, além da conscientização dos benefícios que o

avanço tecnológico proporciona aos mesmos. Manter funcionários qualificados para

a orientação dos clientes também é importante.

3) Administração da oferta e da demanda: como os serviços não podem

ser estocados, a propaganda e a promoção de vendas podem ajudar os

rofissionais de marketing a moldarem a demanda, de modo a acompanharem a

capacidade disponível.

4) Papel reduzido para os intermediários: no caso dos bens, os

ntermediários, como os varejistas, desempenham papel importante na promoção e

lorientação dos clientes sobre os produtos. Mas os serviços são menos inclinados

que os bens a possuírem intermediários, principalmente aqueles que trabalham com

enda direta ao cliente, como bancos e restaurantes, ficando toda a

esponsabilidade de divulgação e orientação a cargo das empresas prestadoras de
.serviço

5) Importância do pessoal de contato: os funcionários do serviço

esempenham um papel essencial no aumento da satisfação e fidelidade do cliente,

ar isso é importante que as empresas de serviço desenvolvam programas de

-ncentivo ao funcionário para a promoção da qualidade do serviço. A propaganda

ãa deve apenas encorajar os clientes a comprarem os serviços, mas também visar

os funcionários como um segundo público, motivando-os a prestarem serviços de

alta qualidade .

.2.2 Marketing Bancário
Segundo Toledo (1978), o marketing bancário é um marketing especializado,

ão só por se tratar do setor de serviços, que já possui a sua diferenciação dos

ens, como também, por apresentar características distintas de outras categorias de

serviço. Toledo (1978) apud Las Casas (2007) destaca tais características:

1) Dualidade de relações banco-mercado: o banco deve estar duplamente

orientado para a clientela, tanto como agente fornecedor e aplicador de capitais,
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orno tomador de recursos, sofrendo, portanto uma forte concorrência nos dois tipos

e mercado.

2) Severa regulamentação governamental: o campo de atuação do setor

bancário sofre diversas limitações, em função da elevada regulamentação que

ocorre para proteger os clientes, e para garantir a segurança, eficiência e solvência

do sistema financeiro.

3) Aversão ao risco: os banqueiros normalmente possuem aversão ao

risco, resultando em atitudes contrárias a possíveis inovações ou ao

desenvolvimento de novos produtos.

4) Inexistência de patentes: serviço não pode ser patenteado, fazendo

com que qualquer boa idéia seja facilmente copiada pela concorrência, dificultando a

diferenciação entre bancos.

5) Baixo grau de conhecimento de serviços bancários: os clientes, em

geral, não revelam um grau de conhecimento adequado de serviços bancários,

tornando-os ainda mais exigentes em relação ao atendimento.

6) Relação estável com o cliente: as relações costumam ser diárias, por

isso, a comunicação entre banco e cliente é contínua e habitual.

7) Risco elevado: o risco é fator intrínseco da atividade bancária, pois está

associado a manipulação de dinheiro.

Algumas dessas peculiaridades tornam certas exigências do mercado mais

difíceis de serem atendidas, como, por exemplo, a oferta de serviços que venham ao

encontro das expectativas dos clientes, uma vez que, segundo Las Casas (2007), os

bancos devem colocar no mercado produtos que preservem sua situação

econômico-financeira (aversão ao risco), e, por isso, nem sempre conseguem

atender aos desejos e necessidades dos consumidores.

O fato dos clientes possuírem baixo grau de conhecimento dos serviços

bancários torna-se uma grande oportunidade para o pessoal de atendimento agregar

valor as ofertas, por meio de orientação e assessoria, tornando-se um fator de

diferenciação em um mercado com serviços similares.

Gomes (2000) destaca uma das funções do marketing em instituições

financeiras:
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A administração de marketing, ligado ao setor das instituições financeiras,
está relacionada com o propósito central das atividades empresariais, ou
seja, o exame e o estabelecimento de objetivos essenciais da empresa, em
termos de seus produtos (serviços), da alocação de recursos, da
organização e do próprio desenvolvimento futuro. Isso é como um
levantamento da organização onde é verificado se a mesma esta sendo
operada e bem adaptada às necessidades e preferências dos consumidores
no presente e no futuro, é um constante esforço esse ajustamento às
mudanças (GOMES, 2000, p. 1).

Xavier apud Albuquerque (2003, p.41) trás ainda os fatores diferenciados do

arketing bancário:

o fator visibilidade no marketing bancário é contrastante com aquele no
marketing industrial. Na indústria, o produto é a própria materialização da
empresa. O banco procura compensar a imaterialidade através do contato
pessoal, utilizando-se, também de recursos físicos, como decoração,
arquitetura, layout e facilidades como estacionamento. O produto bancário
está intimamente associado a um serviço cujo valor para o cliente
pressupõe uma estratégia de materialização. Esta é a essência da
particularidade do marketing bancário (XAVIER apud ALBUQUERQUE
2003, p.41).

Logo, O papel dos bancos é assumir a liderança desta relação comercial e

manejar esta interação. Assim, o marketing bancário torna-se decisório na gestão de

m processo inteiramente subjetivo, formador da opinião do cliente e motivador da

aceitação do seu papel intermediador (ALBUQUERQUE, 2003).
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2 SERViÇOS

2.1 Setor de serviços

1.1 Importância do setor de serviços

O setor de serviços, atualmente, responde pela maior parte da economia, não

só no Brasil, onde responde por mais de 55% do Produto Interno Bruto (PIB), como

pode ser observado no Figura 1 (IBGE, 2003), mas também no resto do mundo. Nos

Estados Unidos e no Canadá respondem, respectivamente por 72% e 67% do

roduto Nacional Bruto (PNB)1 (LOVELOCK, WRIGHT, 2004). Verifica-se que

quanto mais economicamente é desenvolvido o país maior é a participação do setor

de serviços nos números de sua economia.
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FIGURA 3 - Divisão do PIB brasileiro entre os setores da economia
Fonte: Adaptado de IBGE, 2003.

Lovelock e Wright (2004) afirmam, ainda, que à medida que uma economia

nacional se desenvolve, a participação do emprego em setores como agricultura e

indústria caem e aumenta a participação dos serviços na geração de empregos. Na

maioria dos países o setor de serviços é bastante diversificado, indo desde

1 Apesar de utilizados pelos autores como sinônimos o PIB (produto interno bruto) e o PNB (produto
nacional bruto) são diferentes, basicamente pela renda líquida enviada ao (ou recebida do) exterior:
seus efeitos são desconsiderados nos cálculos do PIS, e considerados nos cálculos do PNB.
Portanto, o PIB, descontado dessa renda enviada ao exterior, ou somado à renda recebida do
exterior é chamado PNB.
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empreendimentos gigantescos até pequenos comércios de bairro. Além de sua

·mportância relativa,

as atividades de serviços exercem papel importante no desempenho de
outros setores da economia, principalmente o industrial, além de atuarem
como diferencial competitivo, como suporte às atividades de manufatura e
como geradores de lucro (GIANESI apud SANTOS, 2005, p.21).

Diante da importância dos serviços na economia, é natural que os gestores

das empresas estejam preocupados com a qualidade dos serviços oferecidos, pois

segundo Las Casas (2008, p.297) "os serviços bem feitos geram satisfação aos

clientes atendidos, que voltam a comprar ou indicam outros de seu relacionamento.

Com isso aumenta a demanda e os lucros também".

2.1.2 Características dos serviços

A Associação Americana de Marketing apud Las Casas (2008, p.285) define

serviços como "aquelas atividades, vantagens, ou mesmo satisfações que são

oferecidas a venda ou que são proporcionadas em conexão com a venda de

mercadorias" .

Kotler e Armstrong (1998, p.455), apresentam o serviço como "toda atividade

ou benefício, essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer à outra e que

não resulte na posse de algum bem".

Para Lovelock e Wright,

Serviço é um ato ou desempenho oferecido por uma parte a outra. Embora
o processo possa estar ligado a um produto físico, o desempenho é
essencialmente intangível e normalmente não resulta em propriedade de
nenhum dos fatores de produção (LOVELOCK, WRIGHT, 2004, p. 5).

A partir das definições apresentadas, é possível destacar as principais

diferenças entre produtos (bens tangíveis) e serviços (bens intangíveis) tal como

apr ~.,:",,"adasno Quadro 4.
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UADRO 4 D·~ t b f' .- I erença en re ens ISICOS e serviços
Bens físicos Serviços

H angível Intangível

Homogêneo Heterogêneo

Produção e distribuição separadas do consumo
Produção, distribuição e consumo, são

processos simultâneos

Uma coisa Uma atividade ou processo
II Valor principal produzido nas interações entre
Valor principal produzido em fábricas

II
comprador e vendedor

Clientes normalmente não participam do
Clientes participam da produção

processo de produção

Pode ser mantido em estoque Não pode ser mantido em estoque

Transferência de propriedade Não transfere propriedade

Fonte: Gronroos, 1999, p.38.

Os serviços podem ainda ser divididos de acordo com o nível de contato dos

clientes com a operação de serviço, quanto maior o grau de contato, mais

numerosos e demorados tendem a ser os encontros de serviços (LOVELOCK,

WRIGHT, 2004).

1) Serviços de alto contato: aqueles em que os clientes precisam estar

presentes para a prestação do serviço. Ex: serviços médicos e cabeleireiro. Essa

categoria inclui todos os serviços que processam pessoas e que não são entregues

em casa.

2) Serviços de médio contato: exigem um envolvimento menor com os

fornecedores de serviço. Envolvem situações nas quais os clientes visitam as

instalações do fornecedor em um primeiro momento, mas não permanecem ao longo

da entrega dos serviços ou mantém apenas um contato moderado com o pessoal de

serviço. Ex: consultoria em administração, assessoria financeira.

3) Serviços de baixo contato: envolvem pouco ou nenhum contato direto

entre clientes e prestadores de serviço. Em seu lugar o contato ocorre em uma base

impessoal por meio de canais de distribuição eletrônicos ou físicos. Ex: reparos

remotos em computadores, internet banking.
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.3 Qualidade em serviços

Qualidade, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

994) apud Takashina e Flores (1997, p.13), "pode ser definida como a totalidade

e características de um produto ou serviço que lhe confere a capacidade de

alisfazer as necessidades implícitas ou explícitas".

Segundo Deming (1990) a qualidade está relacionada com a percepção de

uem julga o produto ou o serviço "a qualidade só pode ser definida em termos de

uem a avalia" (DEMING, 1990, p. 125).

Para Juran (1991) a palavra qualidade tem múltiplos significados, e o seu uso

é dominado por dois desses significados:

1) Qualidade consiste nas características do produto que vão ao encontro das

necessidades dos clientes e dessa forma proporcionam a satisfação em

relação ao produto.

2) Qualidade é ausência de falhas.

Qualidade pode ser apresentada, ainda, como

... a busca pela perfeição com fins a agradar clientes cada vez mais
conscientes das facilidades de consumo e variedades de organizações a
lhes oferecer produtos. Qualidade, ademais, é uma filosofia onde a
eliminação do chamado retrabalho (refazer o que já havia sido feito por
existir alguma impropriedade ou falha) e a obsessão pelo "defeito zero" são
regras que não se podem afastar para as organizações que desejem
permanência e lucro (ARAUJO, 2009, p.229).

