
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E CONTABILIDADE 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

NAYARA NARGELA DAS CHAGAS FALCÃO 

  

 

 

 

Reestruturação do trabalho bancário: o impacto sobre a qualidade do 

atendimento ao cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2018 



NAYARA NARGELA DAS CHAGAS FALCÃO 

 

 

Reestruturação do trabalho bancário: o impacto sobre a qualidade do atendimento 

ao cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Administração do Departamento de 

Administração da Universidade Federal 

do Ceará, como requisito parcial para 

obtenção do Título de Bacharel em 

Administração. 

Orientador: Prof. Dra. Ana Paula Moreno 

Pinho. 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2018 



 

 



NAYARA NARGELA DAS CHAGAS FALCÃO 

 

 

O impacto da reestruturação do trabalho bancário sobre a qualidade do atendimento 

ao cliente. 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Administração do Departamento de 

Administração da Universidade Federal 

do Ceará, como requisito parcial para 

obtenção do título de Bacharel em 

Administração. 

 

 

Aprovada em: ____/____/______. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

____________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Ana Paula Moreno Pinho (Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará 

 

____________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Conceição de Maria Pinheiro Barros  

Universidade Federal do Ceará 

 

____________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Elaine Freitas de Sousa 

Universidade Federal do Ceará 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos que torceram para que eu 

conseguisse obter esse título, e 

principalmente a minha mãe que sempre 

sonhou com esse dia. 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço em primeiro lugar a Deus por ouvir as orações da minha mãe e 

me dar forças para não desistir nos momentos difíceis, permitindo a conclusão 

dessa etapa decisiva para minha formação. 

Aos meus pais, Carlos e Neocida, que merecem todos os créditos dessa 

conquista pois sempre me incentivaram a estudar. 

Ao meu noivo Raul pelo apoio e disponibilidade em me ajudar quando 

necessário, pela paciência e pelo amor que nos une.  

Agradeço à Prof. Dra. Ana Paula Moreno Pinho, pela paciência, pela 

excelente orientação e por me ajudar a completar este trabalho dentro do prazo 

exigido pela universidade. 

Aos gerentes entrevistados por dedicarem uma parte do seu tempo para 

realização das entrevistas. 

As minhas colegas de sala Rayane e Ravenna que ingressaram na 

faculdade junto comigo e que compartilharam dessa mesma trajetória. 

Muito obrigada a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

A pesquisa analisa a opinião dos gerentes de uma agência bancária pública a 

respeito da forma que a reestruturação do trabalho bancário influencia na qualidade 

no atendimento aos clientes. O avanço da tecnologia e a redução do emprego no 

setor são os elementos mais abordados nesta pesquisa e também os mais 

comentados pelos entrevistados. O objetivo geral é investigar se a reestruturação do 

trabalho bancário prejudica a qualidade do atendimento ao cliente. Os objetivos 

específicos são: explicar o processo de reestruturação bancária e o conceito de 

qualidade no atendimento ao cliente; pesquisar junto aos gestores as mudanças 

ocorridas com a reestruturação bancária e analisar as mudanças na qualidade no 

atendimento aos clientes, na perspectiva do gestor. Em relação à metodologia, a 

pesquisa classifica-se como qualitativa de caráter exploratório, onde o entrevistado 

descreve de forma livre sobre tema. Os meios utilizados foram uma pesquisa 

bibliográfica e o instrumento foi um roteiro de entrevista onde os sujeitos foram dez 

gerentes de uma agência bancária localizada no centro da cidade de Fortaleza. Os 

resultados apresentaram que apesar de alguns entrevistados indicarem mudanças 

positivas a reestruturação provocou redução de empregados e isso aliado à falta de 

treinamento dos atendentes e à resistência de alguns clientes em usar canais de 

auto atendimento impacta de forma negativa a qualidade do atendimento oferecido. 

 

 Palavras-chave: Reestruturação; Tecnologia; Qualidade no atendimento 

 



ABSTRACT 

The research analyzes the opinion of the managers of a public bank agency on the 

way that the restructuring of banking work influences the quality of customer service. 

