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Resumo 

A observação das novas formas de atendimento e prestação de serviços aos cidadãos e dos 

novos procedimentos operacionais adotados no âmbito do Serviço Público, todos fortemente 

caracterizados por instrumentos digitais, mostraram-se como ponto de partida para o estudo 

aqui apresentado. Neste sentido, a abordagem pretendida visou demonstrar o modo pelo qual 

o Serviço Público vem substituindo processos e rotinas tradicionais por métodos de trabalho 

onde o objetivo a ser alcançado é marcado por resultados mais eficientes e eficazes, sustentá-

veis e em consonância com o esperado pela atual Sociedade. Assim, buscou-se o levantamen-

to de dados referenciados por estudos disponíveis e a análise de ações já empreendidas pelo 

Governo Federal. No caso da Caixa Econômica Federal, intentou-se examinar o nível de co-

nhecimento, de utilização e de satisfação dos usuários dos serviços bancários digitais, clientes 

ou não da Instituição, por meio da submissão de um questionário eletrônico, disponibilizado 

por redes sociais em fev/2020. Com a verificação dos dados bibliográficos analisados, com a 

observação dos resultados já alcançados de forma geral pelo Governo Federal e pelo estudo 

de caso da Caixa Econômica Federal, constataram-se aspectos fortes, as possibilidades de me-

lhoria e eventuais impactos adversos decorrentes da Transformação Digital sobre o novo ce-

nário do Serviço Público. 

Palavras-chave: transformação digital, setor bancário, Caixa Econômica Federal. 

 

1. Introdução 

A unânime e moderna constatação do fato de que o uso das tecnologias digitais vem 

transformando a vida de milhares de pessoas no mundo, essencialmente a partir da Terceira 

Revolução Industrial advinda com a criação da internet, bem como a forma como o setor ban-

cário vem adotando novas rotinas de processo de trabalho, de melhoria nos padrões de aten-

dimento e de prestação de serviços relativos às demandas apresentadas pelos cidadãos mos-

tram-se como premissas sobre as quais este artigo científico foi desenvolvido. 
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Um dos marcos da transformação digital no serviço público ocorreu no início do Go-

verno Eletrônico no Brasil a partir dos anos 2000 e tinha como finalidade priorizar o uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para democratizar o acesso à informação. 

Nesse sentido, a pesquisa aqui empreendida buscou encontrar respostas a questiona-

mentos e observações ligados à transformação digital, considerando os seguintes aspectos:   

Geral: caracterizar e explicar a transição tecnológica ocorrida no setor bancário público, a par-

tir dos sistemas e aplicativos digitais, em substituição aos modelos tradicionais utilizados ao 

longo de muitos anos. 

Específico: fazer a avaliação dos resultados práticos a partir da adoção das novas tendências 

digitais no âmbito da Caixa Econômica Federal. 

Ao longo das etapas realizadas para a construção deste trabalho, verificou-se a mudan-

ça de conduta e postura organizacionais observadas na Caixa Econômica Federal no caminho 

da Era Digital. Entende-se que essa mudança é tida como elemento obrigatório e estratégico, 

caracterizada por ganhos de escala a partir de processos operacionais mais dinâmicos e inte-

grados, durante a execução de atividades rotineiras ou extraordinárias por parte dos usuários, 

sejam eles empregados ou clientes.  

Importa frisar que o presente estudo procurou destacar que, não obstante a extrema va-

lidade dos novos processos implementados a partir da transformação digital idealizada no 

Serviço Público e na Caixa, a participação do fator humano não deve ser descaracterizada e 

nem desassociada por completo, tendo em vista a plena impossibilidade de substituição de 

pessoas na totalidade de processos, rotinas operacionais ou administrativas.  

Reconhece-se ainda a existência de ressalvas previstas para algumas situações especi-

ais, onde o fator “tecnologia” é essencial às tarefas ou atividades de cunho mais automatizado, 

as quais podem ser desempenhadas pelo Banco Público. Esse reconhecimento, inclusive, con-

firma o destaque do setor bancário brasileiro como sendo um dos mais modernizados do 

mundo ao longo das últimas décadas. 

Buscou-se, assim, corroborar os ganhos sociais e institucionais que foram ou serão ad-

quiridos a partir das melhorias nos padrões de serviços prestados e obtidos a partir de caracte-

rísticas como: dinamicidade, redução de tempos e espaços, acessibilidade, satisfação de ex-

pectativas dos cidadãos e resultados para a sociedade de forma geral. 
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1.1 A Caixa Econômica Federal: algumas informações relevantes 

 De modo a propiciar melhor entendimento sobre a Transformação Digital objetivada 

pela Caixa, oferece-se abaixo uma visão contextualizada sobre o citado Banco Público. As-

sim, apresenta-se uma breve descrição de fatos históricos que envolveram a criação do Banco, 

falam sobre o regime jurídico adotado e, também, sobre as funções institucionais da Empresa. 

 Comumente conhecida como “Caixa”, a Caixa Econômica Federal é uma instituição 

financeira que funciona sob a forma de empresa pública, possui patrimônio próprio e autono-

mia administrativa. No auge dos seus 159 anos de existência, permanece com papel de rele-

vância estratégica no cenário brasileiro, posto que oferece diversos tipos de atendimentos e 

serviços tanto à Sociedade como aos Governos Brasileiros, independentemente da Esfera 

(municipal, estadual e federal) de atuação. 

 Criada por D. Pedro II em 12 de janeiro de 1861 através do Decreto nº 2.723 e consti-

tuída como Empresa Pública em 1969, a Caixa Econômica Federal atualmente possui como 

visão estratégica “ser referência em eficiência, confiança e satisfação do cliente, assegurando 

rentabilidade em todos os negócios”, com vistas a cumprir sua missão organizacional de 

“promover o desenvolvimento sustentável do Brasil, gerando valor aos clientes e à sociedade 

como instituição financeira pública e agente de políticas de Estado”. 

