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RESUMO 

 

Este estudo objetiva apresentar conceitos de serviços e qualidade de atendimento utilizando 

como embasamento a análise das aplicações utilizadas em uma agência bancária. Foi efetuado 

estudo com objetivo de compreender melhor as ferramentas utilizadas no cenário atual do 

mercado bancário para atender os clientes. Para o estudo será realizado um estudo de caso 

análises documentais e observações do ambiente da agência e dos processos e ferramentas 

utilizadas para a gestão da qualidade. Foram observados na agência todos os processos e 

procedimentos utilizados pela agência para atender o cliente desde sua entrada até sua saída. 

Também foi observado como se porta a empresa quando existem reclamações. Os gestores da 

agência foram ouvidos a respeito do assunto abordados e deram opiniões sobre a qualidade de 

atendimento da empresa e sobre suas dificuldades acerca do assunto. Após realização da 

pesquisa foram identificados e descritos os conceitos e modelos apresentados pela empresa. E 

postos em prática na agência objeto de estudo.  

 

Palavras-chaves: qualidade do atendimento, satisfação do cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to present concepts of service and quality of care using as basis the analyses 

of the applications use in bank branch. It was conducted study to better understand the tools 

used in the present scenario of the banking market to serve customers. For the study will be a 

case study desk reviews and observations of the agency’s environment and the processes and 

tools used for quality management. They were observed in the agency all the processes and 

procedures used by the agency to meet the customers from its entry to its exit. It was also 

observed as the company door when there are complaints. The agency’s managers were heard 

about the covered subject and gave opinions on the company’s quality of service and the 

about their difficulties on the subject. After conducting the research were identified and 

described the concepts and models presented by the company. And put in place the object of 

study agency. 

 

Keywords: quality services, customer satisfaction 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação do tema  

 

Diante da acirrada competição das empresas e cada vez mais similaridade dos 

produtos e serviços oferecidos aos clientes, se faz necessário que as empresas desempenhem 

cada vez mais um papel satisfatório no atendimento ao cliente, atendendo-o com qualidade, 

isto é, o fornecendo excelentes produtos e serviços que gerem satisfação e sucesso na relação 

com o consumidor/cliente. Shiozawa (1993) acredita que as organizações estão se 

posicionando na economia global, cativando cada um dos seus clientes, fazendo do 

atendimento seu principal fator crítico de sucesso.   

Segundo Shiozawa (1993), há muitas formas de se conceituar “qualidade” e mais 

ainda de implantá-la. Um conceito pode ser mais adequado do que outro. Além disso, é 

fundamental que toda a organização conheça o significado de qualidade e este deva ser 

entendido e também comum para todos na empresa. 

A comoditização dos produtos e serviços e alinhamento dos preços praticados 

resultam em necessidades crescentes de investimentos em tecnologia avançada e soluções 

diferenciadas, visando à fidelização dos clientes (ALBRECHT, 1992). 

Atualmente, com a evolução e igualdade dos serviços bancários, o processo de 

diferenciação mercadológico para bancos esta cada vez mais difícil. Conforme BARROS 

(1999) os produtos bancários são similares, os equipamentos e seus recursos disponíveis são 

exatamente iguais, os facilitadores de atendimento são facilmente copiados e até melhorados, 

só resta um caminho a seguir: buscar a melhoria da qualidade dos serviços e a excelência no 

atendimento. 

A importância dos Bancos na vida do Brasil e dos Brasileiros exige, da comunidade 

financeira, desafios constantes para a melhoria dos serviços bancários a seus clientes. 

Conscientes de suas responsabilidades, as instituições bancárias têm investido 

significativamente em ações destinadas a oferecer atendimento personalizado e de alta 

qualidade a todos os seus clientes e usuários. Somadas à oferta de produtos e serviços 

inovadores, essas medidas elevam o relacionamento dos bancos com seus públicos ao patamar 
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de transparência e confiança exigido pelo ambiente econômico do país, cada vez mais 

moderno e vibrante (FEBRABAN, 2009). 

A busca pela melhoria contínua da qualidade dos serviços e pela plena satisfação dos 

clientes entrou de maneira definitiva no dia-a-dia das instituições ligadas à FEBRABAN, uma 

fonte incentivadora das iniciativas adotadas pelos seus filiados para que se atinja a excelência 

(FEBRABAN, 2009). 

A qualidade no atendimento é considerada como uma deficiência na maior parte das 

instituições financeiras. O custo de aquisição de um cliente representa uma boa parte dos 

custos totais da maioria dos produtos financeiros. A retenção de um cliente é duplamente 

importante: rentabiliza um produto vendido e gera receptividade a aquisição de outros 

produtos, já que para um cliente satisfeito torna-se possível a aquisição de outro. O cliente 

mal atendido muda de banco antes de se tornar rentável para a instituição financeira e divulga 

a sua má experiência a outras pessoas (REIS, 1998) 

Os bancos em geral fazem parte do sistema financeiro do país, sendo peças 

fundamentais para o desenvolvimento, tendo um importante papel nos meios de pagamentos e 

estão diretamente ligados a política financeira do governo federal. Eles vêm assumindo essa 

importância devido aos seus avanços e ao crescimento no número de clientes, alcançando 

grande parte da população. 

À medida que os bancos foram sendo criados surgiu também à competitividade entre 

eles. Os mesmos passaram a oferecer a seus clientes serviços e produtos semelhantes. Com o 

tempo os clientes foram ficando mais exigentes, e se faz necessário mostrar o que cada um 

tem de diferente e melhor do que seu concorrente. Sendo assim, uma das maiores 

preocupações no mercado bancário é atender o cliente com qualidade, para dessa forma 

mostrar um diferencial positivo para mantê-los e captá-los. Nesse cenário, o diferencial acaba 

sendo a solidez, a gestão eficiente, e especialmente, incremento na qualidade do atendimento, 

propiciando um ambiente favorável para a criação de relacionamento duradouro com o cliente 

(UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BANCO X, 2012). 

É importante que os clientes sejam atendidos com qualidade, pois hoje se faz 

necessário que as empresas consigam não só suprir suas necessidades e expectativas, mas sim 

surpreendê-los e superá-las. Conforme Lobos (1993), muitas vezes um atendimento 
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diferenciado ultrapassa as expectativas do cliente e dar segurança para que ele permaneça com 

aquela empresa.  

 

1.2 Problema de Pesquisa 

 

Sendo assim, o que um grande banco de varejo faz e que ferramentas utilizam para 

oferecer um atendimento de qualidade? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem o objetivo de analisar a qualidade no atendimento através dos 

padrões de atendimento empregados nos clientes de uma Agência do Banco X situado no 

centro da cidade de Fortaleza.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Descrever os Padrões de Atendimento Banco X em uma agencia bancária. 

Caracterizar as ações de atendimento de uma agência bancária do Banco X. 

 

1.4 Síntese Metodológica  

 

O estudo será de natureza qualitativa, com utilização do método de estudo de caso 

único em uma agencia bancária situada no centro da cidade de Fortaleza, com a análise de 
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normas, procedimentos, documentos e observação da qualidade no atendimento prestado aos 

clientes desta agência em conformidade com os padrões de atendimento estabelecidos pela 

Organização X. 

 

1.5 Justificativa  

 

Com a já citada competitividade e proximidade nos serviços oferecidos, é importante 

que os bancos tratem os seus clientes com qualidade que supra suas expectativas. O Banco X 

tem o seu cliente como razão de ser, dessa forma, deve atendê-lo sempre conforme superando 

o que ele espera. Segundo Johnston e Clark (2002), entender o que satisfaz os clientes é algo 

que deve ser continuamente perseguido, usando-se vários meios para assegurar que as 

respostas não caiam em padrões bem definidos. Ainda no entendimento de Johnston e Clark 

(2002), a satisfação do cliente é algo que pode ser administrado ate certo ponto, influenciando 

as percepções e as expectativas dos clientes em relação à entrega do serviço. Sendo assim, os 

Padrões de Atendimento adotados pela organização devem estar em conformidades com suas 

idealizações para que o cliente possa ter superadas as suas expectativas. 

É de grande importância que seja observado o atendimento aos padrões estabelecidos 

pelo Banco Bradesco para que o mesmo seja o mais qualitativo e semelhante possível entre 

todas as agencias. 

 

1.6 Estrutura do Trabalho  

 

Este trabalho está dividido em cinco seções. A primeira apresenta uma introdução 

sobre o tema bordado, objetivos gerais e específicos, além da justificativa para o estudo e 

metodologia utilizada. A segunda seção constitui-se de uma pesquisa acerca de serviços e 

qualidade, explanando conceitos, características e tipologia. A terceira expõe a metodologia 

utilizada no decorrer do trabalho, demonstrando classificação da pesquisa, os métodos e 

técnicas de coletas de dados utilizados para o estudo de caso. A quarta mostra-se o resultado 

da pesquisa, com a demonstração de todas as análises e dados coletados na empresa objeto do 
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estudo juntamente com uma análise dos resultados da pesquisa. Finalizando, a quinta seção 

expõe as conclusões do trabalho. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SERVIÇOS 

 

2.1.1 Conceituando Serviços 

  

O setor de serviços vem se desenvolvendo gradativamente e assumindo um papel 

cada vez mais importante no desenvolvimento da economia mundial, hoje representa parcela 

significativa da economia, sendo importante na geração de emprego, renda e valor. Nos países 

desenvolvidos o setor de serviços ocupa posição de destaque na economia. No Brasil, 

tradicionalmente o setor de serviços vem participando sempre com mais de 50% da riqueza 

produzida no país (IBGE).  

A Associação Americana de Marketing define serviços como “aquelas atividades, 

vantagens ou mesmo satisfações que são oferecidas à venda ou que são proporcionadas em 

conexão com a venda de mercadorias. 