Barros (1996) apud Araujo (2009) complementa, ainda, que existem dois

pontos de vista pelos quais a qualidade pode ser visualizada: a qualidade do ponto

de vista de quem produz, que diz respeito a normas e procedimentos de fabricação .
•.

Onde qualidade seria estar de acordo com as especificações determinadas para a

produção. O outro ponto de vista é o de quem consome, é a visão subjetiva da

qualidade, e diz respeito àquilo que o cliente espera do produto em suas mãos. Por

isso, qualidade seria atender as expectativas dos clientes.

Como o oferecimento de um serviço é algo intangível, a qualidade de serviços

está ligada a satisfação. Um cliente satisfeito com o serviço recebido o considerará

como de qualidade. Missão nada fácil, visto que, as pessoas diferem entre si,

considerando aspectos diversos ao avaliarem a qualidade e ou sua satisfação em
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elação a determinado serviço (LAS CASAS, 2008). Diante desses aspectos, o autor

efine dois componentes considerados importantes para a qualidade de serviços:

A qualidade de serviços tem dois componentes importantes: a qualidade
real e a qualidade de percepção. A primeira representa aquilo que
realmente é, ou seja, o serviço que vai ser desenvolvido com conhecimento
e preparação do profissional de serviços. Nem sempre um bom profissional
transmite essa impressão para a sua clientela. No entanto, mesmo que
alguém conheça profundamente aquilo que faz, torna-se mais importante o
que as pessoas percebem, uma vez que a percepção é a realidade para o
cliente. Como a qualidade é ligada à satisfação, os serviços só terão
qualidade se forem prestados para satisfazerem a percepção do clientes
(LAS CASAS, 2008, p.298).

Os consumidores, antes de comprarem um serviço, possuem expectativas

sobre a qualidade do mesmo com base em suas necessidades, experiências

anteriores, recomendações de terceiros e propagandas do fornecedor de serviço.

Após comprarem e consumirem esse serviço comparam suas expectativas com o

serviço recebido.

Essa relação é apresentada na Figura 3 onde são evidenciados que os

serviços que surpreendem e encantam os clientes, por terem ficado acima do

serviço desejado, são considerados de qualidade superior, se o desempenho de

serviço ficar dentro de sua zona de tolerância, será considerado adequado. Se o

serviço percebido pelo cliente for considerado adequado irá gerar satisfação ao

cliente. Porém, se a qualidade real fica abaixo do nível de serviço adequado

esperado pelo cliente, ocorre uma discrepância entre o desempenho do fornecedor

de serviço e as expectativas do cliente (LOVELOCK e WRIGHT, 2004).



28

Superiorida
percebida n
serviço

de Serviço

o esperado

---.. Serviço
••...

desejado

Serviço
Serviço .....•

~ previsto••• adequado••...

~~

•• Serviço•....
~•••• ~•.... percebido Satisfação

Medidas da
Qualidade
do Serviço

Adequação
percebida
no serviço

FIGURA 4 - A relação entre expectativas, satisfação do cliente e qualidade
percebida no serviço.

Fonte: Lovelock e Wright, 2004, p. 107.

Téboul (2002) afirma que os clientes julgam a qualidade de um serviço

comparando sua percepção com suas expectativas, em função das principais

características da proposta de valor. Essas características são apresentadas a
.

seguir:

• Resultados de base e extensão da solução;

• Resultados da interação com o processo: tempo de resposta,

acessibilidade, meio físico;

• Resultados da interação com os funcionários: empatia, capacidade de

resposta, continuidade, aprendizagem;

• Credibilidade dos resultados e confiabilidade: confiança, coerência,

recuperação;

• Preço

o autor complementa ao destacar a importância de entregar aquilo que foi

prometido aos clientes. Nesse sentido, afirma que

...tendo em vista a enorme diversidade de solicitações, é importante que o
posicionamento e comunicação de promessas estejam em consonância
com as características que os clientes consideram importantes. Os clientes
são particularmente sensíveis aos aspectos materiais e aos resultados
mensuráveis, e ficarão descontentes com quaisquer diferenças entre o que
lhes foi prometido e o que eles vivem (TÉBOUL, 2002, p. 119).
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Portanto, fica evidenciado o grande desafio dos profissionais de serviço: a

cessidade de encontrar soluções para adequar os serviços prestados às

. erentes expectativas, uma vez que, apenas o preparo profissional não é

ciente.

Para tanto, as empresas têm, a cada dia, investido em pesquisas para

escobrir as expectativas dos clientes em relação a cada dimensão do serviço, em

ogramas de melhoria da qualidade destinados a entregar aquilo que os clientes

esejam e na avaliação contínua do grau de satisfação dos clientes com a q. alidade

serviço recebido (LOVELOCK, WRIGHT, 2004).

Um último aspecto, que deve ser observado pelas empresas, é que a

alidade de produtos ou serviços deve ser entendida do ponto de vista do cliente.

mesmo é, em última instância, o responsável pela avaliação da qualidade e do

au que cada produto ou serviço satisfaz ou não suas necessidades (COIMBRA,

005).

2.2 Setor de serviços bancários

2.2.1 Serviços bancários

As instituições bancárias classificam-se segundo Parente (2000) apud Garcia

2007, p. 202) como "aquelas que atuam no segmento de varejo com prestação de

serviço para o seu consumidor final, ou seja, pessoas que adquirem o serviço

bancário para seu uso próprio".

As primeiras instituições financeiras atuavam basicamente com os serviços de

empréstimos e captação de recursos, com o atendimento ao cliente exclusivamente

nas agências bancárias. Durante o período militar - de 1964 a 1969, o setor

bancário viveu uma fase de transformações com fusões e incorporações, levando a

uma redução de mais de 40% no número de bancos. Além disso, a quantidade de

serviços prestados foi ampliada, passando os bancos a oferecerem soluções em

investimentos, seguridade, capitalização, entre outros (GARCIA, 2007).

Considerando a classificação dos níveis de contato do cliente, nessa primeira

fase, os serviços bancários eram exclusivamente serviços de alto contato, uma vez

que, os clientes compareciam a agência e interagiam com os funcionários até a

realização do serviço (LOVELOCK, WRIGHT, 2004)
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A partir da década de 1970 iniciou-se a informatização no segmento bancário,

com implantação do primeiro terminal de saque automático. Já na década de 1980

surgem as primeiras agências totalmente informatizadas e em seqüência os bancos

24 horas. Os serviços de home, office e internet banking, os cartões de debito e

crédito criados na década de 1990 foram cruciais, pois provocaram uma queda na

elação cliente/agência, passando esse relacionamento a ser cada vez mais distante

sicamente, porém com uma maior facilidade e agilidade das transações bancárias

GARCIA, 2007).

Verifica-se que, com o avanço da tecnologia, os serviços bancários passaram

ar uma fase de médio contato e que, atualmente, podem ser classificados como de

baixo contato, com os clientes utilizando os recursos tecnológicos disponíveis -

home, office e internet banking (LOVELOCK, WRIGHT, 2004). No Quadro 5 são

apresentadas algumas das diferenças do mercado bancário no passado e no

presente.



UADRO 5 - Características do mercado bancário: passado e presente

PRODUTOS

ITENS PASSADO PRESENTE

CLIENTES

Pouca informação, presentes na Mais informados e exigentes, vão

agência, menos exigentes, fiéis à menos à agência, mais

instituição, resistentes à tecnologia, independentes, menos fiéis à

dependentes de pessoas, pouco instituição, preocupação com

preocupados com qualidade e custo. qualidade e custo, informatizados,

questionadores.

Simples, manuais, pouca tecnologia, Diversificados (ativos, passIvos e

foco em aplicações, pouco serviços), segmentados,

compromisso com qualidade, automatizados, foco na necessidade

pequena variedade de produtos, do cliente, prazos maiores, tarifas,

inflexíveis, tradicionais, vendidos na

agência.

vendas por outros meiOS, foco em

serviços.
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GERENTES

BANCOS

Maior número de bancos, redes

pequenas, pouco uso de tecnologia,

forte presença de bancos oficiais,

pouca presença de bancos

estrangeiros, fácil geração de receita

(via floar) , agências grandes, muitos

funcionários nas agências, menor

agressividade comercial.

Menor número de bancos, redes

maiores, menor presença de bancos

oficiais e maior presença de bancos

estrangeiros, privatização de bancos

estatais, alto uso de tecnologia,

intermediação financeira, receitas não

financeiras, alta agressividade

comercial, agências com menos

funcionários.

Sem formação acadêmica em sua Exigência de formação acadêmica,

maioria, sem muito conhecimento e

planejamento, passivos (esperavam

os clientes), "tiradores de pedidos",

maior conhecimento, outras

habilidades, atuação ativa, vendedor,

carteirização de clientes, trabalho em

posição de status, processo de equipe, maiS volátil em relação à

carreira, trabalho individual.

Fonte: Campello e Brustein, 2004, p. 2.

instituição, uso de informática.

Em função dessas mudanças, com produtos cada vez mais similares e

clientes mais exigentes, as empresas que atuam no segmento têm muita dificuldade

para diferenciarem-se de alguma maneira, ou seja, "ter um algo mais, uma

característica ou benefício que não esteja sendo oferecido no mercado" (LAS

CASAS, 2007, p. 27).

2 Utilização de recursos em trânsito na aplicação em títulos públicos.
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Apesar dessa dificuldade, o mesmo autor, apresenta alguns dos aspectos que

banco deve considerar no intuito de buscar diferenciação são: agências, pessoal

e atendimento, uniformes, produtos e serviços oferecidos, taxas cobradas, canais

e distribuição (terminais de auto-atendimento, internet) e até mesmo na

municação com o mercado (imagem), aspectos que nem sempre são percebidos

ela maioria das pessoas (LAS CASAS, 2007) .

.2.2 Atendimento bancário

O atendimento ao cliente pode ser entendido como a efetiva entrega do

erviço ou, o encontro de serviço, que é o momento no qual os clientes interagem

eretamentecom o serviço. Diz respeito a onde, quando e como o produto de serviço

" entregue ao cliente. A entrega do serviço inclui o suporte físico (terminais de auto-

endimento, home banking) e o pessoal de contato (atendentes, central de

aendimento, guichês de caixa) (LOVELOCK, WRIGHT, 2004). Em relação a esse

omento, esses autores destacam os riscos e oportunidades associados ao

encontro de serviço.

Poderíamos dizer que a qualidade percebida é realizada no momento da
verdade, quando o fornecedor do serviço e o cliente do serviço se
confrontam na arena. Nesse momento, eles estão, em grande parte,
entregues a seus próprios recursos. (...) É a habilidade, motivação e as
ferramentas empregadas pelo representante da empresa e as expectativas
e comportamento do cliente que, em conjunto, criarão o processo de
entrega de serviço (NORMANN, 1991 apud LOVELOCK e WHRIGHT, 2004,
p.62).