 Ao longo de sua história, a Caixa Econômica Federal assumiu diversas obrigações e 

cumpriu deveres com foco central na prestação de serviços de natureza social, na promoção 

da cidadania e também para o desenvolvimento do Brasil. O Quadro 1 abaixo apresenta os 

principais marcos do Banco Público. 

Quadro 1 - Marcos da Caixa Econômica Federal 

Ano Ação 

1931 Inauguração do empréstimo consignado para pessoas físicas 

1934 Exclusividade d     Operações de penhor e primeira hipoteca habitacional 

1962 Criação da Loteria Federal 

1986 Incorporação do Banco Nacional de Habitação (BNH) 

1990 Centralização das contas do FGTS 

2003 Pagamento do Programa Bolsa Família 

2009 Operacionalização do Programa Minha Casa Minha Vida 

2019 Pagamento do Saque Imediato do FGTS 

2020 Pagamento do Auxílio Emergencial 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020) 
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 Embora grande parte da sociedade brasileira associe a Caixa Econômica Federal às 

imagens relativas ao “banco da poupança”, ao “banco do financiamento habitacional” ou ao 

“FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço”, o Banco Público possui carteira de pro-

dutos e serviços comuns à maioria dos Bancos Comerciais, fato que lhe propicia condições 

semelhantes para a garantia de competitividade e manutenção no respectivo segmento econô-

mico. 

De acordo com Santos, o esforço empreendido pela Caixa Econômica Federal para 

aderir à nova realidade de transformação digital é compartilhado por seus empregados desde o 

ano de 2017, conforme transcrito a seguir:  

[...] por meio de ações para operacionalizar a iniciativa (digital), seja de forma teóri-

ca, promovendo eventos, cursos na Universidade Corporativa, palestras, seja na prá-

tica com iniciativas que incentivem os empregados a projetarem e apresentarem so-

luções para os problemas da empresa em curto espaço de tempo. (SANTOS. 2018. 

p.3) 
 

Sabendo-se do surgimento exponencial de novos padrões de serviços financeiros ele-

trônicos, tais como os do tipo oferecido pelas fintechs (adaptação do inglês para o termo Fi-

nancial Technology), urge à Caixa Econômica Federal transformar-se digitalmente. E, para 

tanto, justifica-se uma mudança organizacional que envolva processos, pessoas e modelos or-

ganizacionais.  

 

2. Referencial Teórico 

Dada a importância das tecnologias digitais para o desenvolvimento dos serviços ban-

cário e público, o referencial teórico utilizado apresenta a evolução da transformação digital 

partir dos anos 2000; demonstrará como as tecnologias digitais são utilizadas como incremen-

to operacional e como a produtividade pode ser usada como ferramenta de gestão. A utiliza-

ção do Mobile Banking no Brasil também é abordada. 

Assim, este referencial teórico objetiva apresentar um histórico sobre a transformação 

digital na Administração Pública, de modo que seja contextualizado o cenário precedente ao 

que temos na atualidade. 

 

2.1 A transformação digital no serviço público a partir dos anos 2000 

Dados extraídos do sítio do extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, especificamente a partir da consulta à Estratégia de Governança Digital (EGD), edi-

ção revisada válida para o período de 2016-2019, mostram que o início do Governo Eletrôni-
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co (e-GOV) deu-se no Brasil a partir dos anos 2000 e “tinham a finalidade de priorizar o uso 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para democratizar o acesso à informa-

ção [...] e também aprimorar a qualidade e a efetividade dos serviços e informações.” (BRA-

SIL, 2018). 

Nesse sentido, ressalta-se que a constatação da existência de uma nova dinâmica na 

sociedade, bem como o crescente anseio por serviços mais ágeis, personalizados, abrangentes 

e eficazes, apresentados pelos cidadãos, serviu como arcabouço para o fortalecimento de um 

novo paradigma adotado pelo Governo Federal Brasileiro, em 2016, que culminou na institu-

cionalização da citada Estratégia de Governança Digital (EGD). 

Ainda no propósito de estabelecer a Estratégia de Governança Digital (EGD) como 

instrumento que sirva como base para a coordenação de iniciativas vinculadas à melhoria da 

Gestão Pública em nosso país, sublinha-se que este documento resultou de um esforço con-

junto de representantes do Governo Federal, da iniciativa privada e de entidades da sociedade 

civil.  

Destaca-se, neste ponto, que a abordagem que será desenvolvida neste trabalho acerca 

do papel das novas tecnologias digitais, as quais são recentemente implementadas no ambien-

te corporativo público, é assunto que guarda relação direta com a Estratégia de Governança 

Digital (EGD) formulada pelo antigo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.  

A partir da constatação das ideias vinculadas ao termo Democracia Digital (ROVER, 

2008), nota-se a coexistência de dois dos personagens principais que constituem o pano de 

fundo sob o qual está inserido o tema deste Trabalho de Conclusão de Curso. Em seu artigo, 

Rover discorre sobre as nuances percebidas a partir de uma leitura sob o aspecto social, dada a 

coexistência do Governo Eletrônico (eGOV) e o modus operandis da inclusão digital, trazen-

do à tona experiências verificadas nas práticas do Serviço Público geral. 

Assim, de um lado, observamos a presença marcada pelo Governo Eletrônico (e-

GOV) e, de outro, a premente Inclusão Digital Cidadã (grifo nosso) marcada essencialmente 

pelos aspectos inerentes à proposta de transformação digital nos serviços públicos. 