The advancement of technology and the reduction of employment in the sector are 

the most discussed elements in this research and also the most commented by the 

interviewees. The overall objective is to investigate whether restructuring of banking 

work impairs the quality of customer service. The specific objectives are: to explain 

the process of bank restructuring and the concept of quality in customer service; 

research with the managers the changes that occurred with the bank restructuring 

and analyze the changes in the quality of customer service from the manager's 

perspective. Regarding the methodology, the research is classified as qualitative of 

an exploratory character, where the interviewee describes in a free way about the 

subject. The means used was a bibliographical research and the instrument was an 

interview script where the subjects were ten managers of a bank branch located in 

the center of the city of Fortaleza. The results showed that although some 

interviewees indicate positive changes, the restructuring resulted in a reduction of 

employees and this, together with the lack of training of the attendants and the 

resistance of some clients to use self-service channels negatively impacts the quality 

of the service offered. 

 

Keywords: Restructuring; Technology; Quality in service 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O contexto no qual está inserido o ambiente bancário é bastante 

competitivo e ao mesmo tempo semelhante na oferta de serviços e produtos, o que 

faz os bancos buscarem constantemente um diferencial para atrair seus clientes. 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar o tema que será investigado 

informando os objetivos gerais e específicos, a justificativa e o contexto no qual está 

inserido o presente estudo. 

Esta pesquisa tem como tema a reestruturação do trabalho bancário e o 

impacto sobre a qualidade do atendimento ao cliente, na visão dos gerentes de uma 

agência bancária pública. Participaram dessa pesquisa dez gerentes que 

colaboraram com suas experiências e opiniões respondendo a um questionário em 

forma de entrevista.  

O avanço tecnológico é uma das principais características do mundo 

globalizado, e as organizações investem cada vez mais em conhecimento para se 

destacar no mercado. No setor bancário o uso de serviços pela internet 

influenciaram os bancos a investir em automação e consequentemente a reduzir o 

número de funcionários e a diminuir o número de unidades de atendimento 

presencial. 

A sensação de insegurança e falta de estabilidade provocada pelas 

reestruturações do trabalho, fez com que a força de trabalho, especialmente nas 

instituições estatais, fosse modificando a maneira de executar as funções. 

Segundo Alves (2000), apesar de a perspectiva de novas qualificações 

operárias – ou seja, um novo perfil da classe trabalhadora – ocorrer desde a década 

passada, é apenas sob a era neoliberal que ela surge com maior intensidade em 

decorrência do crescimento das novas tecnologias microeletrônicas na produção.  

A tecnologia de hoje não é a mesma de anteriormente que transformava 

matéria-prima em produtos manufaturados, mas sim aquela que produz serviços: 

técnicas, ideias, novas formas de utilização de recursos. 

Conforme Harvey (2001), as corporações viram-se com muita capacidade 

excedente inutilizável (principalmente fábricas e equipamentos ociosos) em 

condições de intensificação da competição. Isso as obrigou a entrar num período de 

racionalização, reestruturação e intensificação do controle do trabalho. 
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O desenvolvimento tecnológico traz benefícios e facilidades para o 

trabalhador, mas também pode torna-lo desnecessário para atividades que 

começam a ser feitas por máquinas. O tempo que antes era dedicado a realizar 

procedimentos operacionais passou a ser utilizado para conhecimento dos produtos 

e serviços oferecidos. A necessidade de mão de obra foi reduzindo conforme as 

máquinas e softwares foram ganhando espaço. 

Segundo Pedroso (2007) Essa nova fase da Reestruturação Produtiva 

implica uma nova lógica baseada na incorporação do conhecimento do trabalhador 

sobre a produção. A introdução de máquinas tecnologicamente avançadas e a 

proliferação massiva de informações fazem com que os sistemas relacionados ao 

processo produtivo fiquem cada vez mais autossuficientes ocasionando uma 

diminuição do trabalho muscular nas operações necessárias na produção, e a força 

produtiva direta passa a ser a nossa capacidade de processar símbolos e 

informações. Cresce enormemente a importância dos recursos do cérebro humano. 