Para Las Casas (2012), definir serviços como atos ou ações caracteriza a parte 

intangível presente a qualquer das situações mencionadas. Ainda segundo Las Casas (2012), 

serviços é a parte que deve ser vivenciada, é uma experiência vivida, é o desempenho. 

De uma perspectiva organizacional o conceito de serviço é o modo como “a 

organização gostaria de ter seus serviços percebidos por seus clientes, funcionários, acionistas 

e financiadores”, em outras palavras é a proposição do negócio. De uma perspectiva do 

cliente, é o modo pelo qual o cliente percebe os serviços da organização (HESKETT, 1986 

apud JOHNSTON e CLARK, 2002). 

 

2.1.2 Tipos de serviços 

 

Entre muitas classificações possíveis, Las Casas (2012) classifica serviços de acordo 

com o esforço do consumidor na obtenção dos serviços. Dessa forma, os serviços classificam-

se em: 
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2.1.2.1 Serviços de Consumo - Serviços prestados diretamente ao consumidor final. Nesta 

categoria eles se subdividem em: 

 De conveniência – ocorre quando o consumidor não quer perder tempo em procurar a 

empresa prestadora de serviços por não haver diferenças perceptíveis entre elas. É o 

caso de tinturarias, sapatarias e empresas de pequenos consertos; 

 De escolha – caracterizam-se quando alguns serviços têm custos diferenciados de 

acordo com a qualidade e tipo de serviços prestados, prestígio da empresa, etc. Assim 

compensará ao consumidor visitar diversas firmas na busca de melhores negócios. 

Temos como exemplo os serviços prestados por bancos, seguradoras, pesquisa, etc; 

 De especialidade – são os altamente especializados e técnicos. O consumidor neste 

caso o consumidor fará todo esforço possível para obter serviços de especialistas, tais 

como médicos, advogados, técnicos, etc. 

2.1.2.2 Serviços Industriais – são aqueles prestados a organizações industriais, comerciais 

ou institucionais. Nesta categoria podem ser: 

 De equipamentos – são serviços relacionados com a instalação, montagem de 

equipamentos ou manutenção; 

 De facilidade – neste caso, estão incluídos os serviços financeiros, de seguros, etc., 

pois facilitam as operações da empresa; 

 De consultoria/orientação – são os que auxiliam nas tomadas de decisão e incluem 

serviços de consultoria, pesquisa e educação. 

 

2.1.3 Características dos Serviços 

 

Os serviços são dotados de características que nos permitem analisá-los e defini-los 

melhor. São quatro características especiais que nos fazem estudá-lo com mais precisão: 

Intangibilidade, inseparabilidade, heterogeneidade e perecibilidade. 

 

Intangibilidade – significa que eles não podem ser vistos, provados, sentidos, ouvidos ou 

cheirados antes da compra, ou seja, são abstratos. Para reduzir a incerteza, os compradores 
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buscam sinais de qualidade dos serviços. Eles tiram conclusões a respeito da qualidade com 

base nas instalações, no pessoal, nos preços, nos equipamentos e nas comunicações que 

podem ver (KOTLER; AMSTRONG, 2007).  

 

Inseparabilidade – eles não podem ser separados de seus fornecedores, sejam pessoas ou 

máquinas. Produção e consumo ocorrem simultaneamente, não se pode produzir ou estocar 

serviços como se faz com nos bens. No momento em que o funcionário de uma empresa 

prestadora de serviço está frente a frente com o cliente é que ocorre a ação. Segundo Kotler e 

Amstrong (2007), tanto o prestador de serviço quanto o cliente afetam o resultado do serviço. 

 

Heterogeneidade - a qualidade dos serviços depende de quem os fornece, por essa razão os 

serviços da mesma empresa poderão variar muito. Las Casas (2008) refere-se à 

impossibilidade do serviço constante, pois como os serviços são produzidos pelo ser humano, 

que é de natureza instável, a qualidade da produção será também instável. É difícil manter 

uma empresa com o mesmo padrão de qualidade, em uma mesma equipe pode haver 

diferenças devido à capacidade diferenciada. 

 

Perecibilidade – a produção e o consumo ocorrem simultaneamente, isso significa dizer que 

serviços não podem ser armazenados para uso posterior. Sendo assim, Las Casas (2008) 

afirma que será necessário sempre considerar o momento de contato com a clientela como 

fator principal de qualquer esforço mercadológico.  

 

O compromisso com um atendimento de qualidade deve constituir papel importante 

nas diretrizes de qualquer empresa prestadora de serviço empresas que privilegiam um 

atendimento de qualidade acabam se tornando em empresas melhores e bem sucedidadas.. De 

acordo com Kotler e Amstrong (2007), as expectativas dos clientes desempenham um papel 

central na avaliação do serviço da empresa. Os clientes avaliam a qualidade do serviço 

comparando o que desejam ou esperam com aquilo que obtém. Para conquistar uma reputação 

pela qualidade de serviço, as empresas devem executar seus trabalhos em níveis que os 

clientes sintam estar satisfazendo ou ultrapassando suas expectativas. 
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2.1.4 Os 4 P’s dos serviços  

 

Para desempenhar um bom papel na prestação de um serviço, é necessário a empresa 

decidir como a atividade será desempenhada, onde e por quem e como será oferecida. É nesse 

momento que se deve utilizar os 4 P’s do serviço como forma de facilitar o processo de 

análise. Las Casas (2008, p. 29-32) explica-os da seguinte forma: 

Perfil – refere-se ao estabelecimento que acontecerá a prestação de serviços. Isso 

inclui a comunicação visual de uma loja ou escritório, tais como limpeza, disposição 

móveis, layout, etc. Este é um componente de comunicação muito importante, pois 

devido à intangibilidade do serviço, o cliente, ao entrar em um escritório prestador 

de serviço, busca evidências para apoiar sua decisão. 

Processos – uma empresa de serviços deve pensar também como administrará o 

processo de prestação de serviços. Quando alguém entra em uma empresa, vai 

interagir com vários aspectos da organização e, portanto, esse processo deverá 

permitir que os serviços sejam desempenhados de forma organizada e com 

qualidade, favorecendo a satisfação do cliente. 

Procedimentos – referem-se ao atendimento, ou ao “momento verdade”. É nesse 

momento que se realiza tudo aquilo que foi ensinado e praticado no treinamento, no 

planejamento, etc. Os clientes, percebem uma boa ou má prestação de serviços, em 

grande parte, pela qualidade do contato pessoa com os funcionários de uma empresa. 

Pessoas – as empresas que prestam serviços necessitam comercializar atos, ações, 

desempenho. Para comercializar “desempenho” há a necessidade de se treinar 

vendedores, gerente, e demais funcionários. Entretanto, para treinar também há 

necessidade de contratar as pessoas certas. O pessoal de uma organização é muito 

importante para a qualidade da prestação de serviços. Além disso, as pessoas 

contratadas ajudam a formar uma imagem. Indivíduos de boa aparência e bem 

treinados comunicam uma preocupação da administração em atender bem seus 

clientes. 

 

2.1.5 Momentos da Verdade  

 

Para que uma empresa preste um serviço é necessário que se inicie uma forma de 

contato com cliente, seja ela por ligação telefônica, interação do cliente com funcionários da 

empresa, serviços de entrega, atendimento pós-venda, entre outros. É neste contato que se 
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dará o “momento verdade” do serviço. Segundo Albrecht (1992), “momento verdade” é 

qualquer episódio no qual o cliente entra em contato com a organização e obtém uma 

impressão do seu serviço. 

Conforme Las Casas (2008, p. 15), 

A prestação do serviço é resultado de todos os momentos verdade de um cliente com 

a empresa. São os momentos em que o cliente entra em algum contato com algum 

aspecto da organização e obtém uma impressão de qualidade de serviços. Qualquer 

contato de um indivíduo com a organização e que forma alguma impressão é 

considerado um momento de verdade. No momento em que o cliente contata a 

organização, ele vai consumir um serviço que é o resultado de todo o esforço 

mercadológico que antecipou este contato. Se a empresa preocupou-se preparando 

devidamente seus funcionários o serviço será considerado de boa qualidade. O 

resultado de todas as interações é que formará um conceito final, satisfatório ou não, 

por parte dos clientes. A capacidade da empresa em desempenhar todas as atividades 

previstas é que determinará o nível de qualidade. 

 

Segundo Paladini e Carvalho (2012), o “momento verdade” são as situações entre o 

cliente e a organização prestadora de serviço que interferem positivamente ou negativamente 

na percepção de qualidade do cliente. A percepção do cliente sobre serviço é formada em 

cada um dos momentos da verdade. 

É no “momento verdade” que o cliente passa a ter as suas primeiras percepções em 

relação à empresa e em relação ao serviço que essa empresa pode lhe oferecer. 

O momento verdade de acordo com Almeida (1995) é classificado em: 

 Momento Verdade Trágico – são momentos em que os funcionários exercem todas as 

funções e tarefas que irritam o cliente e o tratam mal, fazendo com que o cliente não 

retorne. 

 Momento Verdade Apático – caracteriza-se pela insensibilidade, impassibilidade, e 

indiferença dos funcionários em relação aos clientes, fazendo com que o cliente utilize 

os serviços com morosidade sem gerar ganhos para a empresa. 

 Momento Verdade Encantado – são os momentos que superam a expectativa do 

cliente, por meio de um sentimento de valorização. Neste caso, o cliente torna-se fiel 

ao serviço oferecido. 
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É extremamente importante que as empresas trabalhem para que o “momento 

verdade” seja parte essencial na percepção de qualidade no serviço e assim ajude na evolução 

de todo o processo do atendimento prestado para que o cliente comece e termine satisfeito 

com a experiência de estar sendo servido pela empresa. Vale lembrar que o “momento 

verdade” é a porta de entrada para o cliente na empresa.   