Após a junção de interesses caracterizados, por um lado, dos relativos à necessária In-

clusão Digital e, por outro, pelas necessidades demonstradas pelo Governo Eletrônico 

(eGOV), tece-se um entendimento que reforça a ideia de constituição de uma ampla sociedade 

digital que anseia por serviços e atendimento às demandas essencialmente ligadas à satisfação 

de direitos inseridos nos quesitos de cidadania. 
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Segundo Rover (2008, p. 1), “o uso intensivo da tecnologia da informação em forma 

digital tem proporcionado a superação das estruturas administrativas hierarquizadas e vertica-

lizadas em direção a relações de poder horizontalizadas”. 

Isto posto, percebe-se que o autor aborda aspectos que se aproximam das justificativas 

apresentadas na proposta apresentada na Estratégia de Governança Digital (EGD) formulada 

pelo antigo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, haja vista que o uso da 

inovação tecnológica favorece os objetivos de mais celeridade, desburocratização, eficiência e 

otimização de resultados ou de experiências para os atores (governo e cidadãos) envolvidos. 

Cumpre ressaltar, entretanto, que não obstante o auxílio oferecido de forma desmesu-

rada pelas tecnologias digitais ao Serviço Público, principalmente naquilo que concerne às 

funções de controle e fiscalização desempenhadas pelos entes da Administração, urge também 

que seja repensado a necessidade de inclusão digital a ser desenvolvida e aplicada “a uma 

grande maioria permanentemente excluída das decisões políticas”, segundo a reflexão apre-

sentada por Rover (2008, p. 11). 

De acordo com Rover (2008 apud PERRI, 2011), o Governo Eletrônico (eGOV) pode 

ser observado em algumas atividades, as quais seguem abaixo discriminadas: 

- Fornecimento de serviços eletrônicos: caracterizado resumidamente como a forma mais 

elementar expressada em termos virtuais, aonde o Governo exerce alguns atos administrativos 

(transações de compras com fornecedores, atendimentos de demandas dos cidadãos, etc.); 

- e-Governance: apresentado como plataformas com vistas ao suporte para Políticas Públicas, 

Tomadas de Decisão e Gestão Pública; 

- Democracia Eletrônica (e-Democracy): são exemplos o voto eletrônico e as consultas públi-

cas abertas à população. 

A despeito dos reais ganhos advindos da transformação digital que está em vias de im-

plementação e constante atualização, urge ressaltar que o Serviço Público, de forma ampla e 

geral, deve observar as dificuldades inerentes à mudança que se deseja alcançar.  

Os seguintes aspectos devem ser tidos como de especial atenção: estabelecimento de 

marcos regulatórios; ressalvas jurídicas; uso e guarda de informações digitais, bem como ou-

tros ligados a aspectos jurídicos e mesmo os ligados ao uso e à manutenção de equipamentos 

e compartilhamento de senhas. 

Neste ponto, julga-se oportuno listar algumas das premissas abordadas por Rover no 

sentido de explicar o retardo à plena efetivação do Governo Eletrônico (e-GOV) no Brasil. De 
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fato, observa-se que a questão cultural permeia grande parte dos quesitos apresentados. Se-

jam, assim, alguns exemplos tipicamente verificados nas Organizações Públicas:  

 

[...] a falta de uma política eficiente que minimize o fato de que os equipamentos  

eletrônicos são caros para a maioria da população mundial; ausência de determina-

ção e de um esforço coordenado, dificuldades em dar o primeiro passo, conservado-

rismo, medo; burocracia representada em estruturas e normas arcaicas; chefias cas-

tradoras de novas ideias; duplicidades, fracionamento de serviços; escassez de recur-

sos e, também, o fato de que há serviços que não podem ser prestados sem a presen-

ça do cidadão. (ROVER , 2008, p. 14). 
 

Embora seja prudente reconhecer as contrariedades observadas na Administração Pú-

blica brasileira, as quais se mostram como óbices a serem ultrapassados na tentativa de mo-

dernizar e transformar digitalmente a prestação de serviços à sociedade, urge também ressaltar 

outros benefícios que serão decorrentes.  

Assim, e em conformidade à proposta do antigo Ministério do Planejamento, Desen-

volvimento e Gestão intitulada como Estratégia de Governança Digital (EGD), complementa-

se os resultados esperados com a plena incorporação do Governo Digital considerando-se, in-

clusive, as justificativas apresentadas a seguir: 

 

[...] a simplificação dos procedimentos administrativos, a integração das informa-

ções com consequente aperfeiçoamento dos modelos de gestão pública (diminuição 

da burocracia); a integração dos órgãos do governo em todos os seus âmbitos, muni-

cipal, estadual e federal; transparência e otimização das ações do governo e dos re-

cursos disponíveis, através da prestação eletrônica das ofertas de serviços e das con-

tas públicas; desenvolvimento do profissional do serviço público; avanço da cidada-

nia e da democracia com a promoção do ensino, alfabetização e educação digital. 

(GARCIA, 2004 apud ROVER, 2008).  
 

 

2.2 As tecnologias digitais como incremento operacional no serviço público 

Dentre algumas iniciativas digitais atualmente utilizadas no setor público, citamos a 

criação das Células de Inovação, que tem a finalidade de prover incremento e suporte opera-

cional, viabilizando a otimização de processos.  