Nesse momento da verdade - o encontro de serviço - o que está em jogo, é o

relacionamento do cliente com a organização, é a partir desse encontro que o cliente

irá julgar a qualidade do serviço recebido. Deve-se evitar nesse momento que um

infeliz (des)encontro destrua o que já é, ou tem potencial de se tornar uma relação

de longo prazo (LOVELOCK, WHRIGHT, 2004).

Um aspecto que merece destaque nessa relação é o atendimento prestado

pelo pessoal de contato. '~ forma de interação com os clientes é outro aspecto dos

serviços que pode se tornar um diferencial" (LAS CASAS, 2008, p.292). O autor

afirma, ainda, que os clientes estão cansados de ser tratados de forma indiferente,

ou como se todos fossem iguais e tivessem as mesmas necessidades. Em relação a

esse tipo de situação Albrecht (2000) apud LAS CASAS (2008, p. 292) indicou sete

fatores que prejudicam um serviço. Os mesmos são apresentados no Quadro 6.
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'lJUADRO 6 - Fatores que prejudicam o serviço

'I

Os funcionários fazem o cliente ir de um setor a outro, dizendo que quem é

responsável pelo assunto é outro setor, que diz que é outro, e assim por

diante.

Frieza A pessoa não demonstra boa vontade. Demonstra ares hostis, ríspidos e frios.
'<,

Fator Descrição

patia
Uma atitude apática afasta os clientes. Ex: balconistas que não se aproximam

dos clientes que entram na loja.

Dispensa Procura livrar-se de um cliente sem considerar suas necessidades

Condescendência Tratar o cliente como se fosse criança. Deve-se evitar atitudes paternalistas.

Automatismo O funcionário diz, sem sentimento, coisas padronizadas.

Livro de regras
Coloca as regras acima de tudo, mesmo que não seja lógico. Não cede de

jeito nenhum.

Passeio

onte: Elaborado pela autora a partir de Albrecht (2000) apud Las Casas (2008).

Esses aspectos que o autor menciona devem ser evitados, trata-se de uma

maneira simples, que não necessita de grandes investimentos, e trás resultados na

melhora do atendimento ao cliente (LAS CASAS, 2008).

Os bancos têm que equilibrar o acesso personalizado que o atendimento

pessoal oferece, com as facilidades (agilidade) da tecnologia. Dessa forma,

precisam se posicionar como inovadores e de alta tecnologia, para atingir uim público

alvo com acesso aos meios virtuais de comunicação, sem deixar de lado a qualidade

do atendimento pessoal, que continua sendo a única opção ou a preferida de um

grande número de clientes.

As formas de interação com o cliente são apresentadas nos Quadros 7 e 8, a

seguir, a partir da classificação apresentada pela FGV (2008) onde são destacados

o atendimento pessoal e atendimento eletrônico. O primeiro, com alto contato,

caracteriza-se pelo contato direto dos funcionários com os clientes, sendo um

serviço de alto contato. Já o segundo, com baixo contato, caracteriza-se por um

atendimento no qual não há contato direto do cliente com os funcionários, o cliente

realiza suas operações por meio eletrônico.



34

UADRO 7 - Atendimento pessoal

Tipo de atendimento
pessoal

Agências

Postos de atendimento

Correspondente bancário

~ I

Franquia

Descrição do atendimento pessoal

Equivalente ao PDV (ponto de venda) de uma loja de varejo, com

funcionários do banco atendendo pessoalmente.

Atendimento realizado dentro de outras organizações públicas ou

privadas.

Atendimento realizado em redes de loterias, lojas de varejo e sistema

postal, que podem prestar alguns tipos de serviços bancários ,""

Atendimento pouco usado no sistema bancário brasileiro, refere-se a

um sistema contratual em que o banco (franqueador) concede ao

franqueado o direito de operar o negócio, de acordo com o plano de

marketing do banco e em seu nome
II

Call Center

I

o cliente realiza operações bancárias interagindo com o pessoal de

atendimento via telefone, sem necessidade de deslocamento.

ante: Adaptado de FGV, 2008

IQUADRO 8 - Atendimento eletrônico

Tipo de atendimento
eletrônico Descrição do atendimento eletrônico

Posto de atendimento

eletrônico (caixa

eletrônico ):

Call Center

o cliente realiza transações pelo sistema de auto-serviço, porém

necessita de deslocamento até o posto de atendimento (que pode estar

dentro da agência).

Atendimento automatizado: o cliente realiza as operações bancárias

interagindo com o sistema eletrônico de atendimento via telefone por

meio do SARA (serviço de atendimento por resposta audível), sem

necessidade de deslocamento.

WAP (wirelles acess

protoco/):

Atendimento via telefonia móvel: o cliente tem acesso aos serviços

bancários mesmo que esteja em deslocamento.

Internet banking

PQS (point of sale):

A maioria dos serviços do banco está disponível na internet, o que faz

como que o cliente realize transações pelo sistema de auto-serviços,

sem necessidade de deslocamento à agência.

São pontos de venda eletrônicos, sendo que o cliente realiza compras

efetuando o pagamento com cartões de débito ou crédito, diretamente

no terminal.

-f;çnte: Adaptado de FGV, 2008
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.2.3 Qualidade do atendimento bancário

Um fator fundamental para um atendimento bancário d,e qualidade é ouvir o

·ente. Poucos são aqueles que se manifestam espontaneamente, seja para

omentar, sugerir ou reclamar. Esses representam um número muito maior de

"entes silenciosos, que podem estar tão insatisfeitos quanto aqueles que se

anifestam. Para tanto, não basta disponibilizar vários meios de comunicação ao

"ente, mas também observar a qualidade dos meios disponibilizados (RAMUSKI,

007). Entre as formas de buscar informações junto aos clientes, o autor dest .ca:

• Pessoalmente: conversar com o cliente nunca é perda de tempo. É

necessário estimular o cliente a falar, para que se possa identificar os desejos

e necessidades desse cliente.

• SAC- serviço de atendimento ao cliente: um SAC deve ter se possível, seu

próprio pessoal, evitando o atendimento mecanizado dos call center, cujos

operadores são limitados a scripts recebidos. O nível de atendimento melhora

muito quando quem atende o cliente é colaborador da empresa e não do call

center, pois um colaborador tende a conhecer mais e melhor "do que" e

"sobre o que" o cliente esta falando.

• SITE: os sites bancários são muito bem desenvolvidos em termos de oferta

de produtos e serviços, mas o "fale conosco" nem sempre é fácil de achar. O

cliente não pode perder mais tempo procurando onde escrever sua

mensagem, do que leva para escrevê-Ia.

O entendimento dos fatores determinantes das expectativas e o

conhecimento das variáveis que os clientes utilizam para avaliar os serviços

bancários levam as organizações a oferecerem um atendimento superior, ajudando

a retenção desses clientes (GONÇALVES, 2007).

Ramuski (2007) complementa que, alinhado a eficiência dos meios de

comunicação, deve haver um retorno igualmente eficiente aos clientes. Nesse

quesito, o banco deve se ater a dois aspectos: o tempo de resposta, que deve ser

ápido, uma vez que a demora favorece a criação de idéias negativas na mente do

cliente com relação à empresa. E o tipo de resposta que lhes é dada, pois o cliente

não quer explicações, mais sim soluções. Longas e educadas cartas pré-formatadas
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as reclamações e sugestões.

Verifica-se com isso, que as atitudes revelam-se como a forma mais

erceptível ao cliente de quanto ele está sendo bem atendido e de quanto é
nsiderado importante pelo banco onde mantém sua conta.

Miguel (2007, p. 89), destaca que muitos bancos estão "descobrindo e

aferindo aumentar a base de clientes fiéis pelo atendimento de suas expectativas".

o Quadro 9 são apresentados os principais fatores para identificar as expectativas
,..
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e acionadas aos serviços bancários, onde é possível observar a importância do

essoal de contato com o cliente e dos aspectos tangíveis da entrega do serviço.

I UADRO 9 - Fatores determinantes das expectativas dos clientes quanto aos
I erviços bancários

II
Fatores

Serviço central ou produto

Pessoal de entrega dos

serviços

Sistematização impessoal para

entrega dos serviços

Tangibilidade dos serviços

Responsabilidade social

Descrição

o serviço central representa o "conteúdo" de um serviço, quais

são as "características" oferecidas em um serviço ou produto.

São todos os aspectos como: confiabilidade, responsabilidade,

empatia garantida, momento da verdade, incidentes críticos e

recuperação de serviços.

Todos os processos, procedimentos, sistemas e tecnologia

que configuram um serviço impar. Os clientes desejam que a

entrega seja padronizada e simplificada sem qualquer

complicação, problema ou questionamento indesejado pelo

provedor.

Os aspectos tangíveis dos equipamentos, sinalização,

aparência dos funcionários, inclusive o ambiente do local.

Permite a uma organização liderar aspectos de cidadania,

encorajando comportamento ético em todos seus

empreendimentos.

onte: Adaptado de Sureshchandar, Rajendran e Anantharaman apud Miguel (2007,
p.90).

Entretanto, somente entender as expectativas do cliente não é suficiente para

entregar serviços com qualidade, sendo necessário conhecer as principais varáveis

que os clientes utilizam para avaliar serviços bancários. Miguel apresenta uma série

de atributos relacionados às questões que são avaliadas pelo cliente ao verificar a
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alidade do serviço bancário recebido. As mesmas são apresentadas no Quadro

UADRO 10 - Variáveis para avaliação da qualidade dos processos .e serviço
, .

ancano

Variáveis Questãol Avaliação

onfiabilidade Os funcionários são precisos e consistentes?

eceptividade Os funcionários sentem-se felizes em atender rapidamente?

uompetência Os funcionários demonstram competências?

cesso O banco fornece serviços rápidos e eficientes?
,I

,ortesia Os funcionários tratam os clientes com respeito?

!

omunicação As políticas são devidamente explicadas no curso das ações?

redibilidade Os funcionários são honestos e confiáveis?

II egurança As informações são seguras e livres de fraudes?

II
mpatia Os funcionários ouvem os clientes e são genuínos na compreensão?

II
erviço básico O banco fornece as coisas essenciais que o cliente deseja?

II
ustiça O banco trata o cliente com justiça?

[! rro Se o banco erra, uma correção rápida é realizada?
I'

Garantias O banco oferece indenização caso ocorram falhas em suas promessas?

ante: Adaptado de Allred E Addams (2000); Levesque E Mcdougall (1996) apud
iguel (2007, p.91).

Logo, a compreensão das variáveis apresentadas no Quadro 10 a XI a as

organizações no planejamento do serviço oferecido aos clientes, garan·n o uma

maior satisfação destes.
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3 METODOLOGIA

.1 Perspectiva teórica

Fachin (2006, p. 29), destaca que a metodologia o

Um instrumento do conhecimento que proporc·o a a s
qualquer área de sua formação, orientação geral e
pesquisa, formular hipóteses, coordenar in es "gações
e interpretar os resultados (FACHIN, 2006, p. 29).