 

2.2 QUALIDADE 

 

Qualidade em serviços, segundo Karl Albrecht (1992) apud Las Casas (2008), é a 

capacidade que uma experiência ou qualquer outro fator tenha para satisfazer uma 

necessidade, resolver um problema ou fornecer benefícios a alguém. Serviços com qualidade 

é aquele que tem a capacidade de proporcionar satisfação. 

É importante observar que os serviços possuem dois componentes de qualidade que 

devem ser considerados: o serviço propriamente dito e a forma como é percebido pelo cliente 

(LAS CASAS, 2008). 

 

2.2.1 A avaliação de qualidade de serviço pelo cliente. 

  

Historicamente o cliente vem tornando-se cada vez mais exigente, seu nível 

intelectual e o acesso a informação aumenta a cada dia. Os clientes têm razão de serem 

exigentes, eles contam com mais opções e dispõem de menos tempo do que nunca. Se a 

empresa não atender os desejos e nem as necessidades dos clientes e nem interagir com eles 

de um modo que supra ou supere suas expectativas de forma rápida, ela perderá o cliente. 

Além disso, a acirrada concorrência entre as empresas faz com que o cliente tenha várias 

opções e escolha aquela que mais lhe satisfaça e supere suas expectativas.  

Conforme Kotler e Amstrong (2007, p. 5), 

 

Os consumidores normalmente deparam com uma grande quantidade de produtos e 

serviços capazes de lhes satisfazer determinada necessidade. Como eles fazem sua 

escolha entres essas diversas ofertas de mercado? Os clientes formam expectativas 
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em relação ao valor de mercado e á satisfação que várias ofertas proporcionarão e 

fazem suas escolhas com essas expectativas. Os clientes satisfeitos comprar 

novamente e contam aos outros suas boas experiências. Os clientes insatisfeitos 

muitas vezes mudam para a concorrência e depreciam o produto aos outros. 

 

Giannesi e Corrêa (1994) afirmam que quanto mais satisfeito com o serviço estiver o 

consumidor, maior será a possibilidade de repetição da compra. Assim, a experimentação de 

um serviço, acompanhada de satisfação com os resultados, reduz o risco percebido pelo 

consumidor, favorecendo a repetição da compra do serviço do mesmo fornecedor. Outro 

efeito positivo da satisfação do consumidor é a possibilidade de recomendação do serviço a 

outros consumidores. 

Em caso de avaliação negativa dos serviços, o cliente pode reagir de diversas 

maneiras. Um cliente com impactos negativos, na maioria das vezes, dá depoimentos 

negativos a outros em potenciais. 

Os clientes são diferentes e tem necessidade/desejos diferentes; por isso, só podemos 

atendê-los de maneira adequada naquilo que desejam, se houver um entendimento de quais 

são os aspectos de desempenho a serem trabalhados para atender suas expectativas 

(PALADINI; CARVALHO, 2012). 

Paladini e Carvalho (2012) ainda afirma que um serviço é avaliado em termos de 

dimensões ou características. Podemos considerar dimensões importantes às necessidades do 

cliente. Elas são dimensões que os clientes usam para avaliar um serviço. Por meio das 

dimensões pode-se gerar uma lista de aspectos de desempenho que ajude a organização a 

focalizar seus esforços. Segue a seguir uma lista de algumas das dimensões da qualidade mais 

relevantes em serviços: 

 Tangíveis – aparência das facilidades físicas, equipamentos, pessoal e comunicação 

material. 

 Atendimento – nível de atenção dos funcionários no contato com os cliente. 

 Confiabilidade – habilidade em realizar serviço prometido de forma confiável e 

acurado. 

 Resposta – vontade de ajudar o cliente e fornecer serviços rápidos. 
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 Competência – possuir a necessária habilidade e conhecimento para efetuar o serviço. 

 Consistência – grau de ausência de variabilidades entre as especificações e o serviço 

prestado. 

 Cortesia – respeito, consideração e afetividade no contato pessoal. 

 Credibilidade – honestidade, tradição e confiança no serviço. 

 Segurança – inexistência de perigo, risco ou dúvida. 

 Acesso – proximidade e contato fácil. 

 Comunicação – manter o cliente informado em uma linguagem que ele entenda. 

 Conveniência – proximidade de disponibilidade a qualquer tempo dos benefícios. 

 Velocidade – rapidez para iniciar e executar o atendimento/serviço. 

 Flexibilidade – capacidade de alterar o serviço prestado ao cliente. 

 Entender o cliente – fazer o esforço de conhecer o cliente e suas necessidades. 

 

Para facilitar o entendimento das dimensões de qualidade, segue figura 1: 

 

Figura 1 – Aplicação de algumas dimensões da qualidade 

 

Fonte: Paladini e Carvalho (2012, p. 341) 



   26 
 

 

A avaliação de qualidade do serviço é um item difícil de ser medido, já que está 

vinculada à satisfação, que por sua vez é comparada entre a usa expectativa e sua percepção. 

Para Kotler e Amstrong (2007), é nesse momento que o comprador se diz satisfeito ou 

insatisfeito com a compra. Essa decisão pode ser observada através da relação entre as 

expectativas do consumidor e o desempenho percebido do produto. Dessa forma, o cliente 

estará satisfeito se o produto ou serviço estiver acima das suas expectativas, caso contrário, se 

o produto ou serviço estiver aquém das expectativas do indivíduo, este estará insatisfeito. 

Muitas organizações, tanto de manufatura quanto de serviços, estão reconhecendo 

que, ao melhorarem o serviço fornecido, podem obter ganhos significativos e sustentáveis no 

mercado. O serviço e sua prestação podem ser, e cada vez mais são, uma arma competitiva 

(JOHNSTON e CLARK, 2002) 

 

2.2.2 Necessidades e Expectativas dos Clientes 

  

Ao buscar um fornecedor de serviços, o cliente espera atender a uma necessidade. 

Além disso, um cliente sempre chega a um fornecedor com o desejo de suprir ou superar suas 

expectativas referentes aquele serviço que está prestes a adquirir. 

Segundo Vergara, Rodrigues e Tonet (2014, p. 114-115), 

 

A competição que hoje caracteriza os mercados tem forçado as empresa e 

organizações a serem competitivas, o que as leva a cuidar com muita atenção da 

melhoria no atendimento ao cliente e ao cidadão usuário. No segmento privado, as 

empresas enfrentam o desafio de apresentar produtos e serviços que não só atendam 

plenamente as necessidades, expectativas e particularidades de cada cliente, mas que 

também o fidelizem. Nessa linha, muitas empresas alteram seus processo de 

trabalho, reduzem custos, inovam continuamente, estimulando sonhos e criando 

expectativas até então inexistentes. E buscam cada vez mais estratégias melhores e 

mais efetivas de se comunicar com os clientes. 
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A expectativa pode ser entendida como um padrão que a própria pessoa estabelece 

para si mesmo em determinada atividade. Se a expectativa corresponde a uma realização 

efetiva, dá-se o sentido d êxito; caso o contrário, há um sentimento de fracasso. Isso quer 

dizer que podemos criar esse padrão sem que ninguém nos diga nada. Mas também podemos 

criar um padrão estabelecido por algum funcionário de uma empresa e, nesse caso, devemos 

ficar atentos para não deixarmos os clientes insatisfeitos ou frustrados (KRECH e 

CRUTCHFIELD, 1980 apud VERGARA; RODRIGUES; TONET, 2014). 

Alguns fatores influenciam na formação das expectativas dos clientes em relação a 

um serviço prestado. Conforme Paladini e Carvalho (2012), na figura 2 podemos visualizar: 

 

Figura 2 – Formação da expectativa do cliente 

 

Fonte: Paladini e Carvalho (2012, p.338) 

 

Comunicação boca a boca – toda vez que uma pessoa fica agradavelmente satisfeita com um 

serviço, ela tem forte tendência de contar para amigos e parentes o que ela vivenciou. Da 

mesma forma, se ela ficou insatisfeita, ela irá seguramente contar para todos sua má 

experiência. Pela impossibilidade de avaliar o serviço antes da compra, os potenciais clientes 

baseiam-se em recomendações de terceiros para buscar pistas da qualidade do serviço que 

pretendem comprar. 



   28 
 

Necessidades pessoais – quando um cliente procura um prestador de serviço, espera que sua 

necessidade seja satisfeita ou que seu desejo seja atendido. As necessidades pessoais são 

fatores formadores de suas expectativas, já que é visando atender a estas necessidades que os 

clientes procuram um serviço. É interessante enfatizar que a expectativas dos clientes podem 

ser mais ou menos exigentes que suas reais necessidades.  

Experiência anterior – o grau de expectativa do cliente é influenciado por experiências 

passada, seja como o próprio prestador ou com outros fornecedores do mesmo serviço. É 

importante que o grau de percepção do cliente não seja inflacionado para que o prestador de 

serviço possa atender de foram satisfatória a comparação entra as expectativa e a percepção 

do cliente. 

Comunicação externa – A comunicação externa é composta por vários tipos de comunicação 

que podem ser da própria organização como de outros órgãos de divulgação, como rádio e 

televisão. A expectativa de um cliente já vem com ele, mas pode ser incrementada pela 

empresa. Deve-se tomar cuidado para não elevar a expectativa do cliente a um nível que não 

possa ser atendido pelo prestador, ou ainda criar uma expectativa tão baixa que acabe por não 

atrair o cliente para o serviço. 

A questão da expectativa é importante no atendimento ao cliente. Segundo Johnston 

e Clark (2002), entender o que satisfaz os clientes é algo que deve ser continuamente 

perseguido, usando-se vários meios para assegurar que as respostas não caiam em padrões 

bem definidos simplesmente porque a forma como as questões são colocadas não variam 

suficientemente. A satisfação do cliente é algo que pode ser administrado até certo ponto, 

influenciando as percepções e as expectativas dos clientes em relação à entrega do serviço. 