Neste sentido, Cruz, Santos e Quintal (2016) elucidam sobre os eventuais resultados 

obtidos a partir da adoção das Células de Inovação, em função de incentivos regulamentados 

pela Lei de Inovação Tecnológica nº 10.973, de 02/12/2004, que “dispõe sobre incentivos à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo”, entre outras providên-

cias. Segundo esses autores, o incremento operacional advindo das novas parcerias e tecnolo-

gias incorporadas no Serviço Público pode estar embasado nos pilares da Lei de Inovação 

Tecnológica indicados abaixo: 
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• Construção de ambiente propício a parcerias estratégicas entre universidades, institu-

tos tecnológicos e empresas; 

• Estímulo à participação de institutos de ciência e tecnologia no processo de inova-

ção; 

 • Busca de inovação dentro da própria Organização. 

Em relação aos avanços trazidos a partir da forte disseminação das tecnologias digitais 

e também pelo incentivo ao uso, por parte dos consumidores bancários, as consultas realiza-

das junto ao sítio da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN aduzem dados consolida-

dos em pesquisas e artigos, os quais corroboram o propósito deste Trabalho, no sentido de 

demonstrar que o uso de ferramentas intensas em tecnologias, ora definidas como propulsoras 

da transformação digital, são unanimidade no Brasil há algumas décadas. 

A publicação Inovação e Competição: Novos Caminhos para Redução dos Spreads 

Bancários (2018), apresenta dados que expõem os avanços obtidos pelos bancos, independen-

te de estes serem públicos ou privados, relativamente à automação de rotinas e processos.  

Em que pese a possibilidade dessas informações serem desprovidas de aplicação direta 

ao objeto deste estudo – a transformação digital – entendemos que tal registro é de suma im-

portância para a nova abordagem proposta pela rede bancária. 

Na esteira dos dados disponibilizados pela Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, 

citamos ainda a Pesquisa de Tecnologia Bancária (FEBRABAN, 2018, p. 6) que aponta al-

guns resultados, os quais seguem abaixo classificados segundo quatro dimensões específicas: 

- Investimentos e Despesas: crescimento dos gastos com tecnologia bancária; 

- Consumidor: maior engajamento com o mobile banking; 

- Agências: mudanças de hábitos e novos conceitos e cenários; 

- Novas Tecnologias: mais atenção ao desenvolvimento de inovações. 

Cumpre sublinhar ser importantíssimo o papel desempenhado pelas demandas apre-

sentadas pelos novos consumidores, todos exigentes de produtos e serviços mais personaliza-

dos, dentre outros aspectos. 

 

2.3 Produtividade como ferramenta de gestão do Serviço Público: um detalhamento ne-

cessário 

 Embora o argumento principal deste Trabalho esteja centrado na Transformação Digi-

tal intentada pela Administração Pública Brasileira, faz-se necessário ressaltar a importância 
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do quesito produtividade. Nesse sentido, Mattos e Schlindwein (2014) salientam a imagem do 

serviço público percebida em passado recente, por grande parte da sociedade.  

 

Por muito tempo a imagem do serviço disponibilizado pelo serviço público brasilei-

ro adquiriu caráter pejorativo, sendo este considerado uma organização ineficaz, 

descomprometida com as reais necessidades da população, morosa, desacreditada, 

sem controle e sem gestão, refém do nepotismo e da corrupção, gerando a percepção 

dos servidores como trabalhadores descomprometidos, acomodados, despreocupa-

dos, acumuladores de funções e gratificações. (MATTOS; SCHLINDWEIN, 2014, 

p.324) 
 

Nesse sentido, aduz-se que um serviço público mais produtivo e eficaz necessita apre-

sentar características opostas às contidas na transcrição acima. Ser eficiente e comprometido 

com as reais necessidades da população. Apresentar credibilidade, controle interno e gestão 

de riscos. De fato, a exigência e a aferição de níveis de produtividade possibilita o alcance de 

níveis de aceitação e aderência aos princípios da correta e regular administração pública. Nes-

se cenário ideal, será possível a verificação de pilares fundamentais da Administração, os 

quais redundarão em ganhos para todos os cidadãos. 

E é nessa busca por uma gestão mais eficiente, pela oferta de produtos e serviços mais 

simples e eficazes, que verificamos o avanço tecnológico, a transformação digital. Assim, 

constata-se o largo avanço da utilização de aplicativos para otimização da experiência com o 

usuário, no caso específico, do cliente bancário.  

 

2.4 Utilização do Mobile Banking no Brasil 

Nos últimos anos, o uso do Mobile Banking vem crescendo de tal forma que as insti-

tuições financeiras se veem cada dia mais envolvidas em investimentos nessa área específica 

da transformação digital. 

Cumpre esclarecer que o entendimento adotado para o tipo de serviço denominado 

como Mobile Banking é caracterizado pelo uso de dispositivos móveis como smartphones, 

tablets ou quaisquer outros dispositivos móveis existentes, que permitam a efetivação de tran-

sações bancárias por meio da Internet. 

De acordo com dados e informações abordadas no artigo de Lopes, Caracciolo e Her-

rero (2018, p. 194), cujas premissas foram embasadas a partir do relatório sobre tecnologia 

bancária, divulgado pela FEBRABAN e relativamente ao ano de 2013, percebe-se que desde 

2009 há um aumento expressivo da utilização desse canal para efetivação de transações ban-
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cárias no país. Segundo estes autores, “a conveniência trazida pelo uso do Mobile Banking foi 

tão notável que não só fez com que clientes abandonassem visitas físicas a outros canais, co-

mo também, os tornou mais ativos no relacionamento transacional com os bancos [...]”. 