5 uisadores, em.. .
ac p aneJar uma
ea ·za experiências

Uma pesquisa pode ser quantitativa, q e seg ndo Gil (199 e coo

rincipal objetivo descrever as características de determinada pop ação o

enômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis, quan o os da os

oletados são analisados estatisticamente. E pode ainda ser qualitativa, qua do de

acordo com Alyrio (2009), a realidade é verbalizada, recebendo os dados co e a os

ratamento interpretativo, sofrendo uma influência maior da subjetividade do

esquisador.

Ainda segundo Gil (1988, p.45) as pesquisas podem ser classificadas q a o

ao seu objetivo em:

1) Pesquisa Exploratória: tem como objetivo proporcionar maior familiari a e

com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir i ó eses.

Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que iveram

experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exe os

que estimulem a compreensão.

2) Pesquisa Descritiva: visa descrever as características de dee inada

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre ariáveis.

Envolve o uso de técnicas padronizadas ·de coleta de dados: ques ionário

e observação sistemática.

3) Pesquisa Explicativa: visa identificar os fatores q e
.

e ermlnam ou

contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento

da realidade porque explica a razão, o "porquê" das coisas. Quando

realizada nas ciências naturais, requer o uso do método experimental, nas

ciências sociais, requer o uso do método observaciona .
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A pesquisa realizada apresentou uma abordagem qualitativa do tipo

scritiva, tendo sido empregado na abordagem i ep e a i a o Estudo de Caso,

e segundo Voung (1960, p.269) apud Gil (1988, p.59) pode ser definido como:

... um conjunto de dados que descrevem uma fase ou a totalidade do
processo social de uma unidade, em suas várias relações internas e nas
suas fixações culturais, quer seja essa unidade uma pessoa, uma família,
um profissional, uma instituição social, uma comunidade ou uma nação
(YOUNG apud GIL, 1988, p. 59).

Cervo e Servian (1996) apud Coimbra (2005, p.80) conceituam Es do de

asa como "a pesquisa sobre um determinado indivíduo, família, grupo ou

munidade para examinar aspectos variados de sua vida".

Vin (2005, p.27) esclarece ainda que "o poder diferenciador do Estudo de

aso é sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências -

ocumentos, artefatos, entrevistas e observações".

2 Tipo de pesquisa

O presente trabalho é um Estudo de Caso no qual a satisfação dos clientes

relação aos serviços oferecidos por uma agência bancária é tratada. Serão

estacadas suas expectativas e percepções acerca do serviço prestado frente à
oposição declarada pelo gestor dessa agência.

Vin (2005) aponta que o Estudo de Caso deve ser utilizado ao se examinar

contecimentos atuais e que essa estratégia utiliza duas fontes de evidência

portantes: observação direta dos acontecimentos que estão sendo estudados e

trevistas das pessoas nele envolvidas.

Assim, o trabalho foi divido em duas etapas. Na primeira, realizou-se uma

esquisa qualitativa, por meio de entrevista com o gestor da agência, com o objetivo

e buscar a percepção acerca do atendimento do banco e de se obter informações a

espeito de atributos considerados importantes no atendimento. De acordo com

atton apud Alencar (2004), "os métodos qualitativos produzem, tipicamente, uma

·queza de informações detalhadas sobre um grupo muito menor de pessoas e
asos".

Na segunda etapa, foi realizada uma pesquisa de natureza descritiva e

uantitativa, por meio da aplicação de questionários estruturados junto aos clientes.

vantagem da abordagem quantitativa é permitir medir, por meio de um número
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"tado de questões, as opiniões e reações de um grupo relativamente grande de

essoas, facilitando a comparação e tratamento estat'sfco dos dados (PATTON

ud ALENCAR, 2004).

As vantagens de se integrar os dois métodos, q a i a i o, aplicado na

trevista com o gestor e posterior interpretação dos dados, e q a ·tativo, utilizado

a aplicação dos questionários e posterior tabulação dos ados, es ão "de um lado,

a explicitação de todos os passos da pesquisa, e de outro, na oporlunidade de

revenir a interferência da subjetividade do pesquisador nas conclusões btidas"

OLFFENBÜTTEL, 2008, p.8).

O Quadro 11 apresenta uma síntese da metodologia utilizada no

esenvolvimento do trabalho.

UADRO 11 - Síntese da metodologia

Tipo de abordagem
Elementos da abordagem

Qualitativa Quantitativa
I'

II

strumento de coleta de dados Roteiro de entrevista Questionário estruturado

rocessamento dos dados Transcrição da entrevista Tabulação

nálise dos dados
Confronto das informações coletadas, para comparação

entre proposições e percepções

Fonte: Elaborado pela autora

3.3 Objeto de estudo e amostragem

Os elementos de análise desta pesquisa foram compostos por clientes, que.
poderiam, ou não, ser correntistas da agência bancária e pela gestora da agência

escolhida. A mesma é situada em uma cidade do interior do estado do Rio de

Janeiro. Destaca-se que a agência em estudo não foi identificada, pois a realização

da pesquisa foi autorizada, no entanto, a divulgação do nome da agência não

A amostragem segundo Alencar (2004, p. 63) "é o processo pelo qual uma

parte representativa da população é selecionada", e, ainda, conforme o mesmo

autor, pode se estabelecer uma amostra através de dois meios:

1) Amostragem probabilística: cada um dos elementos do universo tem a

mesma probabilidade de ser escolhido.
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2) Amostragem não probabilística: a probabilidade de escolher certo

elemento do universo é desconhecida.

Para a abordagem quantitativa, o presente trabalho utilizou e seu processo

amostragem, a técnica não probabilística, mais especificamente a uela definida

o não probabilística por conveniência, a qual, segundo Alencar (2004, p.63) "os

.. divíduos são escolhidos simplesmente por serem mais acessíveis ou então por

erem mais fáceis de serem avaliados".

Já para a abordagem qualitativa, a escolha recaiu na gestora da agênc"a e

nção de ser a pessoa de maior nível decisório naquela agencia, assim, seria a

essoa que melhor poderia apresentar e discutir os fatores que podem ·e a os

"entes a ficarem satisfeitos com os serviços prestados pela agência bancária .

.4 Instrumento de pesquisa - SERVQUAL

Um dos modelos utilizados para medir o grau de satisfação do cliente co o

erviço recebido é a Escala SERVQUAL. Segundo Guarienti et aI (2006) é a

etodologia proposta por três autores americanos: Parasuraman,Zeitha e Se ry,

m 1988, e seu método conceitual define que a quaHdade ,é a a"a a pelo

onsumidor na comparação entre suas expectativas e a percepção q e teve da

erformance do serviço.

A escala SERVQUAL foi desenvolvida a partir do o e o GAp3 da qual"dade

m serviços (Parasuraman et aI apud Miguel, Sa o i. 2 4), ue pode ser

isualizado na Figura 5, mais precisamente no GAP 5 e corresponde a diferença

tre a expectativa e a percepção do cons "do e e ação ao serviço.

Brecha, diferença (MICHAELIS,1996,p.136)
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I

FIGURA 5 - Modelo GAP de qualidade de serviços
Fonte: Parasuraman et ai. (1985) apud Salomi et ai (2005)

Os cinco gaps são explicados a seguir a partir de Gianesi (99

G õnroos, (1993, p.79); ZeithamL etal. (1990, p.37) apudSantos (2005 .67:

• Gap 1 - Diferença entre as expectativas dos clientes e as perce çóes da

empresa: a gerência percebe as expectativas de quarda e e o a

imprecisa, não compreendendo corretamente o que os clientes ese'a .

• Gap 2 - Diferença entre a percepção da empresa e as espe . cações da

qualidade do serviço: as especificações da qualidade do se· ão são

coerentes com as percepções da gerência sobre as e e a' as da

qualidade.

• Gap 3 - Diferença entre as especificações da qualidade o elViço e sua

execução: as especificações da qualidade ão são a e dadas pelo

desempenho do processo da produção e entrega dos se aços.

• Gap 4 - Diferença entre a execução do se -ço e as comunicações

externas: promessas feitas através das atividades e comunicação com os

clientes não são coerentes com os serviços e re es.

• Gap 5 - Diferença entre o serviço percebido e o esperado: o serviço

percebido não é coerente com o serviço esperado, azendo com que o cliente
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avalie o desempenho da empresa de maneira diferente, subestimando a

qualidade do serviço.

Portanto, o GAP 5 é de extrema importância para as organizações, pois é a

ir dessa diferença, entre a expectativa e a percepção do serviço recebido, que o

ente irá julgar a qualidade do serviço recebido, determinando a continuidade ou o

ino do relacionamento com a empresa. Essa situação é reforçada por Salomi et

2005), ao afirmarem que

00 modelo fica claro que o julgamento sobre a qualidade dos serviços
depende de como os clientes percebem o real desempenho do serviço, a
partir de suas próprias expectativas. Assim, o gap 5 consiste na
discrepância entre a expectativa do cliente e a sua percepção do serviço
(SALOMI et al,2005,p.4).

A Escala SERVQUAL "mede cinco dimensões/categorias do composto de

a/idade do serviço" (PEREIRA, 2008, p. 38). As es as são apresentadas a
.egulr:

a) Confiabilidade: capacidade de fornecer o se iço exata ente como

prometido.

b) Presteza/capacidade de resposta: capacidade de oferecer o serviço dentro

do prazo previsto.

c) Garantia/segurança: capacidade de transmitir confiança e segurança.

d) Empatia: a atenção dispensada ao usuário do serviço.

e) Aspectos tangíveis: a aparência das instalações físicas, dos

equipamentos, dos funcionários e do material de comunicação.

Segundo Duarte (2008), a escala SERVQUAL consiste em um quest·onário

·vido em duas seções: a primeira utiliza 22 afirmações para mensurar as

xpectativas gerais dos clientes com as empresas de um setor em est do, a fim de

edir o nível desejado de um serviço; a outra seção, também com 22 itens e

atando dos mesmos aspectos, busca medir as percepções do consumidor sobre

ma empresa em particular, que esta sendo avaliada.

Para a avaliação dos 22 itens de expectativas e percepção é utilizada a

seala do tipo Likert de 7 pontos, onde os extremos são marcados como "Discordo

otalmente" e "Concordo Totalmente".
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o modelo da escala SERVQUAL desenvolvido por Parasu aman et ai. (1985)

resenta-se no Anexo 1. Dele derivou um questionário u ·rza o por Soares et ai

005) no trabalho - Avaliação da qualidade de serviços a a és a aplicação do

odeio SERVQUAL numa agência bancária de Ijuí - RS - o a a a a avaliação

e serviços bancários. O mesmo apresenta-se no Anexo 2.

Para este trabalho, após o pré-teste, o questionário de Soa es e a 2005) foi

I ustado pela autora, uma vez que alguns dos responden es a ese aram

. Iculdades de entendimento, tratando assuntos diferentes como e s os

esmos, em função das pequenas diferenças de semântica. O . s e o e

oleta de dados passou a contar com 17 questões sem perder a a

esejada, visto que, apresentou todas as dimensões do composto de q a· a

erviço proposto por Pereira (2008). Os questionários utilizados a

ncontram-se no Anexo 3.