As tarefas rotineiras e repetitivas tendem a desaparecer com a automação, que dá 

lugar a máquinas pré-codificadas e programadas que executam essas tarefas. 

Será que a introdução dessa tecnologia conseguiu suprir as necessidades 

dos clientes? O atendimento oferecido é de qualidade ou esta foi prejudicada? 

Na seção secundária a seguir serão expostos o objetivo geral do trabalho 

e os objetivos específicos para alcançar o objetivo geral.  

 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo geral do trabalho é investigar se a reestruturação do trabalho 

bancário prejudica a qualidade do atendimento ao cliente. 

Os objetivos específicos buscam explorar conceitos e interpretar 

informações coletadas nas pesquisas juntos aos sujeitos, para alcançar o objetivo 

geral. Dividiu-se em tópicos para uma melhor compreensão, a saber: 

 

a) explicar o processo de reestruturação bancária e o conceito de 

qualidade no atendimento ao cliente. 

b) pesquisar junto aos gestores as mudanças ocorridas com a 

reestruturação bancária. 
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c) Analisar as mudanças na qualidade no atendimento aos clientes, na 

perspectiva do gestor. 

 

1.2 Justificativa 

 

O setor bancário passa por um processo de reestruturação impulsionado 

pelo surgimento de novas tecnologias e vendo a oportunidade de redimensionar o 

tamanho de sua estrutura para diminuir os custos operacionais. 

Passou-se a observar menos atendentes, em contrapartida foram 

disponibilizadas novas alternativas de atendimento não presencial. Pretende-se 

descobrir se esse processo está prejudicando a qualidade de atendimento fornecida 

nas agências bancárias. 

 Os bancos afirmam que o número de correntistas que usam 

computadores e celulares é cada vez maior por isso justificam essa reestruturação. 

Durante a pesquisa pretendemos observar se a qualidade do atendimento ao cliente 

foi prejudicada ou houve melhorias. 

A pesquisa foi desenvolvida após perceber o descontentamento dos 

clientes dentro das agências bancárias e para verificar o que pode ser feito para 

reduzir o grau de insatisfação destes com o atendimento. Pretende-se colaborar 

para dar atenção a este problema e manter o olhar voltado para o cliente diante 

desse novo cenário.  

A contribuição desse estudo servirá para futuros trabalhos acadêmicos e 

pode ajudar outros pesquisadores a explorar o assunto visto que o tema ainda 

possui pouco conteúdo nacional. 

A presente monografia foi dividida em cinco capítulos, onde no primeiro 

consta a introdução, que delimita o assunto explicando os objetivos geral e 

específicos e apresenta a justificativa do tema. O segundo capítulo é formado pelo 

referencial teórico onde é feito uma pesquisa bibliográfica trazendo o conhecimento 

de diversos autores sobre reestruturação bancária e sobre qualidade no 

atendimento. O terceiro capítulo é o da metodologia que explica de forma detalhada 

o tipo de pesquisa, o perfil dos participantes e o instrumento para análise dos dados. 

O quarto capítulo traz os resultados obtidos com a análise desses dados e o quinto 

capítulo contempla a conclusão sobre a pesquisa realizada e suas considerações 

finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo será apresentado o referencial teórico sobre o qual a 

pesquisa teve embasamento, apresentando os conceitos de reestruturação bancária 

e qualidade no atendimento ao cliente. Abordaremos questões sobre evolução do 

trabalho utilizando o estudo de diversos autores, em seguida utilizaremos dados de 

uma pesquisa feita em 2016 pelo sindicato da categoria que permite observar 

aspectos relevantes sobre a reestruturação que vem ocorrendo. 

 

2.1 Reestruturação bancária 

 

O processo de reestruturação dos bancos públicos aconteceu, pois a 

concorrência começou a se reinventar e reorganizar em busca de maior 

lucratividade, e se uma empresa que atua no mesmo ramo consegue oferecer o 

mesmo serviço com menor custo, esta possui vantagem competitiva em relação 

aquela. 