 Especificamente na área pública, exemplificamos o uso do Mobile Banking por meio 

do uso do Internet Banking Caixa, o qual pode ser utilizado através de aplicativos próprios às 

tecnologias móveis, que permitem ao usuário ou cliente a movimentação de contas bancárias, 

consultas e a realização de serviços diversos. Nesse sentido, destaque deve ser dado aos Ser-

viços Sociais (FGTS, PIS e Programas Sociais do Governo), os quais conferem mais possibi-

lidade de alcance às informações, pela parte do público interessado. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

As pesquisas realizadas para a busca de informações relativas ao presente Trabalho 

baseou-se nos repositórios de dados existentes na Internet, disponibilizados ao público por 

meio: dos sítios eletrônicos pertencentes ao Governo Federal, pela entidade representativa dos 

bancos (FEBRABAN), por levantamentos de Artigos Científicos publicados nos portais Sci-

entific Periodicals Electronic Library (SPELL) e Scientific Electronic Library Online (Scielo) 

com objetivos semelhantes ao aqui pretendido e, mesmo, pela apuração e análise das iniciati-

vas implementadas pela Caixa Econômica Federal.  

De acordo com Zanella (2009, p. 52), registra-se que este Trabalho possui natureza de 

pesquisa de caráter aplicado, haja vista que se pretende explicar uma hipótese por meio do 

tratamento de informações apreendidas a partir de uma realidade de fato. Assim, optou-se 

também por conduzir as etapas utilizando-se de metodologia que contempla os aspectos indi-

cados a seguir: 

 Abordagem explicativa; 

 Levantamento de informações pela busca eletrônica, relativamente à iniciativa digital 

no Serviço Público Federal; 

 Pesquisa bibliográfica inerente aos bancos, de forma geral; 

 Acompanhamento e análise das ações digitais empreendidas pela Caixa Econômica 

Federal; 

 Análise de enquete empreendida junto aos empregados da Caixa Econômica Federal; 

 Realização de pesquisa por meio de formulário eletrônico do aplicativo Google Forms 

destinada aos usuários (clientes ou não clientes) da Caixa Econômica Federal. 
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Ressalta-se que a coleta de dados ocorreu por meio de pesquisas às fontes citadas nas 

referências consultadas, bem como a partir da observação, da análise de conjuntura e das ten-

dências sociais, de modo a permitir a realização de correlações eventualmente necessárias.  

Além disso, a realização de pesquisa apresentada por meio da submissão de questioná-

rio eletrônico Google Forms, composto por 13 questões objetivas e discursivas permitiu a afe-

rição do grau de conhecimento e do grau de satisfação relativos aos serviços digitais ofertados 

pela Caixa Econômica Federal. Com o tratamento estatístico de respostas equivalentes a um 

universo de 56 indivíduos, clientes ou não do referido Banco Público, analisou-se também o 

nível de utilização e de aceitação dos serviços digitais e, ainda, verificou-se a oportunidade de 

colher sugestões de melhorias para os serviços digitais prestados pela Caixa. 

Buscou-se também estudos e artigos publicados acerca da relação entre Governo Ele-

trônico (e-GOV) e Inclusão Digital (ROVER, 2008), sobre a implantação das Células de Ino-

vação Digital/Lei de Inovação Tecnológica no Serviço Público (CRUZ, SANTOS e QUIN-

TAL, 2016), sobre o uso da Tecnologia Bancária (BADER, 2011; FEBRABAN, 2018), sobre 

o uso dos Mobiles Bankings (LOPES, CARACCIOLO; HERRERO, 2018), entre outras refe-

rências. 

 

4. Desenvolvimento do Trabalho 

4.1 Apresentação dos Resultados Perceptíveis e Vislumbrados 

A partir das observações realizadas considerando os objetivos geral e específico, indi-

ca-se abaixo alguns dos resultados observados como metas para uma mudança de cultura or-

ganizacional, relativamente para o caso do Serviço Público. 

-Redução de custos,  aumento de receitas, incremento da eficiência operacional/modernização 

de sistemas, processos e rotinas; 

- Inserção de mais recursos tecnológicos (inovações incrementais), novas tecnologias, mídias 

e ferramentas de relacionamento; 

- Promoção e capacitação contínua do fator humano, que permanece como diferencial compe-

titivo; 

- Fomento à transparência administrativa e à divulgação de informações à sociedade; 

- Oferta de serviços de forma mais acessível, a despeito da localização geográfica e física; 

- Aplicação de tendências mundiais relativas à administração dos recursos públicos; 

- Melhoria na criação dos indicadores de avaliação diante da sociedade brasileira; 
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- Promoção de mudanças culturais no âmbito do clima organizacional público; 

- Ser mais eficiente, eficaz e entregar produtos e serviços condizentes às demandas apresenta-

das pela sociedade moderna; 

Ressalta-se, por oportuno, que os itens elencados acima já faziam parte dos objetivos 

contidos na Estratégia de Governança Digital (2016), fato que reforça a importância da conju-

gação de esforços dos agentes envolvidos nas diversas esferas e segmentos da sociedade. 

 

4.2 Verificação dos Resultados Reais e Empíricos 

4.2.1 Sob a ótica dos resultados reais: oferta de novos aplicativos e serviços eletrônicos  

Quanto às observações realizadas para as iniciativas implementadas pela Caixa Eco-

nômica Federal a partir dos materiais de divulgação editorial eletrônico interno (intranet) e 

também por meio do acompanhamento das peças midiáticas externas (campanhas publicitá-

rias diversas), registra-se as ações que resultaram em mudanças reais efetivamente adotadas. 

Esses resultados contemplaram a oferta de serviços e aplicativos baseados nas novas tendên-

cias tecnológicas, indicadas abaixo como inovações, as quais puderam conferir aos usuários 

(clientes e empregados) mais autonomia e praticidade. 

- Whatsapp Institucional como piloto para monitoramento de transações em contas bancárias, 

relativas aos financiamentos habitacionais e ligadas ao Financiamento Estudantil (FIES). 

- Aplicativos específicos para produtos como: FGTS, Bolsa Família, Cartões de Crédito, Ha-

bitação. 