Se a avaliação do cliente é função de suas expectativas e de sua percepção de serviço 

prestado, torna-se importante para o fornecedor de serviço atuar não só na percepção de 

serviço prestado, mas também na formação das expectativas dos clientes. O fornecedor de 

serviço pode influenciar as expectativas dos clientes diretamente, através da comunicação e, 

indiretamente, influenciando a experiência do cliente e a comunicação boca a boca entre eles 

(GIANESI; CORRÊA, 1994). 

Gianessi e Corrêa (1994) ainda afirmam que se considerarmos que as necessidades 

representam importante papel formado das expectativas, pode-se argumentar que, no longo 

prazo, as expectativas dos clientes tendam a estar mais próximas de suas necessidades. Ainda 
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que as expectativas dos clientes, em dado momento, sejam menos exigentes que suas reais 

necessidades, devido ao fato de nenhum dos fornecedores do serviço ser capaz de atendê-las 

totalmente, alguns fornecedores estarão procurando capacitar-se para tanto, possivelmente 

através de avanços tecnológicos, criando assim um diferencial competitivo. Ao longo do 

tempo as expectativas irão modificar-se através de diversos fatores, tornando-se mais 

exigentes à medida que mais e mais fornecedores estiverem capacitados a melhor atender as 

suas necessidades. 

Igualmente, deve-se analisar as necessidades dos clientes determinando-se quais suas 

expectativas e interesses e até que ponto as ofertas de mercado estão atendendo suas 

necessidade. 

Vergara, Rodrigues e Tonet (2014) afirmam que ao buscar um fornecedor, o cliente 

espera atender a uma necessidade ou satisfazer um desejo de adquirir algum bem. Portanto, 

devemos atendê-lo sintonizados nos motivos que o levaram a buscar aquele fornecedor. 

De acordo com Albrecht (1992), a população está no meio de um processo de 

mudança básica, saindo de um mundo que fabrica, comercializa e vende produtos e entrando 

em que os clientes exigem o tipo do produto e serviço pelo qual estão dispostos a pagar. 

Entretanto, muitas empresas não perceberam que essas sistematizações mudaram e continuam 

trabalhando com o modelo antigo, segundo o qual, acham que sabem o que é melhor para o 

cliente, e ainda não compreenderam atentar-se ao que a clientela tem a pronunciar. Esse bel-

prazer em escutar o cliente, identificando e atendendo necessidade e desejo, será cada vez 

mais importante. 

A teoria das necessidades de Maslow é explicada por Koltler  e Amstrong (2007) 

afirmando que as pessoas são impulsionadas por determinadas necessidades em determinados 

momentos. As necessidades humanas são dispostas em uma hierarquia, da mais urgente a 

menos urgente. Elas incluem necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de 

auto-realização. 

Primeiro, as pessoas tentam satisfazer as necessidades mais importantes. Quando 

uma necessidade importante é satisfeita, ela deixa de ser elemento motivador, e a pessoa tenta 

então satisfazer a próxima necessidade mais importante. Mas é medida que uma necessidade 

importante é satisfeita, a próxima necessidade mais importante entra em jogo (KOTLER; 

AMSTRONG, 2007). Isso pode ser melhor visualizado na figura 3: 
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Figura 3 – Hierarquia das Necessidades de Maslow 

 

Fonte: Kotler e Amstrong (2007, p. 123) 

 

2.2.3 Excelência no Atendimento 

 

Quando se fala em qualidade e excelência, estamos nos referindo à plena satisfação 

do cliente. Estamos vivendo um processo de mudança básica, de um mundo onde os produtos 

eram fabricados e vendidos, para um mundo em que os clientes exigem o tipo de produto e 

serviço pelo qual estão dispostos a pagar. Se não conseguem o que querem da maneira que 

desejam, vão procurar em outro lugar. Por isso, a excelência tem sido tratada em muitas 

organizações como um desafio pontual ou um alvo a ser atingido, resultante de estratégias 

previamente determinadas por campanhas ou programas de metas de Produtividade, 

Qualidade, Atendimento, Vendas ou outros segmentos de impactos de negócios (BARROS, 

1999). 
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Barros (1999) afirma que as exigências em relação a qualidade no atendimento estão 

se tornando cada vez maiores e assim, brevemente, o não cumprimento desse padrão de 

excelência criará um impasse importante  para a triagem de bons serviços. As fileiras dos 

esquecidos estarão reservadas àqueles que prestam um atendimento medíocre, displicente e as 

empresas poderão escolher entre a adaptação ao novo modelo ou o desaparecimento. 

Do ponto de vista de Albrecth (1992), excelência de serviço é definida como um 

nível de qualidade, comparado ao de seus concorrentes, que é suficientemente elevado, do 

ponto de vista de seus clientes, para lhe permitir cobrar um preço mais alto pelo serviço 

oferecido, conquistar uma participação de mercado acima do que seria considerado natural, 

e/ou obter uma margem de lucro maior do que a de seus concorrentes. 

Segundo Johnston e Clark (2002, p. 481),  

 

As empresas orientadas para serviço estão também reconhecendo a necessidade de 

fornecer níveis elevados de serviços ao cliente. A crescente concorrência, o declínio 

das vendas e os clientes mais conscientes estão pressionando as organizações a 

repensarem e a melhorarem os níveis do serviço que oferecem. O efeito do bom 

serviço na retenção, na lealdade dos clientes e na atração de outros clientes, bem 

como sobre a posição financeira de uma organização, é importante. 

 

2.2.4 Padrões de Atendimento 

 

As soluções encontradas para viabilizar as atividades bancárias na busca pela 

qualidade total podem apresentar variações, necessárias para atender ás estratégias e objetivos 

específicos de cada instituição. Mas ainda sim, todas as instituições bancárias devem seguir 

preceitos comuns que estabelecem padrões relativos ao atendimento a ser prestado aos 

consumidores em sua rede de agências (FEBRABAN, 2009). 

Esses padrões de atendimento estabelecidos devem estar em conformidade com o 

Normativo SARB 004/2009, que consiste nos seguintes tópicos: 

 Acesso – O acesso dos consumidores às agências bancárias deve ser garantido pelas 

instituições financeiras com a adoção de medidas que prevejam instalações físicas 

técnicas e arquitetonicamente adequadas, que possibilitem a efetiva utilização dos 
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serviços, por qualquer cidadão, com segurança e tranqüilidade. As agências devem 

esclarecer e ter a informação necessária ao consumidor; o local de atendimento ser 

adequado com instalações dignas; o consumidor deve ter liberdade de escolher o tipo 

de atendimento; os guichês de caixas devem ter atendimento diferenciado; os bancos 

devem garantir a adaptação para o atendimento de acessibilidade (FEBRABAN, 

2009). 

 Qualidade no Atendimento – A agilidade no atendimento deve ser buscada por cada 

banco, com medidas que reduzam o tempo de espera do consumidor nas filas; deve-se 

ampliar o horário de atendimento no expediente preferencialmente de 1 (uma) hora da 

abertura normal das agências, nos dias definidos para o pagamento de aposentados e 

funcionalismo público e no dias classificados com “de pico”; assegurar aos 

consumidores o acesso ao guichês de caixa convencionais; garantir a eficiência dos 

equipamentos que funcionem durante os finais de semana e feriados, de modo a 

garantir a sua efetivação pelos consumidores; deve-se orientar o consumidor que 

estiver em uso do auto-atendimento, fazendo isso com pessoal especialmente treinado 

e identificado; entre outros (FEBRABAN, 2009). 

 Processos – todas as instituições financeiras deverão fomentar uma cultura de 

excelência no atendimento, implementando ações que tenham como objetivo a 

diminuição das filas nos pontos de atendimento (FEBRABAN, 2009). 

 Monitoramento – deve-se existir um monitoramento que permita um mecanismo de 

governança a todo o processo através de Ouvidorias que deverão manter-se inteiradas 

dos resultados das agências e de suas instituições, especialmente quanto ao tempo de 

espera em filas; as Ouvidorias devem constituir-se no canal direto de contato da 

instituição com os Procons, cada banco deverá estruturar seu atendimento para prestar 

esse atendimento e divulgar o canal de acesso aos respectivos Procons (FEBRABAN, 

2009). 

Toledo (1978) afirma que quando se fala em qualidade dos serviços bancários 

imediatamente vem à mente o problema de nível de qualificação profissional dos 

funcionários. Sob a perspectiva de marketing, o problema é duplamente crucial, em 

decorrência da necessidade do banco contar com bons profissionais e com funcionários que 

desenvolvam uma atitude favorável em relação ao banco, e que ajam de forma a não 

comprometer a imagem global da organização junto à clientela. A representação pessoal do 
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banco é tão importante quando os serviços são prestados dentro da agência como quando todo 

o esforço é dirigido para o desenvolvimento de negócios fora dela. É necessário estabelecer 

uma distinção entre dois elementos importantes quanto ao aspecto da qualidade de serviço: 

eficiência e atitude. A eficiência está relacionada com a capacidade dos equipamentos e das 

instalações do banco e com o padrão correto de treinamento do pessoal que cada tarefa exige. 

A atitude refere-se a um complexo de motivação, recompensa, satisfação no trabalho e 

treinamento. 
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3. METODOLOGIA 

 

Aqui se apresenta a metodologia utilizada na realização do estudo. Neste capítulo 

estará definida a natureza da pesquisa, as fontes de dados, as técnicas de coleta de dados e de 

análises realizadas através de um estudo de caso realizado em uma agência bancária 

localizada em Fortaleza. 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 

A pesquisa realizada tem abordagem qualitativa. Segundo Lakatos e Marconi (2009), 

pesquisa pode ser considerada um pensamento formal com método reflexivo que requer um 

tratamento científico e constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir 

verdades parciais. Significa muito mais do que apenas procurar a verdade: é encontrar 

respostas para questões propostas, utilizando métodos científicos. 

Ander-Egg (1978) apud Lakatos e Marconi (2009) diz que toda pesquisa é um 

procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou 

dados, relações ou leis, em qualquer campo de conhecimento. 