A •e ca
ee

a

.5 Coleta de dados

A coleta de dados da pesquisa ocorreu em três etapas: uma com a G e e

eral da agência e duas com os clientes (pré-teste e as entrevis :as

itas). A primeira teve como objetivo identificar o ponto de vista de e a
. stituição em relação aos serviços prestados pela organização. As o as as a a

estar o questionário e coletar os pontos de vista (percepção e e e· s

suários da agência bancária.

Em julho de 2009 houve um contato com a gerente ge

escolhida para aplicar a pesquisa para verificas sobre a posse .. e s a
lealização. Nessa ocasião, a gerente foi informada que o o"e e a a em

ndamento e foram apresentados os objetivos da pesquisa de o a

Com a concordância da gestora foi agendada a ent e ·s a a o mês de

Outubro de 2009. A entrevista foi realizada em único dia, 26 e O I e 2009, na

rópria agência. A entrevista foi conduzida tendo como e e ê ,uestionário

semi-estruturado, para obter a percepção que a Gere .e oss· o a endimento do

anco. O mesmo teve gomo referência as cinco I e - es da qualidade em

serviços: Aspectos Tangíveis, Confiabilidade, Presteza a ça e Empatia. Por

m, foi tratada a visão geral da Gerente sobre o a endi e o banco.

A segunda etapa da pesquisa de campo refere-se aos uestionários aplicados

·unto aos clientes, com o objetivo de verificaras expec a ivas e as percepções que
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s mesmos têm do atendimento do banco. A aplicação dos questionários foi feita

.e a pesquisadora mediante entrevistas pessoais, garantindo o entendimento e o

eenchimento correto dos mesmos. Os clientes que comparecerem na agência nos

"as 4, 5 e 6 de novembro de 2009, após o atendimento, eram convidados a

articipar da pesquisa. Foram realizadas 60 entrevistas, tendo sido os entrevistados

elecionados por conveniência, ou seja, foram selecionados aq eles mais

cessíveis e que aceitaram participar da pesquisa. Todos os questionários foram

onsiderados para a análise, já que não apresentaram irregularidades que

stificassem sua invalidação. O modelo dos questionários utilizados encontra-se no

exo 3.

.6 Tabulação, transcrição e análise de dados

Para tabulação e tratamento dos dados primários, coletados junto aos

entes, foi utilizado como ferramenta o software Statistical Package for the Social

cience - SPSS, gerando estatísticas descritivas. Em relação às entrevistas com o

estor, os dados coletados foram transcritos.

Os dados foram analisados por meio de contra tação entre as proposições do

anco em relação ao atendimento, coletadas a e revista e as percepções dos

ientes, obtidas por meio da aplicação dos questionár"os.

Destaca-se que, para fins de análise, as respostas ob "das a partir da escala

'kert de 7 pontos, presente nos questionários aplicados junto aos c "entes, foram

assumidas como medidas métricas. A escala Likert é uma "escala ordinal, onde os

úmeros indicam as posições relativas dos objetos, mas não a magnitude das

'ferenças entre eles" (Malhotra, 2001, p. 238), mas, nesse trabalho, foi assumida

om escala intervalar que, "não só contém toda a informação de uma escala ordinal,

orno também permite comparar as diferenças entre objetos" ( , ai otra, 2001, p.

3'9).

Dessa forma, reconhece-se essa limitação, mas foram geradas estatísticas a

artir dos dados coletados, devido a sua facilidade de elabo ação e interpretação

os dados.
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4 RESULTADOS E DISCUSS - O

" Apresentação da empresa e dos usuários entrevistados

A organização onde foi realizado o Estudo de Cas es á inserida na

assificação setorial, segundo a Classificação Nacional de .. a es Econômicas

·AE), como Intermediário Financeiro/Banco. A empresa a e e a clienes que

odem ser classificados como pessoa física, jurídica e governo.

A instituição oferece todos os tipos de serviços e prod os
'..

os pelo

anca Central do Brasil, entre eles: conta corrente, captação

óveis e imóveis, empréstimo pessoal, empréstimos e

onsórcio, capitalização, seguros, previdênc·a, ca 1 Õ

ções, RDB, CDB, fundos, etc.) e operações de câ o

o setor público, como emissão e regula ·zação e C e

o INSS (Instituto Nacional de Previdência Soc·a

A instituição possui cerca de ce o e ez °I c~ á·

estagiários. Possui, ainda, aproximadam,ente q, atra mil e se e e

.a ela e o e esas,

a ça,

é s
.e a e ços

s

s

arenta e três mil terminais de auto-atendimento. O número de cor e a e

orno de trinta e dois milhões de clientes - pessoa física, e dois m:il ões - e 50 5

. rídicas.

A agência onde foi realizada a pesquisa pode ser classificada co o a

gência de pequeno porte, localizada no interior do estado do Rio de a e" o a

egião denominada Médio Paraíba. A mesma possui dezesseis func·o árias se o

ês de nível gerencial, dois caixas, quatro funcionários que a ai am no

a endimento a pessoa física, três no atendimento a pessoa jurídica, a e efonista,
,

ois estagiários e um menor aprendiz. A agência possui ap ox· a a ,ente 2.500

dois mil e quinhentos) clientes.

Em relação ao perfil dos entrevistados, pode ser o se a o que houve

equilíbrio entre os respondentes do sexo feminino e masc ·no. Dos 60 usuários

entrevistados há uma pequena maioria masculina, 32 ent e ista os. Os resultados

essa variável são apresentados no Gráfico 1.
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GRAFICO 1 - Distribuição por sexo
Fonte: Dados da pesquisa

No que diz respeito à escolaridade, a maioria dos responde tes

édio Completo, porém, pode ser observado que pessoas com perfis

uanto ao nível de escolaridade, participaram da pesquisa. Os e

ariável são apresentados no Gráfico 2.
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GRÁFICO 2 - Distribuição por escolar a
Fonte: Dados da pesqu·sa

Quanto a faixa etária dos respondentes, ocorre a de' variedade da

ade dos respondentes, com uma faixa que vai des e os até 75 anos. Com

xceção da faixa de 61 a 65 anos, na qual não o e e m respondente. Os

esultados dessa variável são apresentados no Grá c 3.
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GRÁFICO 3 - Dis ribu·ção
Fonte: Dados da es

Ao discutir os aspectos tangíveis da agê c·a o a c ee
- SMO - afirmou que os equipamentos e sis e as o a co sã e e e
qualidade, e alguns serviços, como o mobile banking, possuem ,eeno og"a e o 8.

Ainda assim o banco tem procurado investir em projetos de TI (ec o o·a a

·nformação) para melhorar a qualidade de seus equipamentos e sistemas,a de

atender as expectativas de seus clientes, sejam pessoas jurídicas ou pessoas

físicas"

Em seu relato, destacou que os investimentos têm sido direcio ados a ém

para garantir que o usuário consiga utilizar com maior facilidade e se a ça os

erminais de auto-atendimento, a internet e outros meios dispo . iliza os como as

centrais de atendimento e os serviços via celular. Os investi en os ê ,também, o

propósito de estimular a utilização desses meios eletrônicos a . e desafogar as

agências garantindo a realização de um maior número de negócios no ambiente das

agências (SMO, Banco, 2009)".

Em relação à estrutura física das agências, o banco e· ·nvestido na reforma

e melhoria de suas agências, procurando deixá-Ias co ambiente agradável, e,

principalmente, garantir o acesso de pessoas portadoras e ecessidades especiais.

Quanto à aparência dos funcionários, o banco a,loriza a diversidade, e,

apesar de não ter um uniforme, recomenda que seus funcionários usem o bom
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senso para vestirem-se e que respeitem as culturas dos oca"s onde as agências

funcionam. A gerente entrevistada afirmou que, em sua a ê cOa ão há problemas

quanto à aparência ou o modo de vestir dos funcionários.

Em relação à confiabilidade, segundo a gerente entre ·s, a a co procura

oferecer treinamento e suporte para evitar falha e erros na e .ec - o o serviço,

entretanto, afirma que nem sempre é possível, pois os serviços

muitos detalhes e, por diversas vezes, os funcionários estão s e

falhas. Muitas vezes, um pequeno descuido, ou falta de ate çã

pode ocasionar prejuízo para o cliente e, conseqüentemente, para o

A orientação da gerencia é que, caso o funcionário não co . e

imediato alguma dúvida ou questionamento do cliente, o mesmo de· e

ossuem

a erros e
, .

. aiO,

prazo determinado, de preferência, no máximo 48 horas, p,ara ume o e,

e que efetivamente o cumpra, "a fim de evitar reclamações e garan· a

dos clientes (SMO, BANCO, 2009)".

Há preocupação com a comunicação entre os funcioná ias e es

nesse sentido, os funcionários devem repassar aos clientes so e
precisas e das quais tem certeza, pois a prestação deinfo a -
distorcidas ou a omissão de informações pode gerar demanda"u ·cOa

A preocupação com os clientes foi evidenciada pela gere e e
dimensão Presteza/Capacidade de Resposta. Nesse sentado

problema de tempo de fila e demora de atendimento nos bancos a·

reclamações ficaram mais freqüentes depois da criação de a

referentes a limites máximos de espera. Segundo a geren e a

possível cumprir esses limites em certos períodos do mês,. co

e de vencimento de impostos.

Em seu relato destacou que, para solucionar esse e anca tem

contratado novos funcionários, porém, até que os mes ' e e"a 'em plenas

condições de atender a todas as demandas leva te· p . E c·onários ainda

não têm total domínio dos produtos, serviços e siste as a co, prestando um

atendimento mais demorado e tendo certa dific: a e e eso ver com rapidez

problemas e duvidas apresentados pelos clie es. . a assim, a gerente

entrevistada afirmou que "considero o aten,dimento, as ado pelos funcionários da

agência de excelente qualidade. Atendem com rapidez e prestam informações claras

(SMO, BANCO, 2009)".

'a

o

e e as
.a as

- ,a ao e
a ,enta
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Em relação à dimensão Segurança, a gerente entrevistada afirmou que a

I ecomendação é para que o funcionário, ao oferecer os serviços do banco, seja o

ais transparente possível. O mesmo deve esclarecer todas as possíveis dúvidas

o cliente em relação ao serviço que está adquirindo, desde preço, possibilidade de

erda, reajustes, até benefícios e garantias, procurando transmitir credibilidade e

confiança. Porém, não há outro mecanismo, além da recomendação, que garanta

esse comportamento por parte dos funcionários.

Com relação à segurança das transações e dos sistemas, o banco ,possui

ma área especializada em monitorar e acompanhar possíveis fraudes no seu

sistema, bloqueando imediatamente caso haja alguma suspeita. A gerente

entrevistada destacou que um aspecto "muito cobrado e exigido dos funcionários é o

sigilo bancário (SMO, BANCO, 2009)". O mesmo deve ser veementemente

espeitado, sendo vedado a todos os funcionários fornecer informações de qualquer

cliente a um terceiro.