- Aplicativos vinculados à Gestão de Pessoas e à área de Saúde, específicos para os emprega-

dos, com vistas às informações relativas aos contratos de trabalho tais como: comprovantes de 

pagamento, férias, carteiras de trabalho eletrônicas, alterações de percentuais/valores de bene-

fícios relativos à refeição e alimentação, remessa de atestados médicos, pedidos de licença, 

etc. 

- Disseminação e incentivo para o uso do Internet Banking, como medida de substituição do 

modelo tradicional e presencial. 

- Fortalecimento da cultura digital por parte dos empregados, relativamente à execução das 

atividades e procedimentos operacionais. 

- Inserção de chatboats em atendimentos específicos, e nos casos possíveis, por meio de inte-

ligência artificial. 
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- Implementação de rotinas processuais que dispensam ou reduzem sensivelmente a utilização 

de equipamentos (hardware) e a impressão física de documentos, como medida de redução: da 

geração de resíduos sólidos, do consumo de energia elétrica, entre outras substituições.  

 Destaca-se aqui um importantíssimo passo dado em relação aos serviços associados ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, cujos serviços também já podem ser solicitados de 

forma integralmente digital, por meio do novo aplicativo do FGTS. Dessa forma, os trabalha-

dores podem usufruir de acesso cômodo a informações relativas ao saldo e a extratos de con-

tas vinculadas do FGTS, inclusive, com a possibilidade de efetuar solicitação de saque, fazer 

transferências para contas de outros Bancos e obter informações sobre dúvidas mais frequen-

tes acerca do tema. 

 

4.2.2 Sob a ótica de resultados empíricos analisados a partir de respostas à enquete rea-

lizada com empregados da Caixa Econômica Federal 

A partir da pesquisa idealizada e executada por Santos (2018), onde o autor pretendeu 

aferir a forma pela qual a transformação digital e a melhoria dos processos em Tecnologia da 

Informação podem contribuir para a validação do processo de transformação digital no ambi-

ente interno da Caixa Econômica, obtivemos dados considerados nesta etapa do Trabalho. Na 

pesquisa, houve a submissão de um questionário composto de 16 perguntas a 25 empregados 

da Empresa Pública, atuantes na área de Tecnologia sediada em Brasília/DF.  

   O tratamento estatístico de algumas das respostas a essa pesquisa informa que: 60% 

dos empregados afirmaram conhecer sobre o tema “transformação digital”; 60% dos empre-

gados não reconheceram as mudanças nas formas de conceber e gerenciar projetos inerentes à 

transformação digital; e, 64% dos empregados consideraram que os novos projetos estão obje-

tivando mais resultado financeiro no lugar de atender demandas específicas de algumas áreas 

internas. 

Quanto à efetivação do processo de transformação digital, as respostas apuraram que: 

36% dos empregados acharam que o processo está no caminho certo, ou seja, que terá êxito; 

44% dos empregados não acreditam no sucesso do empreendimento buscado com a transfor-

mação digital; e, 20% dos empregados não souberam responder. 

De forma geral, Santos aduz uma mescla de sentimentos captados a partir da análise 

das respostas obtidas junto aos empregados da Caixa Econômica Federal. Segundo o autor, o 

corpo funcional reconhece o esforço empreendido pela Empresa, no sentido de equiparar-se 
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ao movimento digital da atualidade. Entretanto, existe também “leve tendência ao pessimis-

mo, fato que pode ser interpretado como uma reação a outras propostas de modernização que 

fracassaram” (SANTOS, 2018, p. 8). 

 

4.2.3 Sob a ótica de resultados empíricos analisados a partir da percepção aferida com a 

pesquisa eletrônica respondida por usuários da Caixa Econômica Federal 

De forma diferente ao desenvolvido por Santos (2018), as Autoras desse Trabalho de 

Conclusão de Curso deliberaram por realizar pesquisa de forma eletrônica por meio do aplica-

tivo Google Forms, cujas funções permitem a criação de questionários que podem ser dispo-

nibilizados para respostas por redes sociais diversas. 

Convém reforçar que pela natureza e características do tipo de questionário adotado, 

as Autoras não se preocuparam em apurar quaisquer detalhamentos qualitativos (idade, gêne-

ro, renda, etc.) acerca dos indivíduos que responderam à pesquisa.  

Tão somente, efetuou-se a análise interpretativa, em termos qualitativos e estatísticos, 

das respostas fornecidas pelo conjunto de respondentes. 

Nesse sentido, o questionário composto por 13 perguntas (ver Apêndice ) foi submeti-

do em fev/2020, conforme termos e condições indicados acima.  

Após, na etapa de tratamento das respostas, verificou-se que o universo do público 

participantes da pesquisa constituiu-se de 56 usuários (clientes ou não clientes) da Caixa Eco-

nômica Federal. 

Nas figuras 1 a 3 abaixo, apresentam-se representações gráficas equivalentes às esta-

tísticas pertinentes às questões que apuraram sobre o conhecimento dos usuários acerca dos 

produtos oferecidos pela Caixa; sobre o nível de efetiva utilização dos serviços pela parte dos 

respondentes; e, sobre a personalidade jurídica (pessoa física ou pessoa jurídica) de cada um 

deles. 

Assim, os resultados apurados para as variáveis indicadas nas questões de 1 a 3 de-

monstraram que a maioria dos entrevistados, 92,9%, conhecem algum produto ou serviço 

Caixa. Dentre os clientes que conhecem, 78,6% utilizam os produtos ou serviços, sendo 

98,2% como cliente pessoa física. 
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Em relação à questão 4, destaca-se que não há figura gráfica representativa tal como 

nas demais, posto que a variável que se pretendia observar nesse quesito foi apresentada por 

meio da sentença “cite o serviço ou produto utilizado”. Dessa forma, a entrega de respostas 

objetivas ou, como dito, a elaboração da respectiva figura de forma automática e eletrônica, 

não foram possíveis. 