Numa pesquisa de natureza qualitativa, o ambiente natural é a fonte direta para a 

coleta de dados e o pesquisador é o instrumento chave (GIL, 2007). 

Neste trabalho, o ambiente da pesquisa será uma agência bancária, analisando-se a 

qualidade no atendimento prestado aos seus clientes e usuários. 

 

3.1 Métodos de Pesquisa 

 

Gil (2007) afirma que uma pesquisa deve ser classificada sendo baseada em seus 

objetivos gerais, podendo ser definidas como pesquisas descritivas, explicativas e 

exploratórias. 
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Este estudo tem uma pesquisa classificada como exploratória, pois segundo Gil 

(2007) esta busca proporcionar maior familiaridade com o problema, visando torná-lo mais 

explícito e facilmente compreendido. 

Já segundo Lakatos e Marconi (2009), toda pesquisa implica o levantamento de 

dados de variadas fontes, quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregadas. Os dois 

processos pelos quais se podem obter os dados são a documentação direta ou indireta. A 

primeira constitui-se em geral, no levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos 

ocorrem. A segunda serve-se de fontes de dados coletados por outras pessoas, podendo 

constituir-se de material já elaborado ou não, dessa forma, divide-se em pesquisa documental, 

ou de fontes primárias, e pesquisa bibliográfica,ou de fontes secundárias. 

A pesquisa bibliográfica ou de fontes secundárias é a que especificamente interessa a 

este trabalho. Segundo Lakatos e Marconi (2009), trata-se de levantamento de toda a 

bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. 

Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre 

o determinado assunto, com o objetivo de permitir ao cientista o reforço paralelo na análise de 

suas pesquisas ou manipulação de suas informações. A bibliografia pertinente oferece meios 

para definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como também explorar novas 

áreas, onde os problemas ainda não se cristalizaram suficientemente. 

 

3.1 Técnicas de Coletas de Dados 

 

A coleta de dados desta pesquisa utiliza-se do estudo de caso, que segundo Gil 

(2007), é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências biomédicas e 

sociais, consistindo no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 

permita seu amplo e detalhado conhecimento. 

Neste estudo de caso apresenta-se a observação dos padrões utilizados por uma 

agência do Banco X para atingir as diretrizes da organização no que diz respeito a tentar 

manter e aumentar a qualidade no atendimento prestado aos clientes e usuários da agência 

observada. Fez-se a utilização da análise de documentos fornecidos pela a agência e uma 

entrevista aplicada aos dois gestores de níveis hierárquicos diferentes da agência Mega e dois 

gestores de nível regional da organização. O autor deste estudo atua como Supervisor 
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Administrativo e assistente imediato da Gerencia Administrativa, tendo posição privilegiada 

para acessos e observações junto à agência e aos gestores em diversos níveis hierárquicos da 

organização. Foram acompanhados diversos serviços prestados pela agência, dos mais 

simples aos mais complexos, como, por exemplo, saques, emissão de cartões magnéticos, 

liberação de talões de cheques, empréstimos, investimentos, financiamentos e planos de 

previdência. 

A síntese do roteiro de entrevista constitui-se de questionamentos referentes aos 

processos, procedimentos e padrões da Organização, procurando saber se o atendimento 

prestado pela Organização aos seus clientes e usuário é considerado de qualidade, e tanto o 

que se destaca nesse atendimento como o que dificulta a manutenção de qualidade ao cliente e 

usuário. O roteiro de questões encontra-se no APÊNDICE A.  

Após a observação, foi realizado um levantamento de todas as medidas utilizadas 

pela Agência Mega no âmbito da gestão de qualidade de atendimento, identificando as áreas e 

a forma como elas atuam e contribuem para a qualidade de atendimento. Os dados obtidos 

possibilitaram uma análise detalhada através de um estudo de caso único como ferramenta 

para compreensão das soluções encontradas para uma agência bancária prestar um 

atendimento diferenciado e qualitativo aos seus clientes e usuários. 
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4. RESULTADOS 

 

O Banco X é uma importante organização integrante do sistema financeiro nacional, 

e está entre os maiores bancos do país. A organização X tem como objetivo se tornar o maior 

banco privado do Brasil, e para isso conta com diversas premissas que o ajudam nesse 

objetivo. Uma das principais premissas é atender todos os seus clientes com a maior qualidade 

possível, pois desde os primórdios da organização nos anos 40 que o cliente é tratado como o 

seu maior tesouro (BANCO X, 2015).  

A organização X tem como missão fornecer soluções em produtos e serviços 

financeiros e de seguros com agilidade e competência, principalmente, por meio da inclusão 

bancária e da promoção da mobilidade social, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável e a construção de relacionamentos duradouros para a criação de valor aos 

acionistas e a toda sociedade (BANCO X, 2015). 

Desde sua fundação o Banco X preza pelos relacionamentos iniciados com seus 

clientes, ainda naquele tempo foi a primeira instituição bancária a abrir as portas de suas 

agências para todas as pessoas, naquele momento, uma proposta de atendimento inovadora. 

Isso mostra que a organização sempre atendeu a todos com dedicação e respeito, requisitos 

esses que são essenciais para prestar um atendimento de qualidade e assim atrair e fidelizar 

clientes (UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BANCO X, 2012).  

 

4.1 Dados Institucionais 

 

O Banco X é uma das maiores instituições financeiras do país. Atende no Brasil e no 

exterior a diversos perfis de públicos, pessoa física, empresas de todos os portes. O banco 

oferece diversos serviços que incluem operações de crédito e captação de depósitos, emissão 

de cartões de crédito, consórcio, seguros, cobrança e processamento de pagamentos, planos de 

previdência complementar, entre outros (UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BANCO 

X, 2012).  

A Organização X sempre se dedicou ao cumprimento de normas e regras legais 

aplicáveis ás instituições financeiras, destacando-se também, naquelas que tratam de 
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qualidade e respeito no atendimento aos clientes (UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO 

BANCO X). 

As agencias tem como metas a serem alcançadas dois objetivos: os objetivos 

comerciais, que se refere à produção e rentabilidade da agência e os objetivos administrativos 

que se referem a ferramentas administrativas nos quais tem como principal item de avaliação 

o atendimento e satisfação de clientes e usuários das agências. 

Dessa maneira todas as agências devem seguir os padrões de atendimento 

estabelecidos, e cabe aos gestores responsáveis por cada agência, o gerente geral e o gerente 

administrativo, a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos objetivos 

estabelecidos para cada agência. Estes gestores têm um papel decisivo na produtividade e na 

qualidade do atendimento de sua unidade (agência). 

No que diz respeito à qualidade do atendimento dos clientes usuários da agência, fica 

a cargo do gerente administrativo a responsabilidade da agência em ter uma qualidade de 

atendimento satisfatória para clientes e usuários. A agência é avaliada através do Indicador de 

Qualidade no Atendimento, que classifica determinados grupos de agência através de 

pontuações que devem ser atingidas conforme critérios e determinações da diretoria. 

Para atender os seus clientes, o Bradesco X conta um ampla rede de atendimento 

como 4.263 agências, 3.427 Postos de Atendimento (PA), 1.144 Postos de Atendimento 

Eletrônico (PAE) e 50.006 Correspondentes Bancários, além de milhares de equipamentos de 

Autoatendimento, para total comodidade e conveniência de seus clientes. (BANCO X, 2014).   

 

4.2 Definição e Normatização interna do Banco sobre Atendimento 

 

4.2.1 Atendimento Bancário 

 

Para Organização X, estar presente é um conceito amplo que retrata um importante 

compromisso da instituição no mercado financeiro, traduzindo em ações concretas e visíveis 

de dedicação, atenção e interesse genuíno pelas necessidades e expectativas de seus clientes e 

usuários. O relacionamento efetivo com os clientes tornou-se um diferencial para as empresas, 

por isso a eficiência, atenção, pro atividade, e a simpatia de quem atende são fatores decisivos 
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no processo do Banco X. Além disso, o relacionamento com o cliente é hoje um dos aspectos 

prioritários para a obtenção de resultados no mercado financeiro atual, constituindo-se como 

diferencial de vantagem competitiva entre as empresas (UNIVERSIDADE CORPORATIVA 

DO BANCO X, 2012). 

Desde a sua fundação em 10.03.1943, o Banco X vem implementando esforços 

crescentes, visando à qualidade do atendimento a clientes e usuários. Segue abaixo trechos de 

uma carta publicada pelo então presidente e fundador, em 1968, onde destaca a importância 

do cliente para o Banco (UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BANCO X, 2012): 

 

“O cliente, será, por essa razão, a principal finalidade de nosso trabalho”. 

“O cliente é a vida e a razão de ser do Banco” 

“O cliente é o elemento fundamental que ajuda a fazer a grandeza do Banco que lhe 

proporciona os resultados”. 

 

O Banco X tem como compromisso assumido publicamente de prestar atendimento 

de excelência. Ao longo dessas sete décadas, construiu diversas iniciativas que denotam esta 

preocupação da Organização com a qualidade no atendimento. Destacando-se a seguir 

algumas iniciativas:  

 

Rede de Atendimento: O Banco X desenvolveu uma ampla rede de atendimento bancário do 

país. Conta, atualmente, com mais de 4.000 agencias além de inúmeros pontos de atendimento 

Correspondente Bancário e Financiamentos. A rede de Autoatendimento Dia & Noite oferece 

mais de 3500 pontos externos e mais 30.000 máquinas dentro das agências, além da rede 

Banco 24 horas (BANCO X ,2014). 