De acordo com Grisci (2004), A tecnologia introduzida nas organizações 

interfere de inúmeras formas nos modos de trabalhar. Três possibilidades, 

entretanto, estão presentes no trabalho bancário atual: a automatização; o trabalho 

mais intelectualizado que demanda um trabalhador com capacidades e qualificações 

distintas das anteriormente demandadas e o aumento do desemprego. 

O processo de reestruturação do trabalho bancário pretende 

redimensionar a estrutura da organização e reduzir custos operacionais, uma das 

formas de chegar nesse objetivo é oferecer para o cliente a opção de executar 

sozinhos os serviços fornecidos pelo banco, mas que também pode ser executado 

pelo atendente caso se sinta mais confortável. 

O trabalho começou a ser facilitado com o uso de máquinas. Nos bancos 

a máquina de escrever deu lugar aos microcomputadores diminuindo o tempo para 

realizar operações. 

Conforme Jinkings (1996), o trabalho bancário assume um status 

diferenciado no mercado financeiro, uma vez que deixa de atuar simplesmente de 

maneira a operacionalizar pequenos trabalhos burocráticos, passando a uma 

posição de consultoria de negócios, sendo demandadas características próprias do 

trabalho imaterial. 
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As inúmeras mudanças influenciam a maneira de pensar do trabalhador 

bancário que vê as suas atividades sendo executadas de forma mais rápida 

seguindo o ritmo das mudanças tecnológicas.  

A reestruturação dos bancos começa a ser mais intensa próximo ao início 

da década de 1990, e foi definida pela necessidade de reduzir despesas 

operacionais, ampliação do uso de sistemas digitais mais complexos e redução do 

emprego. 

Os processos de queda de inflação e dos investimentos financeiros, por 

conseqüência, despertaram nos bancos, principalmente nas grandes instituições 

privadas de varejo, a necessidade de se prepararem para sobreviver num ambiente 

econômico sem inflação (LARANGEIRA, 1997).  

A redução nas receitas fez com que os bancos reorganizassem seus 

custos operacionais, modificando os processos e ocasionando sua reestruturação, 

podendo ser observado pela intensificação dos processos de informatização nos 

bancos. 

De acordo com Segnini (1998), a implantação de políticas econômico-

financeiras governamentais possibilitou aos bancos se reestruturarem, em termos 

operacionais, mantendo a capacidade de obtenção de lucros através de redução de 

custos operacionais com largo uso da informática, que redimensionou os modos de 

comunicação, inclusive com a clientela, a partir da adoção de artifícios como o home 

bank. 

O último balanço feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e publicado em 2017 explica a reestruturação 

no setor pois apresenta dados numéricos dos cinco maiores bancos brasileiros com 

relação ao fechamento de agências e corte nos postos de trabalho. 

Durante 2016, Itaú e Santander fecharam 176 agências bancárias (168 e 

8, respectivamente). A Caixa apresentou saldo positivo em oito unidades. No 

Bradesco, o saldo positivo de 807 agências ao final de 2016 ocorreu com a 

aquisição do HSBC Brasil, não havendo abertura de novas agências. No Banco do 

Brasil, apesar de saldo positivo de 11 agências em 2016, em novembro, o banco 

anunciou um plano de “reorganização institucional”, que prevê o fechamento de 402 

agências e a transformação de outras 379 em postos de atendimento (PA). A Caixa 

também anunciou que deve fechar de 100 a 120 agências em 2017.  
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Com relação ao emprego bancário, desde 2012, observa-se queda 

contínua no número de trabalhadores. Em 2016, o total de empregados nas cinco 

instituições passou de 433.015 para 432.518, com extinção de 497 postos (TABELA 

1). Esse saldo negativo só não foi maior porque considera a incorporação dos 

funcionários do HSBC pelo Banco Bradesco (pouco mais de 20 mil). Sem considerar 

esse contingente, o Bradesco, entre setembro de 2015 e setembro de 2016, 

eliminou 4.790 postos de trabalho. 