Quanto à dimensão Empatia a gerente entrevistada declarou que cortesia e

simpatia são atitudes exigidas dos funcionários, embora, reconheça que diante de

certas situações (cliente mal educado, nervoso), fica difícil demonstrar simpatia,

ainda assim, considera que o funcionário deve ter habilidade para contornar tais

situações, de modo a atender o cliente de maneira satisfatória.

Ao final da discussão sobre as dimensões foi questionado à gerente se ha ia

algum aspecto sobre a busca da qualidade com o objetivo de garantir a satisfação

com o atendimento da agência bancária que não foi contemplado na e tre ·sta ou

ue deveria ser complementado" A mesma disse que o ba co em i es "do em

treinamentos para os funcionários com o propósi o de que os es os res e I um

atendimento de excelência, o,u seja q e com ree a as ecess·dades e

expectativas dos clientes. E que, co essa c ee ão a oferecer um

atendimento personalizado, mostrando o o ce a a o c"e e certo. Esse

atendimento de excelência tem sido o p . ci a o *e· a 00, pois garante a

retenção de clientes, evita reclamações e c·a a ente propicio para a

ealização de negócios.

A gerente entrevistada disse que um aspec o e causa insatisfação e gera

muita reclamação é o horário do atendimento dosba cos, porém, em relação a esse

aspecto não há perspectiva de mudança, pois não existe a possibilidade de atender

em horário conveniente a todos. A gerente entrevistada informou que os horários de



51

atendimento nas agências e de funcionamento dos caixas e e rônicos atendem as

normas do BACEN (Banco Central do Brasil).

A mesma encerrou sua participação na entrevista dizen o ue

"de maneira geral, acredito que o banco tem investido e
conseguido alcançar uma melhora no atendimen o prestado,
procurando melhorar a rapidez e a qualidade das ·nforrnações
prestadas, através da capacitação de seus funcionários. Com
certeza um dos principais objetivos do banco tem sido alcançar
um atendimento de excelência. ° banco possui pro tos e
serviços confiáveis e de alta qualidade, atendendo as
exigências do mercado (SMO, BANCO, 2009)".

Verifica-se, a partir das informações prestadas pela Gerente Geral da

agência, que a mesma acredita que os clientes da agência estão satisfeitos com o

atendimento oferecido. O mesmo é de boa qualidade, com funcionários sendo

constantemente capacitados para prestarem informações claras e precisas aos

clientes. Em relação aos produtos, serviços e equipamentos declara ainda que os

mesmos são confiáveis e de excelente qualidade.

4.3 Análise quantitativa das dimensões do composto de qualidade do serviço

O Gráfico 4 foi elaborado a partir das respostas obtidas junto aos

respondentes. Cada uma das 17 questões acerca da percepção é identificada na

base do gráfico (p1, p2, ... , p17) e corresponde à percepção dos respondentes

frente aos itens apresentados. O ponto central de cada uma das ba ras representa a
~

média obtida na respectiva questão e o tamanho da barra adi,s tomo da

média.

Dessa forma é possível co pararq ai a ção e os respo ntes têm

acerca de cada um dos aspec os que to a a o da os. Pa a facil"tar a áti lise, as

dimensões analisadas foram evidencia as e e a a as

de um tracejado.
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GRÁFICO 4 - Barras de erro para percepção
Fonte: Dados da pesquisa

Ao analisar as respostas obtidas verifica-se que os ite s
funcionários) e p11 (confiança dos produtos e serviços), a o

dimensão segurança, e o item p3 (apresentação pessoal dos

na dimensão Tangibilidade, tiveram os maiores conceitos a
entrevistados.

Em oposição, o item p15 (conveniência do o á .

pertencente à dimensão Empatia, obteve a menor percepção e

Deve-se destacar que todas as questões relacio a a

apresentaram baixos conceitos dando a entender, no ' e e I le
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"a

o

os

. en o),

'16S o dentes.

ão empatia

ornecimento

ee' IcaS, que há

a os das outras

ese .ados no Gráfico 4

as respostas acerca das

a agrupadas por cada

as as questões e todas as

de atenção individualizada e compreensão de necess· a e

muito espaço para melhorias, quando comparado

questões.

Para uma análise mais consolidada, os da S

foram tabulados e calculada a média das
, .
e la

percepções dos respondentes e, posteriorme e

dimensão pesquisada. Para cálculo das méd·as

dimensões foram tratadas como se tivessem a ,es a i portância. Assim, o Gráfico



5 foi gerado onde pode ser observado que a dimensão Segurança obteve a melho

performance e a dimensão Empatia a pior. Verifica-se, ainda, que as outras

dimensões apresentaram um resultado relativamente próximo em um intervalo que

vai de 4,2 a 4,7, de um total de 7 pontos possíveis em cada uma das dimensões. Em

uma primeira análise pode-se dizer que a percepção dos respondentes é positiva na

maioria das dimensões analisadas obtendo um resultado acima da média em 4
(quatro) das 5 (cinco) dimensões.
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5,26 I

I
Performace da
Tangibilidade

I
Performace da
Confiabildiade

I
Performace da

Presteza

I
Performace da
Segurança
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5,0-

4,75I
4,5-

4,44I
4,27I-O

'fi! 4,0-
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3,0-
3,08 I
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GRÁFICO 5 - Barras de erro para percepção ag a a or
Fon e: Dados da pes ·sa

e são

o Gráfico 6 foi elabora o da es a I . e o G á ICO 4. A partir das
~

respostas obtidas junto aos resp n e es. C a s 17 questões acerca da

expectativa é identificada na base do 9 á co e ,e2, ... , e 7) e corresponde a cada

uma das questões sobre a percepção os es o e teso O ponto central de cada

uma das barras representa a média ob··a a espectiva questão e o tamanho da

barra à dispersão em torno da média.

Dessa forma é possível comparar qual a expectativa que os respondentes

têm acerca de cada um dos aspectos que foram abordados. Para facilitar a análise,

as dimensões analisadas foram evidenciadas e separadas umas das outras por

meio de um tracejado.
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Analisando o Gráfico 6, verifica-se que o item e15 (conveniência do horário de

atendimento), que apresentou baixa percepção dos respondentes, possui também

uma baixa expectativa, dando a entender que, apesar da insatisfação, existe uma

compreensão dos clientes quanto à dificuldade de atender em horário co enie te a

todos.

Cf) .~o Q)
+J >o ,-
Q) rna.c
Cf) <tS«~

<tS+=i
<Ua.
Ew

Pode ser observado também que os iens e co a ça os rodutos e

serviços) e e12 (cortesia dos funcionár"os) ambos da . e são Segurança, são

GRÁFICO 6 - Barras de erro para expectativa
Fonte: Dados da pesquisa

aqueles que apresentam as maiof,es

serviço. O fato dos respondentes tere

atribuído pela natureza da atividade ba

e e a as 5 cOe es em relação ao

aio e ec a a essa dimensão pode ser
I •ca ao

Para uma análise mais consol"dada os ados apresentados no Gráfico 6

foram tratados da mesma forma que o Grá co 4. Foram tabulados e calculada a

média das médias das respostas a'cerca das percepções dos respondentes e,

posteriormente, foram agrupadas por cada dimensão pesquisada. Para cálculo das

médias, todas as questões e todas as dimensões foram tratadas como se tivessem a

mesma importância. Assim, o Gráfico 7 foi gerado onde podem ser observadas as



três dimensões com as maiores expectativas: Confiabilidade (habilidade pa a
realizar o serviço prometido de maneira correta e no prazo prometido); Presteza

(disponibilidade em ajudar os clientes, fornecendo informações precisas com

prontidão) e Segurança (capacidade de transmitir confiança e segurança aos

clientes).

5,5-

5/801
6/0~

4,5-

6,5-

6,0-

5,0-
4/91

4,33 (~

4,0-

I
Expectativa da
Tangibilidade
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Expectativa da
Confiabilidade
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Expectativa da
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I
Expectativa da
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GRÁFICO 7 - Barras de erro para expectativa agrupadas por dimensão
Fonte: Dados da pesquisa

As maiores expectativas em relação a essas dimensões demonstram a

necessidade de investir no treinamento dos funcionários que prestam atendimen o

ao cliente, pois é no momento do encontro de serviço, que o funcionário transm· e
confiabilidade e segurança e demonstra sua presteza ao cliente, que posteriorme ' e

irá julgar se ficou satisfeito com o serviço recebido

Verifica-se ainda que as dimensões com as maiores expectati as
respondentes, em ordem de prioridade foram: 1°) Segurança, 2°) Con a i·

Presteza, 4°) Tangibilidade e 5°) Empatia, contrastando em três di e sõe'

resultado da análise da percepção dos clientes, que obteve o se e

também em ordem de prioridade: 1°) Segurança, 2°) a
o

Confiabilidade, 4°) Presteza e 5°) Empatia. Verifica-se na a á·s e I
-o que

a dimensão Tangilidade aparece à frente das dimensões Co a,

consideradas mais importantes que àquela pelos respo e e

expectativas.

e e esteza,

a al·sar suas
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4.4 Percepção versus expectativa em relação às di e sõe
qualidade do serviço

O Gráfico 8 foi elaborado a partir das respostas ob' a

Cada barra representa a diferença entre a média das res os

percepção e a média das respostas relativas à expectativa de

identificadas na base do gráfico (r1,r2, ...,r17). O ponto central de .

o composto de

aos clientes.
. "re a I as a
estão,

a das

barras representa a média da diferença obtida na respectiva questão e

da barra à dispersão em torno da média. Para facilitar a análise, as

o

analisadas foram evidenciadas e separadas umas das outras por me'o e

tracejado.
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GRÁFICO 8 - Barras de erro percepção versus expectativa
Fonte: Dados da pesquisa

As respostas que obtiveram média das diferenças entre percepção e

expectativa igual a O demonstram que as expectativas dos clientes em relação a

aspecto abordado na questão foram atendidas, naquelas em que a m' .

superior a O, a percepção do cliente superou a expectativa, já nas ques ões e
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a média ficou abaixo de O, verifica-se que a percepção do c .

expectativa.

Analisando o Gráfico 8, observa-se que apenas e

pessoal dos funcionários), da dimensão Tangibilidade, a e ~~,-

superou sua expectativa, entretanto, pode-se inferir que esse

o critério mais importante para avaliação da qualidade de u se

O item r2 (ambiente físico da agência) e o ite

funcionários) foram os únicos que obtiveram desempenho "

seja, atenderam as expectativas dos clientes. Em todos o

desempenho do serviço ficou abaixo da expectativa dos clientes.