 

Serviços de Conveniência – Operações direcionadas para os canais de conveniência permitem 

que a Rede de Agências tenha mais condições de focar o seu trabalho na evolução dos 

negócios e no fortalecimento do relacionamento com seus clientes. Os canais de conveniência 

e de relacionamento são importantes aliados para ampliar a qualidade no atendimento. Quanto 

mais cresce as opções de conveniência, maior comodidade é proporcionada ao cliente e isso 
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contribui para sua fidelização. Podemos citar como exemplo de crescimento de conveniência 

os altos investimentos visando a utilização dos clientes dos Canais Digitais (Internet, Celular, 

E-mail,Fone-Fácil). No ANEXO A pode-se ter uma dimensão da utilização de canais de 

conveniência pelos clientes (BANCO X, 2014). 

 

Segmentação – A segmentação da rede foi uma iniciativa adotada para melhor atender as 

especificidades e necessidades dos clientes: Varejo, Corporate, Prime, Private e Empresas. 

Podemos visualizar de melhor forma no ANEXO B (BANCO X, 2014). 

 

A segmentação de mercado e uma conseqüência natural da adoção do novo conceito 

de marketing de bancos. A essência do processo de segmentação residirá no 

conhecimento das necessidades de mercado e das vantagens que os consumidores 

procuram obter ao consumir um produto. È importante salientar que praticar a 

segmentação de mercado não significa não somente dividir o mercado em dois 

grupos de clientes, particulares e institucionais, sem maiores considerações a 

respeito de cada um deles, uma vez que tal separação é quase natural. Portanto, é 

importante para os bancos o conhecimento das mudanças estruturais de mercado, as 

quais deverão inevitavelmente condicionar uma transformação dos meios de 

enfrentá-las (TOLEDO, 1978, p. 57) 

 

 

 

Empresas Ligadas – O Banco X criou e agregou Empresas Ligadas que atuam em áreas 

correlatas, oferecendo mais benefícios a seus clientes e um crescente número de produtos e 

serviços como Seguros, Previdência, Cartões, etc. Esta diversificação possibilita vantagens 

operacionais e administrativas, além de um relacionamento mais completo aos clientes 

(UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BANCO X, 2012). 

 

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente Bradesco e Ouvidoria) – O Banco X disponibiliza 

aos seus clientes e usuários, diversos canais de comunicação para registros de reclamações, 

sugestões, elogios, cancelamentos e informações.  O cliente pode formalizar sua manifestação 
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por meio de SAC Alô Banco X, via telefone, fale conosco, cartas, imprensa e 2ª instância 

(Ouvidoria) (UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BANCO X, 2012). 

 

Apoio à Rede de Agências – Para apoiar a rede de agências, o Banco X desenvolveu 

ferramentas que possibilitam levantar e reunir informações que apossam aprimorar o 

atendimento ao cliente e oferecer soluções mais adequadas às suas necessidades. Uma dessas 

ferramentas é o Canal da qualidade, que tem por objetivo apoiar as agências da rede varejo na 

solução de problemas que impactam na qualidade do atendimento aos clientes, e que foram 

objeto de exame por parte dos departamentos gestores e que não foram solucionados no 

tempo determinado (UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BANCO X, 2012). 

 

Campanhas Internas para Aprimorar o Atendimento – Foi lançada, em 2008, a Campanha 

“SIM – Simpatia, Iniciativa e Motivação”, visando exercer a qualidade no atendimento como 

virtude, e incorporar a causa de “servir ao cliente”. A campanha enfatiza a melhoria na 

receptividade e agilidade no atendimento aos clientes e a redução no tempo de espera para 

atendimento com o objetivo de elevar satisfação dos clientes e reduzir reclamações e fidelizá-

los para um relacionamento duradouro (UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BANCO X, 

2012). 

 

Segurança e Tecnologia – o comprometimento com a melhoria continua no atendimento pode 

ser observado ao longo da trajetória da Organização Banco X, que foi pioneiro em várias 

inovações tecnológicas, tem investimentos constantes em tecnologia da informação e em 

automação bancária. Os investimentos em tecnologia garantem a segurança, a transmissão de 

informações e facilidades para clientes e usuários (UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO 

BANCO X, 2012). 

 

Política de Qualidade – O foco principal da organização é a satisfação dos clientes e o 

aprimoramento constante de seus produtos e serviços, por isso uma das ferramentas para 

buscar o aperfeiçoamento constante é a adoção da Política de Qualidade Banco X. Aliados a 

essa Política está indicadores de qualidade que são constantemente avaliados por ares 

específicas do Bradesco e por meio de certificação de produtos e serviços. No ANEXO C 



   42 
 

podemos ver uma cópia fiel da Política de Qualidade Banco X (UNIVERSIDADE 

CORPORATIVA DO BANCO X, 2012). 

 

4.2.2 Tratamento de Reclamações e Problemas no Atendimento 

 

A organização orienta perenemente que todos os funcionários da organização 

estejam empenhados para evitar possíveis problemas no atendimento. Toda e qualquer 

situação com o cliente deve ser resolvida o mais rápido possível, e depois se averigua as 

causas e correções. 

A reclamação acontece quando o cliente se depara com algum problema que não 

espera que ocorra no atendimento; por isso protesta de alguma forma (VERGARA; 

RODRIGUES; TONET, 2014). 

O Alô Banco X foi criado em 1985, cinco anos antes da oficialização do Código de 

Defesa do Consumidor. Esse serviço foi criado com o objetivo de ouvir clientes e usuários, 

colaborar para o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados. Em 1ª instância 

disponibiliza-se o próprio Alô Banco X, telefone ou Fale Conosco. As manifestações de 

clientes e usuários são recepcionadas e distribuídas aos gestores de departamentos e agências 

para análise, tratamento e resposta. Estando o manifestante satisfeito com a solução dada á 

sua manifestação, o processo é encerrado. Caso não se sinta satisfeito com a resposta obtida 

ou com a solução dada, o cliente ou usuário pode recorrer ao canal superior de 2ª estância 

(Ouvidoria), utilizando o número de protocolo da 1ª estância e desde que a manifestação 

esteja encerrada no sistema. A ouvidoria assume um papel importante, pois recebe a 

manifestação do cliente ou usuário após sua reclamação não ter sido solucionada de forma 

definitiva em primeira estância. A Ouvidoria trata de forma conclusiva e formaliza a resposta 

por escrito ao cliente/usuário. Também recepciona trata as manifestações do BACEN, 

PROCON, cartas, imprensa, com controle de prazo e qualidade das respostas. A Ouvidoria 

necessita que os prazos sejam cumpridos e os subsídios fornecidos pelos gestores sejam de 

excelente qualidade para a formalização da carta ao cliente/usuário e aos órgãos fiscalizadores 

(UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BANCO X, 2012). 

Além destas ferramentas, existe em todas as agências, o Agente da Qualidade. Na 

maioria das agencias, o agente da qualidade é o gerente administrativo. Dessa forma não é 
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diferente na agência objeto deste estudo. O agente da qualidade é responsável por melhorar a 

percepção dos clientes sobre o atendimento as reclamações, a produtividade do atendimento e 

padronizar os procedimentos para solução de reclamações na própria agência. O agente da 

qualidade é “O Solucionador”. 

 

4.2.2.1 Ranking de Reclamações do Banco Central 

 

O ranking de reclamações é um serviço prestado pelo BACEN (Banco Central do 

Brasil) ao cidadão sobre o Sistema Nacional Financeiro. Trata-se da divulgação mensal das 

principais reclamações contra bancos e administradoras de consórcios, bem como das 

instituições mais reclamadas (UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BANCO X, 2012). 

O ranking de reclamações permanece disponível na página do BACEN e é divulgado 

amplamente. Contém as reclamações procedentes, que são as demandas em que se constatou 

descumprimento, por parte da instituição, das normativas do Conselho Monetário Nacional ou 

do Banco Central do Brasil. Já as demandas consideradas improcedentes, tendo em vista a 

comprovação, por parte da instituição, de não descumprimento dos normativos também são 

informadas, mas não contabilizam para efeito do ranking (UNIVERSIDADE 

CORPORATIVA DO BANCO X, 2012). 

Os motivos que mais graves no ranking do Banco Central são os seguintes:  

 Descaso no atendimento 

 Falha na entrega de segunda via de documentos 

 Fornecimento inadequado de informações e prazos não cumpridos 

 Falta de clareza 

 Débitos não reconhecidos 

 

4.2.2.2 O sistema STGM  
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O STGM (Sistema para Tratamento e Gestão de Manifestação) é uma ferramenta que 

centraliza todas as manifestações recebidas pelo SAC Alô Banco X, Fale Conosco ou 

provenientes do BACEN, PROCON, Carta, Imprensa ou 2ª Instância (Ouvidoria). O STGM 

disponibiliza de forma automática essas informações aos gestores de agências, departamentos 

e empresas ligadas. Toda e qualquer manifestação, seja ela reclamação, sugestão, informação, 

elogio, cancelamento de produtos, será registrada no STGM e direcionada aos gestores 

(UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BANCO X, 2012). 

O tratamento da manifestação, registrada no Alô Banco X / Fale Conosco, 

considerado como 1ª instância, será feita pelos gestores de produtos e serviços, agência, 

departamentos e empresas ligadas. Nesses casos, a unidade faz o contato diretamente com o 

cliente, seja ele presencial, na própria agência, ou por meio do telefone. Após contato registra-

se a resposta no STGM (UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BANCO X, 2012). 

Caso o cliente/usuário não esteja satisfeito com a resposta dada ou solução obtida, 

ele pode solicitar a revisão através de uma manifestação de 2ª instância e dessa forma também 

é registrada no STGM e encaminhada aos gestores, e no prazo máximo de 30 dias (prazo 

determinado pelo BACEN) será emitida resposta conclusiva por escrito (UNIVERSIDADE 

CORPORATIVA DO BANCO X, 2012). 

O STGM também apresenta as reclamações de clientes/usuário registradas no 

BACEN e PROCON. O banco orienta que esses registros sejam tratados com mais rapidez e 

eficiência ainda pelos gestores. Os gestores, principalmente de agências, são responsáveis 

pelo envio, para o departamento responsável, de toda a documentação/subsídios que 

fundamentem a análise e elaboração da resposta por escrito (UNIVERSIDADE 

CORPORATIVA DO BANCO X, 2012). 