O Itaú Unibanco, desde março de 2011, diminui incessantemente o 

quadro de funcionários e, em 2016, extinguiu 2.610 postos de trabalho. O Santander 

fechou 2.770 postos de trabalho em 2016. No Banco do Brasil foram desligados, 

8.569 trabalhadores e se deveu principalmente ao Plano Especial de Aposentadoria 

Incentivada (Peai), do programa de reorganização institucional anunciado em 

novembro. A Caixa fechou 2.480 postos de trabalho. A instituição financeira 

implantou, no início de 2015, o Plano de Apoio à Aposentadoria (PAA). Em 2017, a 

instituição anunciou um novo plano, cujo objetivo é eliminar cerca de 10 mil 

empregados.  

Tabela 1 – Número de empregados nos cinco maiores bancos no Brasil 

entre 2015 e 2016.  

 

A tabela mostra um comparativo entre o número de empregados nos 

cinco maiores bancos no Brasil nos anos de 2015 e 2016 no mês de Dezembro. 

Podemos observar na tabela que em todos os bancos, com exceção do 

Bradesco, a variação foi negativa. O fato de o Bradesco apresentar ganhos em 

número de empregados aconteceu pelo fato de o banco a incorporar os funcionários 

do HSBC devido a fusão. Considerando apenas o contingente anterior à unificação 
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dos dois bancos, entre setembro de 2015 e setembro de 2016, o Bradesco eliminou 

4.790 postos de trabalho. 

A reestruturação em curso nos grandes bancos passa pela introdução 

acelerada de novas tecnologias e a digitalização dos processos, mas, 

principalmente, pelo encolhimento das estruturas físicas e de pessoal. 

 

2.2 Qualidade no atendimento 

 

O mercado bancário é um setor que está cada vez mais homogêneo, 

onde todos os bancos apresentam produtos semelhantes e quando surge algo 

inovador os concorrentes rapidamente acompanham ou buscam otimizar essa 

inovação, nivelando novamente os integrantes desse mercado. Observa-se que fica 

difícil encontrar uma maneira de se destacar em relação aos demais. Talvez o 

caminho seria tornar o atendimento ao cliente um diferencial competitivo. Será que 

os bancos estão fazendo algo para melhorar o atendimento. 

O cliente mudou a forma de pensar, pois hoje existe uma variedade de 

opções para escolher entre produtos e serviços. No passado ele aceitava um 

produto de baixa qualidade e até se submetia a um atendimento ruim. Atualmente o 

cliente compara atendimento, preços, qualidade na prestação dos serviços e 

enxerga melhor os seus direitos de consumidor.  

De acordo com Kotler (2000), “a qualidade no atendimento é um fator que 

pode determinar o sucesso ou fracasso de um negócio. Se a relação entre 

funcionários e clientes for satisfatória a empresa será bem sucedida.”  

O sucesso de uma empresa está diretamente ligado ao fato de manter e 

conquistar seus clientes, pois sem estes, torna-se inviável do ponto de vista 

financeiro a empresa continuar existindo. O cliente sabe que é importante e por isso 

ele quer ter esse reconhecimento que pode ser traduzido através de um bom 

atendimento.  

“A qualidade no atendimento é ter clientes satisfeitos com seus desejos e 

exigências.” (CHIAVENATO, 2000) e segundo Maximiano (2004), “o principal 

objetivo das organizações é a satisfação dos clientes. Quando isso não ocorre, o 

seu desempenho fica comprometido.” Em seus livros CHIAVENATO (2000) e 

MAXIMIANO (2004) explicam que o cliente tem que estar satisfeito, ou seja, 
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perceber que suas necessidades foram atendidas. Em diferente situação, pode 

haver comprometimento dos resultados esperados. 

Segundo Chiavenato (2005, p. 209), no negócio, o atendimento ao cliente 

é um dos aspectos mais importante, sendo que o cliente é o principal objetivo do 

negócio, que todo negócio deve ser voltado ao cliente, sendo que só permanecerá 

se o cliente estiver disposto a continuar comprando o produto/serviço. 