Para uma análise mais consolidada os dados do Gráfico

calculada a média das médias das diferenças entre percepçõe

respondentes e, posteriormente, foram agrupadas por cada "

Para cálculo das médias, todas as questões e todas as . e

como se tivessem a mesma importância. Assim, o Gráfico 9 o

a a o a sua

ção
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GRÁFICO 9 - Barras de erro percepção versus e adas por dimensão
Fonte: Dados da es

Observa-se no Gráfico 9, que a ar e as e sões com o melhor

desempenho foi: 1°) Tangibilidade, 2°) Segu a ça .o pat"a, 4°) Confiabilidade e



5° ) Presteza. Em comparação com as maiores expectativas dos respondentes, em

ordem de prioridade que foi: 1°) Segurança, 2°) Confiabilidade, 3°) Presteza, 4°)

Tangibilidade e 5°) Empatia verifica-se que não houve compatibilidade em nenhuma

dimensão, ou seja, as dimensões das quais os clientes tem uma maior expectativa

não são aquelas com o melhor resultado. Com destaque para as dimensões

Confiabilidade e Presteza, das quais os c ientes têm, respectivamente, a 2a e a 3a

maiores expectativas, e obtiveram os dois piores desempenhos.

O Quadro 12 apresenta, resumidamente, os resultados obtidos pel cálculo

da média das médias das repostas quanto à percepção e quanto à expectativa,

agrupadas por dimensão, e o resultado da diferença entre essas. O valor da média -

medida de dispersão que representa o valor típico de um conjunto de dados -

evidencia a tendência dos respondentes acerca de sua opinião sobre os atributos

pesquisados e cuja representatividade foi estimada pelo desvio padrão, conforme

apresentado no Quadro 12.

QUADRO 12 - Diferença entre a média das médias: percepção e expectativa
- - -Dimensão Percepção (P) Expectativa (E) Diferença (D) Desvio Padrão

Presteza 4,2750 5,8083 -1 53 0,8775,

Confiabilidade 4,4444 5,8278 -1 38 ,7 1,

Empatia 3,0875 4,3375 -1 25 8524

Segurança 5,2667 6,0667 - 8 0,7142

Tangibilidade 4,7542 4,9292 , 0,8403

Fonte: Dados da pesquisa

Verifica-se então q e á u a a .e e espostas nas questões

referentes às dimensões Confia I • a e e ,ça . di,cando que existe uma

maior concordância de opinião dos res o' e es e re :ação a essas dimensões, ou

seja, possuem expectativas e percepções a ec'das quanto aos aspectos avaliados

nas dimensões.

Enquanto que nas dimensões 'P es eza, Empatia e Tangibilidade ocorreu uma

maior dispersão em torno da média, indicando que existe uma maior divergência de

opinião entre os respondentes, ou seja, em relação a essas dimensões os
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respondentes possuem expectativas e percepções ma·s va iadas. Demonstrando,

em relação à Tangibilidade, por exemplo, que existem cie es ue valorizam mais

aspectos como ambiente físico da agência, enquanto outros ão co sideram esse

aspecto extremamente relevante.

As informações apresentadas no Quadro 12 estão rep z· as no Gráfico

10, possibilitando verificar, como um todo, a distância entre o o e o dentes

esperam do banco (área mais clara) e o que eles percebem ace

prestado (área mais escura)"

Destaca-se, nessa apresentação, que todas as dimensões o

como se tivessem a mesma importância, fato que pode não ocorre

uma instituição financeira, visto que, aspectos como segurança, con la

podem ser considerados mais relevantes que apresentação pessoa

físico da agência.

.
serv ço

a a as

a e

ez

----------..--,

J 1P la n i iIi

r

GRÁFICO
Fo e: D

Pelo Gráfico 10, pode ser ver"

percepção encontram-se nas d"mens - es

destaque para Presteza. A elevada ex ee a "

gaps entre expectativa e

abilidade e Empatia, com

e ção a essa dimensão pode

ser justificada pela sua importância, p is ao DC r a sua agência bancária, com

alguma dúvida ou problema, o cliente espera ob er inormações pre~isas e uma

solução rápida e adequada.
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o menor gap apresenta-se na dimensão Tangibilidade, esse resultado pode

ser justificado pelo fato de que nessa dimensão estão incluídos aspectos como

apresentação pessoal dos funcionários e instalações físicas da agência que,

entretanto, podem não ser extremamente relevantes na escolha e julgamento de

uma instituição financeira.

4.5 Comparação e análise entre os res a os qualitativos e quantitativos das
dimensões do composto de qualidade do se ·ço

Realizando um confronto e re os es os o "dos pela análise quantitativa

dos dados, obtidos na pesqu·sa co os c·e e e os esultados qualitativos, da

entrevista com a Gerente Gera da agê cia, e o ca-se e a es ão referente ao

horário de atendimento do ba co, inc u'da a . e são a·a I e ob eve o pior

resultado quanto à percepção dos respondentes, te e es o es era o, uma

vez que, grande parte dos clientes reclama do horário de atendo e o os bancos, e

conforme citado pela Gerente Geral, trata-se de situação regulame adape o Banco

Central do Brasil, não sendo possível atender demandas específicas o

Em relação à dimensão Tangibilidade, observa-se que fatores relacionados à

qualidade e facilidade de utilização dos equipamentos e sistemas do banco

obtiveram as menores notas desse grupo, contrariando a visão da gerência de que o

banco possui equipamentos de excelente qualidade mas, corroborando suas

palavras quando fala da necessidade de investimentos na melhora destes.

O maior gap, apresentado na dimensão Presteza, foi justificado em parte na

entrevista feita com a Gerente Geral da agência pela contratação de novos

funcionários, que ainda não possuem plenas condições de solucionar as questões

apresentadas pelos clientes com agilidade e pela demora nq atendimento em certas

épocas do mês, como dias de pagamento e de vencimento de impostos.

O resultado das dimensões Confiabilidade, Presteza e Empatia, que

apresentaram os maiores gaps entre a expectativa e a percepção dos clientes da

agência, contrariam a visão da Gerente Geral, que considera o atendimento

prestado pelos funcionários da agência de excelente qualidade, pois atendem com

rapidez e prestam informações claras.

Realizando uma análise geral dos resultados obtidos, verifica-se que as

percepções dos respondentes ficaram abaixo de suas expectativas em todas a .

dimensões pesquisadas, contrariando mais uma vez a visão da Gerente Ge a



agência que, de maneira geral, acredita que os clientes estão satisfeitos com o

atendimento recebido. Portanto, para o alcance do atendimento de excelência

visado pelo banco será necessário investir ou aumentar os investimentos em

capacitação de funcionários, tecnologia e infra-estrutura, mencionados pela Gerente.

Analisando o resultado da pesquisa quantitativa, observa-se que as

dimensões da qualidade mais valorizadas pelos clientes não são àquelas que

transmitem maior percepção pelos mesmos. Ainda que reconhecendo a importância

de todas as dimensões da qualidade, esse resultad,o dá a entender que o ba co está

valorizando atributos, que na visão dos clientes não são os mais importantes em um

serviço bancário. Como, por exemplo, investimentos em melhorias físicas das

agências, conforme citado pela gerente, em detri,mento de uma maior capacitação

dos funcionários, para um atendimento com maior agilidade.



5 CO CLUSÃO

Quanto ao objetivo geral desse taba ho que foi o de "avaliar a satisfação dos

clientes com o atendimento de uma agê cia bancária" conclui-se, ao analisar as

percepções dos clientes, que os mes os es ão satisfeitos com o atendimento, uma

vez que, com exceção da Dimensão e a ·a, as demais dimensões receberam

notas com médias acima de 4 para áx- o de 7. Contudo, ao confrontar

esses resultados com as expectativas e s c'e es possuem do serviço, verifica-

se que estas superaram a pe ce ,e

(Tangibilidade, Confiabilidade, Pres eza e

existe uma distância entre as ex ee a as e as

de que, no geral, os clientes daagê cOa ão e ã

as as dimensões avaliadas

e E atia), demonstrando que

- es e evan,do a conclusão

a co o atendimento e,

conseqüentemente, não consideram o se aÇo e a e s o que, para o

cliente, a qualidade depende da satisfação de suas expec a . a

Em relação ao objetivo específico de "apresentar os - . a ec os d,a

área de marketing", conclui-se que o marketing, nas organizações e se -ço, ai da

é relativamente novo, e inclui desafios maiores que o marketing de p o

às características específicas dos serviços, como sua natureza intang' el,

participação do cliente na produção e o envolvimento direto dos funcionários a

prestação do serviço, o marketing de serviços precisa orientar-se para aspectos

como ambiente físico, pessoal de contato com o cliente, processos pelos quais o

cliente passa desde o momento que entra na empresa, até a sua saída, e os

procedimentos adotados durante a realização do serviço. O gerenciamento desses

aspectos irá contribuir para atender as necessidades e expectativas dos clientes,

missão proposta pelo marketi g.

Quanto ao objetivo de "apresentar os principais aspectos da área de serviços

evidenciando as características q e con e em qualidade aos mesmos", verificou-se

que, em função de suas características específicas, tornam sua avaliação complexa.

Antes de consumirem um serviço, os clientes possuem expectativas. Após

consumirem, comparam suas expectativas com o serviço recebido. Se ficarem

satisfeitos com o serviço recebido o j Igarão de qualidade, portanto, só será

considerado um serviço de qualidade, serviços que satisfaçam as necessidades dos

clientes.
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Quando ao objetivo específico de "realizar um Estudo de Caso em uma

agência bancária para avaliar a satisfação com o atendi ento", conclui-se que o

banco possui preocupação em atender às necessidades e expectativas dos seus

clientes. Os aspectos apresentados na revisão b·bl"og á cas es ão presentes nas

declarações da gerente entrevistada, da qual es aca a ca acitação dos

funcionários e melhoria dos sistemas, produtos e se· o e a 0, a visão da

gerente de que os clientes estão satisfeitos co o a e e . o ecebodo, não

corresponde a realidade verificada junto aos res ' e es, o e fo· ap a uma

discrepância entre expectativas e percepções de o s ando a necessidade de

melhorias para o alcance da satisfação do c·e e.

Dentro desse contexto de busca de melhorias, verificou-se que existem

diferenças entre os critérios considerados mais importantes e aqueles que tiveram

melhor percepção pelos entrevistados. Então, há a necessidade dos gestores do

banco analisar sua atuação frente aos aspectos que têm sido priorizados, dentro das

dimensões da qualidade: Tangibilidade, Confiabilidade, Presteza, Segurança e

,·E patia.

uando às limitações do trabalho, em função da amostragem adotada - não

probabilística - os resultados não podem ser extrapolados para a população total de

clientes da agência. Sua contribuição passa a ser relevante a partir do momento que

a publicação da experiência pesquisada possa servir como parâmetro para a

agência identificar melhorias que podem ser realizadas e alcançar o atendimento de

excelência proposto pelo banco. Ainda como limitação, destaca-se a não utilização

da análise de clusters, a fim de identificar grupos com carac erísfcas parecidas, e a

ausência de pesos para a avaliação das d· e sões a a "dade.