A classificação dos assuntos e inserção no sistema STGM é feita pelo próprio 

atendente. Nesse caso se a manifestação recebida pelo gestor não lhe pertencer, a orientação é 

direcionar de imediato para área competente (Alô Banco X – SAC ou Ouvidoria) o mais 

rápido possível para que não exista perca de prazos (UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO 

BANCO X, 2012). 

A insatisfação do cliente pode ser entendida como uma emoção negativa decorrente 

de não atendimento de suas expectativas. Como conseqüência do seu descontentamento, o 

cliente poderá realizar ações como: reclamar aos fornecedores, passar a usar outra marca do 



   45 
 

produto, divulgar par amigos a experiência negativa que teve, comunicar o fato ao Procon, 

entre outras. É importante que a empresa procure conhecer os fatos que geraram a 

insatisfação, de forma a tentar remediar o ocorrido e recompensar o cliente insatisfeito. As 

causas da insatisfação dos clientes são elementos críticos, que devem ser apurados e 

devidamente gerenciados. Clientes insatisfeitos poderão causar danos e prejuízos sérios à 

credibilidade da empresa e colocar por terra todos os esforços realizados para conquistar o 

mercado (VERGARA; RODRIGUES; TONET, 2014). 

 

4.2.3 Diretiva de Atendimento nas Agências 

 

A Diretiva de Atendimento nas Agências é um conjunto de medidas com o objetivo 

de melhorar a qualidade de atendimento e promover a progressiva redução do tempo de 

espera em filas, a serem implementadas pelos bancos, respeitadas as leis municipais e 

estaduais (UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BANCO X, 2012). 

A Diretiva de Atendimento em agências bancárias foi desenvolvida pelo Sistema 

Bancário junto com o SNDC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor) visando à 

melhoria do sistema bancário (UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BANCO X, 2012). 

Trata-se de compromisso assumido pelos bancos que contempla diversas ações para 

a melhoria do atendimento e o respeito ao cidadão, dentro de uma premissa básica de 

elevação contínua da satisfação dos consumidores, representado por clientes e usuários dos 

serviços bancários (UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BANCO X, 2012). 

As recomendações da Diretiva de Atendimento nas agências são as seguintes: 

I. Acesso 

II. Informações nas Agências 

III. Local de atendimento 

IV. Liberdade de escolha do consumidor pelo tipo de atendimento 

V. Atendimento diferenciado nos guichês de caixa 

VI. Tempo de Espera em Fila 
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A organização adota as medidas estão que previstas na diretiva de Atendimento. As 

recomendações são direcionadas a todos os funcionários, independente da área onde atuam. 

Abaixo segue uma lista de medidas já implantadas na agência objeto de estudo: 

 As instalações físicas, técnicas e arquitetônicas possibilitam a efetiva utilização 

dos serviços por clientes e usuários. Garantem o atendimento prioritário e 

imediato as pessoas que necessitam; 

 A agência cuida para que o atendimento aos clientes e usuários seja eficiente, 

mantendo funcionários que prestam informações prévias ao atendimento; 

 Disponibiliza número da Ouvidoria, SAC, PROCON, e da lei de tempo de espera 

em fila, além de orientações sobre segurança; 

 Mantém ambiente agradável, com espaços compatíveis a quantidade de pessoas 

que circulam na dependência, facilitando a circulação e acesso ao atendimento; 

 Disponibiliza sanitário acessível aos clientes e usuários; 

 Mantém assentos próximos aos guichês de caixa e todos os outros locais de 

atendimento; 

 Mesmo direcionando clientes aos canais alternativos e eletrônicos, assegura a 

escolha dos canais de atendimento convencionais; 

 Faz gestão do tempo computado entre a chegada do cliente/usuário na fila, com 

horário e data, até o início efetivo do atendimento no guichê de caixa; 

 Disponibiliza máquinas de auto-atendimento adaptadas. 

 

4.3 Caracterização da Agência X 

 

A agência objeto de estudo situa-se no centro de fortaleza como um das agências 

mais antigas e tradicionais da cidade. Dentro do âmbito organizacional é classificada com 

uma agência Mega. Essa classificação baseia-se em números de clientes e faturamento. A 

agência Mega é maior classificação possível entre as agências, ou seja, tem maior número de 

clientes e faturamento. 
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A agência possui 38 funcionários, dentre eles o Gerente Geral, que é o gestor 

máximo da agência, e o Gerente Administrativo, que é o funcionário responsável pela gestão 

de qualidade dentro da agência. Além desses existem também aprendizes, escriturários, 

caixas, supervisores, e outros tipos de gerentes. 

A Agência tem como objetivos principais dois parâmetros de resultados: a qualidade 

no atendimento, que reúne diversos serviços oferecidos em diversos setores para formarem 

um padrão de atendimento satisfatório; e a geração de receitas que consiste na oferta e venda 

de produtos e serviços financeiros. Todos esses requisitos devem fazer parte da rotina de 

todos os funcionários e compõem dois planos de metas: o Programa de Avaliação de 

Desempenho (PADE), no qual a agência é cobrada pelos resultados administrativos e tem 

como seu principal item de avaliação os Indicadores de Qualidade no Atendimento; e o 

Programa de Objetivos (POBJ), em que a agência é cobrada por produção e rentabilidade. 

Ambos os programas comparam a agência com agências de mesmo porte.  

Atualmente a Agência encontra-se em situação confortável no POBJ e 

desconfortável no PADE, mas no que se refere a este estudo, o Indicador de Qualidade no 

Atendimento, a agência apresenta bons resultados. A situação em que a agência encontra-se 

no Indicador Qualidade no Atendimento pode ser observada com mais detalhes nos ANEXOS 

D, E, F e G. 

Após a realização do questionário com os gestores da agencia (Gerente Geral e 

Gerente Administrativo) e gestores regionais (Gerente Regional e Assessor Administrativo 

Regional), foi consenso que a organização e conseqüentemente a agência estudada, tem 

normas, procedimentos e padrões adequados para atender os clientes e usuários. Além disso, 

busca-se sempre se reinventar buscando um padrão de excelência no atendimento. O Gerente 

Administrativo afirma que: “a organização busca encurtar os processos e disponibilizar canais 

alternativos para que o cliente solucione os seus problemas”. O Gerente Geral por sua vez 

saliente que: “o banco tem no seu Departamento de Marketing todo um estudo prévio para 

atender as necessidades do cliente, baseando-se em pesquisas, reclamações e reivindicações 

da clientela. Busca sempre atender de forma satisfatória, disponibilizando canais alternativos 

de atendimento.” 

Observou-se consenso também nas respostas no que se refere às dificuldades 

encontradas, a maior delas, como observado em campo, está na resistência dos próprios 

clientes, cada vez mais exigentes, em serem adeptos e receptivos as mudanças necessárias 
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para que se possa atingir um maior nível de excelência no atendimento. O Gerente Regional 

destaca que: “às vezes os clientes ou usuários têm a resistência de não procurar os canais 

alternativos”. O Assessor Administrativo ainda ressalta que: “a grande rotatividade de 

funcionários atrapalha um pouco o atendimento, pois as promoções são constantes, 

ocasionando maior demanda de treinamentos para que não haja distorções na informação ao 

cliente.” 

 

4.3.1 Observações do Atendimento 

 

A agência utiliza os padrões de atendimento estabelecidos pelo Banco X Varejo em 

todas as agências do Brasil. Dessa forma busca oportunidades e melhoria no atendimento ao 

cliente diariamente. 

 

4.3.1.1 Gerente Administrativo 

 

O gerente administrativo é responsável pelo êxito do cumprimento dos Padrões de 

Atendimento Bradesco Varejo, garantindo a manutenção deles, pois o seu poder de liderança 

e a motivação são importantes para o envolvimento do quadro de funcionário na melhoria 

contínua do atendimento e satisfação dos clientes. O gerente administrativo forma e 

desenvolve a equipe da agência, acompanhando e fazendo a manutenção das suas funções, a 

fim de corrigir possíveis desvios. O gerente administrativo é o principal responsável pela 

qualidade do atendimento em sua agência. 

 

4.3.1.2 Célula Comercial 

 

A célula comercial é conduzida pelo gerente comercial que deve ater suar 

responsabilidades com andamento dos setores de pré-atendimento, abertura de contas, 

empréstimos, e financiamentos.  
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Os setores de abertura de contas, empréstimos e financiamentos e investimentos 

estão conjugados, lado a lado. As mesas são separadas por divisórias baixas, estão em local de 

fácil acesso, e com boa visualização em relação a entrada principal da agência. Nestes setores 

têm ambiente de espera com assentos e mesas de centro padronizado pelo banco. Além disso, 

equipamentos e sistemas que possibilitam a realização de operações de forma rápida e eficaz 

ao cliente estão próximos, por exemplo: impressora, scanner, arquivo horizontal, etc. 

 

4.3.1.3 Padronização do ambiente 

 

A padronização do ambiente torna agradável ao cliente a estadia enquanto esperam 

atendimento. Abaixo podemos ver alguns itens seguidos para garantir a padronização do 

ambiente. 

 Não há tapetes no ambiente de espera; 

 Ambiente de espera com poltronas e mesas padronizados pelo banco; 

 Não deve haver objetos e utensílios pessoas nas mesas da gerência e dos setores; 

 Panfletos devem estar acondicionados em porta-acrílicos de mesa; 

 Demarcações de solo devem estar em perfeito estado; 

 Cartazes devem estar dentro do prazo de vencimento, principalmente os referentes 

no âmbito legal (tarifas, informativos ao público, benefícios, Alô Bradesco, etc.) 