Assim, optou-se por realizar a ponderação das respostas livres fornecidas, haja vista os 

motivos expostos acima, resultando que os serviços e produtos mais utilizados são: conta 

poupança, 44,6%; conta corrente, 37,5% e FGTS, com 25%.   

No intuito de aferir o grau de conhecimento acerca dos aplicativos digitais disponibili-

zados pela Caixa, a figura 4 apresenta resultados estatísticos que indicam que 67,9% dos en-

trevistados responderam que conhecem e 32,1% afirmam desconhecer essas ferramentas de 

atendimento digital.  
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Na Figura 5, pretendeu-se avaliar o grau de utilização de algum dos aplicativos dispo-

nibilizados pela Caixa. 

A ponderação eletrônica das respostas fornecidas e indicadas na Figura 5 demonstra 

que 51,8% dos entrevistados utilizam os aplicativos Caixa, sendo este um dado relevante con-

siderando-se o percentual do universo respondente indicado na Figura 4.  

Observa-se, assim, que mais da metade do público que conhece os aplicativos 

(67,9%), utiliza efetivamente os serviços digitais disponibilizados pelo Banco Público              
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(51,8%).

 

 Nas Figuras 6, 7 e 8 são apresentadas questões que intentam aferir o grau de conhe-

cimento da Agência Digital da Caixa, a possibilidade de ter ou não uma conta digital da Caixa 

e a probabilidade de ter ou não uma conta digital em outro banco, respectivamente.  

A informação de que 69,6% dos entrevistados não conhecem a agência digital Caixa, 

associada ao fato de que 85,7% não possuem uma conta digital Caixa, mostra-se também co-

mo um dado relevante para o desenvolvimento de estratégias por parte da Caixa Econômica 

Federal, haja vista que 51,8% dos entrevistados possuem uma conta digital em outro banco. 

Essa argumentação decorre das estatísticas observadas a partir das figuras ora analisadas. 
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Relativamente às perguntas nº. 7, 11 e 12, as quais também possuem respostas livres, 

optou-se por destacar a pergunta que obteve respostas relativas às sugestões de melhorias a 

serem adotadas eventualmente pela Caixa Econômica Federal. Assim, escolheu-se ponderar 

qualitativamente as respostas fornecidas à pergunta nº 12.   

Nesse sentido, o público entrevistado sugeriu: “mais simplicidade”; “mais interação 

dos gestores de conta por meio dos aplicativos, como dicas de investimento”; “mais rapidez”; 

“...não tornar muito escasso o atendimento pessoal”; “mais divulgação”; “atendimento what-

sapp”; “...especialmente pela parcela do povo que não tem acesso a esses recursos, em especi-

al por aqueles que são desassistidos de políticas públicas que permitam o seu desenvolvimen-

to pessoal e inserção no mundo digital”; “mais marketing digital”;  “digitalizar mais”; e, até 

mesmo, “a entrega de dinheiro em casa”. 

Na Figura 9, pretendeu-se apurar sobre o grau de satisfação experimentado pelos usuá-

rios dos serviços digitais da Caixa. 

Nas estatísticas apresentadas nessa Figura 9, as quais são relativas à pergunta nº13,  

observa-se que a percepção captada é de que há determinada tendência ao nível geral de satis-

fação, posto que 37,5% das respostas indicam “satisfeito” e 8,9%, “muito satisfeito”.  

Essa análise é corroborada também pelos dados relativos aos percentuais de “pouco 

satisfeitos”, sendo 8,9% e, de “insatisfeitos”, como 7,1% dos que responderam. Acrescenta-se 
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ainda o fato de que 35,7% indicaram ser “indiferentes” e 1,9% não responderam sobre o nível 

de satisfação. 

 

 

 Após a apresentação dos dados pertinentes à pesquisa empírica realizada, evidencia-se 

que os resultados capturados a partir do tratamento estatístico e da análise qualitativa das res-

postas vão ao encontro de alguns objetivos propostos neste Trabalho. Assim, o comportamen-

to revelado pelas estatísticas das respostas, sejam elas livres ou objetivas, e a partir do cruza-

mento de informações sobre o conhecimento, o nível de utilização, a detenção de contas digi-

tais na Caixa ou em outros Bancos e, também, sobre o grau de satisfação pessoal, todos relati-

vos ao público respondente, podem mostrar-se como insumos para a adoção de políticas afins 

e, de fato, para a implementação e constante melhoria da transformação digital no citado Ban-

co Público, destacando-se, inclusive, as sugestões fornecidas pelo público demandado na pes-

quisa.    

 

5. Considerações finais 

As observações, consultas e análises realizadas para a construção deste Trabalho de 

Conclusão de Curso ressaltam que, tanto sob o aspecto geral do Serviço Público como pelo 

aspecto específico da Caixa Econômica Federal, deve ser reforçado o incentivo à adoção de 

uma cultura digital pela parte dos Agentes Públicos. Contudo seja reconhecida a importância 

da fluência e do domínio digitais que tais Agentes Públicos devem possuir, a despeito de 
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eventual não adesão pela parte daqueles menos entusiastas, deve haver a necessária valoriza-

ção da força de trabalho, haja vista que o fator humano é o maior ativo de qualquer organiza-

ção. De fato, qualquer empreendimento de cunho inovador não deve prescindir da participa-

ção das pessoas. 

 A pesquisa empreendida para este Trabalho de Conclusão de Curso ofereceu a oportu-

nidade de averiguar como a população entrevistada percebe ou utiliza algumas iniciativas 

adotadas no âmbito da Caixa Econômica Federal, no que diz respeito à transformação digital.  