Pode-se apresentar como opa i ade e es dos futuros, a realização da

pesquisa com uma amos ra re rese a i a, o ainda, com uma população

específica, por exemplo, clie .es co' e erminada renda, sendo possível verificar se

essa parcela dos clientespossu expectativas e percepções parecidas, a fim de

propor um critério de segmentação. Outra oportunidade para estudos futuros é a

realização da pesquisa em uma segunda agência, permitindo uma comparação dos

resultados obtidos.
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Anexo 1: O instrumento SERVQUAL

Item
1 Aspectos Tangfveis
2
3

4
Confiabilidade

5

6
7
8
9

Presteza
10

11

12

13
Segurança

14

15
16

17
ErTl>atia

18

19

20

21

22
(1)

Discordo
Fortemente

Expectativa(E) Desempenho(O) !I

Bes deveriam ter ecppamentos modernos. XYZ têm eqlipamentos modernos.
As suas instalações físicas deveriam ser visualmente atrativas. As instalações físicas de XYZ são visualmente atra . .
Os seus empregados deveriam estar bem vestidos e asseados. Os empregados de XYZ sao bem vestidos e asseados.
As aparências das instalações das empresas deveriam estar A aparência das instalações fisicas XYZ é conserva:ia de dU..IW
conservadas de acordo com o serviço oferecido. com o serviço oferecido.
Quando estas empresas prometem fazer algo em certo tempo, Quando XYZ promete fazer algo em certo tempo, reall. Jt:Ilteo
deveriam fazê-lo. faz.
Quando os dientes têm algum problema com estas empresas elas, Quando vare tem algum problema com a empresa XYZ, a é
deveriam ser solidárias e deixá-los seguros. solidária e o deixa seguro.
Estas empresas deveriam ser de confiança. XYZ é de confiança.
Bes deveriam fornecer o serviço no tempo prometido. XYZ fornece o serviço no tempo prometido.
Eles deveriam manter seus registros de forma correta. XYZ mantém seus registros de fonna cooeta.
Nao seria de se esperar que eles informassem os dientes XYZ não informa exatamente quando os sérViços serAo
exatamente quando os serviços fossem executados. executados.
Não é razoável esperar por uma disponibilidade imediata dos
empregados das empresas.
Os empregados das empresas não têm que estar sempre
disponíveis em ajudar os dientes.
E nonnal que eles estejam muito orupados em responder
prontamente aos pedidos.

Vare não recebe serviço imediato dos empregados da XYZ.
Os empregados da XYZ não estão sempre dispostos a ajudar os
dientes.
Empregados da XYZ estão sempre orupados em responder aos
pedidos dos dientes.

Oientes deveriam ser capazes de aaeditar nos empregados
desta empresa.
aientes deveriam ser capazes de sentirem-se seguros na
negociação com os empregados da empresa.
Seus empregados deveriam ser educados.
Seus empregados deveriam obter suporte adequado da empresa
para rumprir suas tarefas corretamente.

Vare pode aaeditar nos empregados da XYZ.

VocA se sente seguro em negociar com os empregados da XYZ.
Empregados da XYZ são educados.
Os empregados da XYZ não obtêm suporte adequado da
empresa para rumprir suas tarefas oorretamente.

Não seria de se esperar que as empresas dessem atenção
individual aos dientes.
Não se pode esperar que os empregados dêem atenção
personalizada aos dientes.
É absurdo esperar que os empregados saibam quais são as
necessidades dos dientes.
É absurdo esperar que estas empresas tenham os melhores
interesses de seus dientes oomo objetivo.
Não deveria se esperar que o horário de funcionamento
fosse oonveniente para todos os dientes.

XYZ não dão atenção individual a vare.

Os empregados da XYZ não dão atenção pessoal.

Os empregados da XYZ não sabem das suas necessidades

XYZ não têm os seus melhores interesses como objetivo.

zyz não tem os horários de funcionamento oonvenientes
(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Concordo
Fortemente

Fonte: Parasuraman et aI. (1985) apud Salomi et a/(2005)
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Anexo 2 : SERVQUAL serviços bancários

1. O banco possui equipamentos modernos e de última geração.
2. As instalações físicas do banco são agradáveis e tem um visual agradável.
3. Os funcionários e gerentes do banco têm boa aparência.
4. O banco possui recursos de auto-atendimento fáceis de utilizar.
5. Quando o banco se comprometer em fazer algo em um determinado tempo, ele cumpre.
6. Quando o cliente tem alguma dúvida ou problema, o banco demonstra uma atenção especial e
interesse em resolvê-lo.
7. O banco faz o serviço correto da primeira vez. .

8. O banco oferece seus serviços e produtos no tempo em que se comprometeu.
9. O banco insiste em realizar seus serviços sem erros.
10. Os funcionários e gerentes do banco oferecem informações precisas para tirar as dúvidas; resolver
os problemas e satisfazer as necessidades.
11. Os funcionários do banco atendem prontamente as consultas e dúvidas de seus clientes.
12. Os funcionários do banco têm sempre boa disposição para ajudar seus clientes.
13. Os funcionários do banco em momento algum estão ocupados para atender e esclarecer as dúvidas
dos seus clientes.
14. O comportamento dos funcionários do banco inspira confiança nos clientes.
15. O banco possui transações, serviços e produtos confiáveis.
16. Os empregados do banco são corteses com seus clientes. I

17. Os empregados e gerentes do banco têm os conhecimentos necessários para esclarecer e
responder as dúvidas dos clientes.
18. O banco oferece atenção individualizada aos seus clientes.
19. O banco opera em horário conveniente a todos seus clientes. ;i

20. O banco tem funcionários que dão atendimento individual a cada cliente. I

21. O banco esta direcionando o melhor de seu serviço a seus clientes. l
22. Os funcionários e gerentes do banco compreendem as necessidades de cada cliente.

Fonte: Soares et aI (2005,p.5)



Anexo 3: Questionário referente a expectativa

Universidade Federal Fluminense
Escola de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda

E
Discordo Conco

1. O banco deveria possuir equipamentos e sis e as o e os de totalmente totalme

última geração. ,1 2 3 4 5 6 7

2. As instalações físicas do banco deveriam ser ag a á eis e e 2 3 4 5 6 7
visual agradável.

3. Os funcionários e gerentes do banco deveriam er boa aparênc·a. 2 3 4 5 6 7

4. O banco deveria possuir recursos de auto-atendimento de fáci 1 2 3 4 5 6 7
uti Iização.

5. O banco deveria cumprir quando se compromete em fazer algo ou 1 2 3 4 5 6 7
entregar seus produtos e serviços em um determinado tempo.

6. Quando o cliente tem alguma dúvida ou problema, o banco deveria 1 2 3 4 5 6 7
demonstrar uma atenção especial e interesse em resolvê-lo.

7. O banco deveria esforçar-se para realizar seus serviços sem erros. 1 2 3 4 5 6 7

8. Os funcionários e gerentes do banco deveriam oferecer informações 1 2 3 4 5 6 7
precisas para tirar as dúvidas; resolver os problemas e satisfazer as
necessidades.

9. Os funcionários do banco deveriam ter boa disposição para ajudar 1 2 3 4 5 6 7
seus clientes e atender prontamente suas consultas e dúvidas.

10. O comportamento dos funcionários do banco deveria inspirar 1 2 3 4 5 6 7
confiança nos clientes.

11. O banco deveria
.

transações, produtos 1 2 3 4 5 6 7possuir serviços e
confiáveis.

12. Os funcionários do banco deveriam ser corteses com seus clientes. 1 2 3 4 5 6 7

13. Os funcionários e gerentes do banco deveriam ter os 1 2 3 4 5 6 7
conhecimentos necessários para esclarecer e responder as d~vidas
dos clientes.

14. O banco deveria oferecer atenção individualizada e atendimento 1 2 3 4 5 6 7
personalizado aos seus clientes.

15. O banco deveria atender em horário conveniente a todos seus 1 2 3 4 5 6 7
clientes.

16. O banco deveria ter sempre como objetivo os interesses de seus 1 2 3 4 5 6 7
clientes.

17. Os funcionários e gerentes do banco deveriam compreender as 1 2 3 4 5 6 7
necessidades específicas de cada cliente.
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Anexo 4: Questionário referente a percepção

Universidade Federal Fluminense

Escola de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redo a

PE -
. Concordoco o

1. O banco
.
equipamentos e sistemas mo e ' . total ente totalmentepOSSUI a

geração. 2 3 4 5 6 7

2. As instalações físicas do banco são agradá e"s e e um visual 1 2 3 4 5 6 7
agradável.

3. Os funcionários e gerentes do banco têm boa a arênc·a. 1 2 3 4 5 6 7

4. O banco possui recursos de auto-atendimento de fácil utilização
1 2 3 4 5 6 7

5. O banco cumpre quando se compromete em fazer algo ou entregar 1 2 3 4 5 6 7
seus produtos e serviços em um determinado tempo.

6. Quando o cliente tem alguma dúvida ou problema, o banco 1 2 3 4 5 6 7
demonstra uma atenção especial e interesse em resolvê-lo.

7. O banco esforça-se para realizar seus serviços sem erros. 1 2 3 4 5 6 7

8. Os funcionários e gerentes do banco oferecem informações precisas 1 2 3 4 5 6 7
para tirar as dúvidas; resolver os problemas e satisfazer as
necessidades.

9. Os funcionários do banco têm boa disposição para ajudar seus 1 2 3 4 5 6 7
clientes e atendem prontamente suas consultas e dúvidas.

10. O comportamento dos funcionários do banco inspira confiança nos 1 2 3 4 5 6 7
clientes.

11. O banco possui transações, serviços e produtos confiáveis. 1 2 3 4 5 6 7

12. Os funcionários do banco são corteses com seus clientes. 1 2 3 4 5 6 7

13. Os funcionários e gerentes do banco têm os conhecimentos 1 2 3 4 5 6 7
necessários para esclarecer e responder as dúvidas dos clientes.

14. O banco oferece atenção individualizada e atendimen o 1 2 3 4 5 6 7
personalizado aos seus clientes.

15. O banco atende em horário conveniente a todos seus clientes. 1 2 3 4 5 6 7

16. O banco tem sempre como objetivo os interess'es de seus clientes. 1 2 3 4 5 6 7

17. Os funcionários e gerentes do banco compreendem as 1 2 3 4 5 6 7
necessidades específicas de cada cliente.
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Anexo 5: Questionário dados e o
,
a c

Universidade Federal Fluminense
Escola de Ciências Humanas e Sociais e

os OG cos

1) Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino

2) Mês e ano de nascimento: de _

3) Escolaridade

( ) Ensino Fundamental (1° grau) incompleto

( ) Ensino Fundamental (1° grau) completo

( ) Ensino Médio (2° grau) incompleto

( ) Ensino Médio (2° grau) completo

( ) Superior (3° grau) incompleto

( ) Superior (3° grau) completo

( ) Pós graduação (especialização, mestrado, doutorado etc) completo

4) O Sr.(a) é correntista do Banco do Brasil:

( ) Sim ( ) Não

Se sim, passar para questão 5

5) O Sr (a) é correntista dessa agência?

( ) Sim ( ) Não

Se sim, passar para questão 6

6) Há quanto tempo?

( ) anos e meses.