 A fachada da agência deve estar impecável, sob aspectos de estética e, 

principalmente, de segurança; 

 A conservação de calçadas é de responsabilidade da agência, que deve garantir 

padrões estéticos e evitar a queda de pessoas que transitam por elas; 

 

 4.3.1.4 Pré-Atendimento 

 

O pré-atendimento tem como missão organizar e agilizar o atendimento da agência, 

interagindo com o cliente e potenciais clientes, orientando-os da seguinte forma: auxiliando 
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na utilização dos equipamentos de autoatendimento; direcionando clientes aos setores 

apropriados; agilizando o atendimento dos caixas; maximizando a utilização e divulgação dos 

canais de atendimento; etc. 

Para atuar no pré-atendimento, o funcionário deve conhecer alguns setores, rotinas, 

produtos e serviços, além de estar sempre portando formulários, colete, crachá para 

identificação, prancheta e calculadora. 

Também é função dos pré-atendentes identificar os sinais de oportunidade para a 

oferta de produtos, serviços e abertura de novas contas, direcionando os clientes e potenciais 

clientes para concretização de negócios com a gerência comercial. 

 

4.3.1.5 Apoio aos Caixas 

 

Este setor atende as necessidades dos caixas no aspecto de suprimentos, orientações e 

liberações, coma finalidade de atingir maior produtividade e agilidade no atendimento 

garantir rapidez para os clientes na utilização dos caixas da agência. 

Todas as normas e procedimentos dos caixas são transmitidos pelo apoio de caixas, 

garantindo sua aplicabilidade e segurança nas transações. 

 

4.3.1.6 Caixas 

 

Atende os clientes e potenciais clientes nas transações de caixas com cortesia e 

rapidez e incentivando-os para o uso dos canais de atendimento, por meio da entrega do guia 

de facilidades Banco X.  

O caixa sempre deve ser cortês em seu atendimento, evidenciando sua disposição em 

atender. A bateria de caixa sempre está sempre completa na abertura da agência, 

proporcionando normalidade durante o expediente e evitará a formação de filas. 

O gerente administrativo é o responsável por fazer o planejamento dos caixas para 

garantir a produtividade e o desempenho satisfatório. 
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4.3.1.7 Balcão de Atendimento 

 

Atende clientes e potenciais clientes em todas as pesquisas, informações, 

entrega/retirada de documentos e solicitações/liberações de serviços. 

Por prestar diversos tipos de serviços, com graus de complexidade diferentes, esse 

setor deve estar sempre organizado, com os equipamentos em perfeito funcionamento e as 

tarefas de arquivamento previamente realizadas. 

 

4.3.1.8 Linha de Serviços 

 

Cuida de todas as rotinas de retaguarda do balcão de serviços, efetua pesquisas, 

preenche e trata documentos, arquiva, envia e recebe documentos, como objetivo de promover 

os serviços complementares de atendimento ao público, realizando triagem da fila de balcão 

de atendimento e responsabiliza-se pela conclusão dos procedimentos que não são possíveis 

de serem realizados na presença dos clientes. 

 

4.3.1.9 Sala de Autoatendimento 

 

Busca-se que os equipamentos sempre estejam em pleno funcionamento. Deve 

sempre existir um pré-atendentes alocado nesta sala, portando crachá e colete de identificação 

para que o cliente possa reconhecê-lo se sentir-se seguro. Esta sala deve estar sempre lima e 

organizada, com os suprimentos suficientes para o seu pleno funcionamento. 

 

4.3.1.10 Correspondente Bancário 

 

O Correspondente Bancário é um meio de atendimento que tem por objetivo reduzir 

as filas dos caixas e gerar maior comodidade aos clientes, que não necessitam ir até a agência. 
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As responsabilidades relacionadas ao atendimento do Correspondente Bancário devem ser 

exercida pelo gerente administrativo. 

O relacionamento com o estabelecimento portador do Correspondente Bancário é 

estreito, dessa forma garante-se a eficácia da parceria e qualidade do atendimento. São 

efetuadas visitas periódicas pelo gerente administrativo com o objetivo de avaliar fatores 

como: a qualidade do atendimento aos clientes; funcionamento dos equipamentos; 

comunicação visual; etc. 

 

4.3.1.11 Canal da Qualidade 

 

O Canal da Qualidade tem por objetivo apoiar as agências Bradesco X e Gerências 

Regionais nas soluções dos problemas que impactam na qualidade do atendimento aos 

clientes, interagindo com os Departamentos responsáveis nos processos pendentes, 

identificando através de registros, soluções sistêmicas e oportunidades de melhorias no 

processo. 

Cada manifestação recebida é encaminhada de imediato ao Departamento 

responsável, para as providências cabíveis, sendo acompanhada pelo Banco X Varejo até a 

solução final. 

 

4.3.1.12 Cliente Misterioso 

 

Diariamente e mensalmente as agências são avaliadas e pontuadas no PADE pelo 

Cliente misterioso. O Cliente Misterioso trata-se de funcionário do banco disfarçado, este 

avalia uma série de agências. 

No diário, existe uma ligação do Cliente Misterioso que deve ser atendida até o 3º 

toque, essa avaliação é pontuada no PADE. Isso faz com que todas as ligações sejam 

atendidas com prontidão. 
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Já uma vez por mês, a agência recebe uma visita do Cliente Misterioso que avalia 

todos os setores e funcionários e envia um relatório ao Departamento de Qualidade pontuando 

a agência nos pontos positivos e negativos.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do tempo, todas as organizações tiveram que aos poucos se moldar e trabalhar 

para atingir aquilo que o cliente exige. E com o tempo os clientes foram se tornando cada vez 

mais exigentes.  

A exigência cada vez maior dos clientes exigiu que as empresas buscassem cada vez mais 

formas de atendê-los. Nessa busca, passaram a competir entre si e tiverem que se preocupar e 

aplicar conceitos que antes eram esquecidos. Muitos dos conceitos estudados neste trabalho, 

junto com procedimentos e estudos levam as empresas a buscarem níveis de excelência para 

atender os seus clientes, para dessa forma, mantê-los e captar novos para assim maximizar os 

resultados e perpetuar a empresa.  

Nesse contexto, fica claro que, ao contrário de antes, que hoje o cliente é o que há de 

mais importante para a empresa, pois o foco das empresas que antes era no produto passou a 

ser no cliente. 

Os conceitos da qualidade mudaram consideravelmente ao longo do tempo. De simples 

operações em processos de manufatura, direcionadas para produzir pequenas melhorias 

localizadas, a qualidade passou a ser considerada um dos elementos fundamentais da gestão 

das organizações, tornando-se fator crítico para a sobrevivência de organizações produtivas, 

pela consolidação de bens tangíveis, serviços e processos nos mercados; e de pessoas, pelos 

seus diferenciais de atuação. Esta nova perspectiva do conceito e da função básica da 

qualidade decorre, diretamente, da crescente concorrência que envolve os ambientes em que 

atuam as pessoas e organizações. Como se percebe, a perspectiva estratégica da qualidade não 

apenas criam uma visão ampla da questão, mas, principalmente, atribui a ela um papel de 

extrema relevância no processo gerencial das organizações (PALADINI; CARVALHO, 

2012). 

Os conceitos apresentados no estudo mostram que é importante buscar e ter diversas 

formas de procedimentos, normas e padrões que atuem diretamente com o objetivo de atender 

de forma qualitativa o cliente. Mostram também que é importante a gestão e o constante 

acompanhamento das atividades voltadas a percepção de atendimento que o cliente tem de 

uma empresa.  
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Aplicada de forma satisfatória, os conceitos deste trabalho atua diretamente na percepção 

do cliente, que por sua vez, transmite suas expectativas e experiências, de diversas formas, 

para outros clientes, aumentando ainda mais a importância da abordagem exposta. 

Assim, foi observado e explanado neste trabalho todas as normas, procedimentos e 

particularidades aplicadas pela empresa objeto do estudo. Foi constado que com esforço 

organizacional se consegue fazer uma política voltada para plena satisfação dos clientes. 

Por fim, acredita-se que a pesquisa tenha atendido os objetivos propostos e mostrado o 

quanto é importante e necessário que se tenha políticas organizacionais voltadas para a 

maximização da qualidade de atendimento no âmbito organizacional. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Roteiro de perguntas para Entrevista com os Gestores 

ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA ENTREVISTA COM OS GESTORES 

 

1. Você considera a Organização uma empresa que busca atender o seu cliente e usuário 

com qualidade? 

 

2. Os processos, procedimentos e padrões da Organização ajudam de forma significativa 

na qualidade de atendimento prestada ao cliente e ao usuário? 

 

3. Quais medidas se destacam na busca da qualidade no atendimento da organização? 

 

4. As medidas que se destacam geram resultados satisfatórios? 

 

5. Qual(is) a(s) maior(es) dificuldade(e) que organização encontra para manter o padrão 

de qualidade no atendimento a clientes e usuários? 

 

6. O que acarretaria em maior percepção de qualidade no atendimento por parte de 

clientes e usuários? 

 

7. Como cliente você se sentiria satisfeito sendo atendido pela organização que você 

trabalha? 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Utilização de Canais de Conveniência – 3 Trimestre de 2014 

 

 

Fonte: Banco X Relação com Investidores (2014). 
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ANEXO B – Utilização de Canais de Conveniência – 3 Trimestre de 2014 

 

 

Fonte: Banco X Relação com Investidores (2014). 
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ANEXO C – Política de Qualidade Banco X 

 

 

 

Fonte: Banco X Site Institucional (2015). 
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ANEXO D – Classificação Qualidade no Atendimento – Janeiro a Maio 2015 
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ANEXO E – Indicador Qualidade no Atendimento – Abril 2015 
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ANEXO F – Painel de Atendimento – Abril 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   65 
 

ANEXO G – Indicador Qualidade no Atendimento – Maio 2015 
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ANEXO H – Painel de Atendimento – Maio 2015 
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