 Observa-se, assim, que a transformação digital então a dotada nesse Banco Público é 

condizente com as melhores práticas predominantes na iniciativa privada, em que pesem al-

gumas restrições e especificidades características de cada um dos dois segmentos.  

Nota-se que pode haver relativa tendência ao atraso na aquisição de versões mais re-

centes de programas e dispositivos tecnológicos, em função de legislação e regramento pró-

prios do Setor Público, como também pode haver a possibilidade da falta de interesse e ade-

são à proposta de inclusão digital por parte de alguns agentes públicos e, no caso da Caixa, 

dos empregados. 

No entanto, os resultados observados ratificam a premissa de que é necessária a acei-

tação e acomodação das novas formas de produção de trabalho e oferta de serviços aos cida-

dãos e aos clientes, todas inseridas no cenário inovador representado pela transformação tec-

nológica almejada.  

Em consonância aos argumentos apresentados por Santos (2018), acredita-se também 

que para o êxito da transformação digital no âmbito da Caixa Econômica Federal deverá ha-

ver uma revisão do papel da tecnologia da informação, haja vista que faz-se necessária uma 

revisão de conceitos acerca desse tema, principalmente pela ótica dos empregados envolvidos. 

Assim, aventa-se que os empregados do Banco Público façam uma possível substituição da 

função “servir de apoio ao negócio ou suporte tecnológico” pelo entendimento de que “a tec-

nologia da informação, bem como a transformação digital subjacente, são instrumentos efica-

zes de gestão, de tomada de decisão e melhor posicionamento estratégico”.  

Percebe-se ainda uma demanda reprimida junto aos entrevistados, pois existe o questi-

onamento velado que indaga sobre uma forma de facilitar, modernizar e até mesmo de dimi-

nuir a burocracia existente quando nos referimos aos benefícios esperados pelo cidadão.  Essa 

percepção é especialmente observada sob a ótica da prestação de serviços tidos como essenci-
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ais à sociedade brasileira, tais como a concessão de financiamentos habitacionais, FGTS, Bol-

sa Família, FIES, dentre outros. 

Desse modo, pode-se concluir que por mais tradicional que a Caixa seja e por mais 

que o nível de aceitação do Banco seja grande, a necessidade de realizar a transformação digi-

tal mais profunda e efetiva é condição para o alcance de melhores níveis de competitividade 

frente às novas empresas do segmento financeiro, que já nasceram digitais.  

E, nesse sentido, há de ser reconhecida a vanguarda da Caixa Econômica Federal dian-

te do cenário marcado pela Pandemia do COVID-19, quando permitiu que os clientes de fi-

nanciamento imobiliário pudessem pausar o pagamento das respectivas parcelas por até 90 

dias, a partir de aplicativo específico. Além disso, os registros iniciais relativos à operaciona-

lização do Auxílio Emergencial, caracterizados por 110 milhões de acessos ao site, 20,90 mi-

lhões de cadastros via aplicativo específico, bem como pela abertura de 30 milhões de contas 

digitais, mostram o empenho da empresa em solucionar rapidamente questões que afetam a 

população brasileira, além de enfatizar a importância da transformação digital requerida nos 

dias de hoje. 
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Apêndice 1 – Questionário utilizado para coleta de dados 
 

Transformação Digital no Serviço Público Bancário: o Caso da Caixa Econômica Federal. 
 

O questionário abaixo não possui qualquer tipo de vinculação institucional com a Caixa Eco-

nômica Federal. Objetiva, tão somente, aferir o nível de conhecimento e, quando possível, o 

grau de satisfação da população entrevistada acerca do assunto "Transformação Digital no 

Serviço Bancário Público", tomando-se como referência os serviços prestados digitalmente 

pela Caixa. As respostas obtidas serão analisadas e tratadas estatisticamente pelas graduandas 

Andrélia Ramos Costa e Letícia dos Santos de Oliveira e comporão o Trabalho de Conclusão 

do Curso de Bacharelado em Administração Pública - Modalidade Semipresencial - ministra-

do pela Universidade Federal Fluminense/UFF. 
 

1) Conhece algum serviço ou produto da Caixa? (  )Sim (  )Não 
 

2) Utiliza os serviços ou produtos da Caixa? (  )Sim (  )Não 
 

3) Em caso afirmativo na questão anterior, o serviço ou produto utilizado é para Pessoa Física 

(PF) ou Pessoa Jurídica (PJ)? (  )PF (  )PJ 
 

4) Cite o serviço ou produto utilizado. (Ex.: Conta corrente PJ, Bolsa Família, FGTS, Conta 

poupança PF, etc.) 
 

5) Conhece os aplicativos digitais que a Caixa disponibiliza? (  )Sim (  )Não 
 

6) Utiliza algum aplicativo digital disponibilizado pela Caixa? (  )Sim (  )Não 
 

7) Qual(is) aplicativo(s) digital você utiliza? 
 

8) Conhece a Agência Digital da Caixa? (  )Sim (  )Não 
 

9) Possui alguma conta digital na Caixa? (  )Sim (  )Não 
 

10) Possui conta digital em outro Banco? (  )Sim (  )Não 
 

11) Está satisfeito com os serviços digitais que a Caixa disponibiliza? Informe, se possível.  
 

12) Tem alguma sugestão de melhoria para o quesito "Transformação Digital" na Caixa? Cite, 

se possível. 
 

13) Como usuário dos serviços digitais da Caixa, qual o sentimento que exprime sua experi-

ência? (  )Insatisfação (  )Indiferença (  )Pouca satisfação (  )Satisfação (  )Muita satisfação 
 