Ao perceberem que a organização não executa suas atividades com 

qualidade, os clientes buscam outras organizações que prestam melhores serviços, 

e com isso a empresa pode entrar em crise ou até mesmo falir, coisa que nenhum 

administrador deseja que aconteça com sua empresa. 

Dantas (2004) pode-se dizer que, enquanto no produto o consumidor é 

dono de um objeto, no serviço é dono de uma lembrança. Enquanto o produto é feito 

longe do consumidor, o serviço é prestado junto dele. 

Atendimento ao cliente é essencial para sobrevivência do negócio, o 

problema é que muitas empresas esquecem esse fator, direcionando seus esforços 

em marketing, produto, preço e deixam de oferecer um atendimento de qualidade. 

O mercado cada dia mais inovador leva as organizações a buscarem 

diferenciais, pois somente oferecer produtos com qualidade não é mais o suficiente, 

os clientes querem algo mais, alguma coisa que justifique sua escolha por uma 

empresa ou outra. E este diferencial é o atendimento.  

Conforme Drucker, citado por Kotler (2000, p.30), o objetivo do marketing 

é tornar a venda desnecessária. O foco é entender e conhecer muito bem o cliente 

que o serviço ou o produto se venda sozinho. Nesse sentido, Kotler (2000, p. 448) 

ressalta que serviço é qualquer ato ou desempenho, essencialmente intangível, que 

uma parte pode oferecer a outra e que não resulta na propriedade de nada. 

Churchill e Peter (2000) abordam como dissonância cognitiva a avaliação 

feita pelo cliente de que sua alternativa de compra foi a melhor. Essa dissonância na 

mente do cliente pode ser minimizada através de mecanismos que evidenciem todo 

o valor da oferta adquirida e reafirmem os compromissos do vendedor. 

O cliente fica satisfeito ao perceber valor no produto ou serviço adquirido 

e este valor é que o faz voltar à empresa e realizar novos negócios, gerando assim, 

maior lucratividade. Os funcionários são quem fazem esse valor ser difundido por 

toda a cadeia. Segundo Troster, citado por Almeida (1998), fala que os bancos 
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perceberam que o lucro desejado se daria por meio da qualidade dos serviços, da 

criação de valor e da satisfação de seus clientes. 

Conforme Almeida (1998), no Brasil, após um período de alta inflação 

propício para os lucros, os bancos moldaram-se para deixar de serem passivos 

locais de depósitos para se tornarem ativos prestadores de serviços. 

A satisfação do cliente junto com a percepção de qualidade são os 

responsáveis pela imagem corporativa e a percepção de valor do serviço (TINOCO 

2007). Os clientes esperam que os vendedores e atendentes ultrapassem a relação 

de vendedor e comprador. A diferença entre o que o cliente espera com relação a 

um produto ou serviço e o que ele percebe quando o adquire pode determinar sua 

satisfação. 

Para evitar perder clientes as empresas estão buscando oferecer serviços 

e produtos que alcancem a satisfação total pois esta gera vantagem competitiva e 

torna os consumidores fiéis, diminuindo o risco destes procurarem outras empresas. 

O fato indiscutível é que a alta satisfação promove um encantamento com a marca, 

não sendo apenas uma escolha racional, mas também emocional, atraindo e 

mantendo a fidelidade dos consumidores. 

Conforme Robbins (2002, p. 469) “A maioria dos treinamentos visa a 

atualização e o aperfeiçoamento das habilidades técnicas dos funcionários”. Nota-se 

que o treinamento pode trazer retorno para os funcionários e para a empresa, pois 

os mesmos estando qualificados e treinados, também poderão ter uma motivação 

nas suas atividades, contribuindo para que suas ações sejam vistas no oferecimento 

dos serviços e produtos da organização. 

Os consumidores estão se tornando mais sensíveis em relação ao preço 

e à procura de valor, o desempenho do trabalho de marketing conseguirá ser eficaz 

em empresas nas quais os vários departamentos tenham planejado e iniciado um 

processo de entrega de valor ao cliente maior que o do seu concorrente.  

Para Candeloro e Almeida (2002), o mercado está exigindo um 

comportamento diferenciado, absolutamente comprometido com o cliente, por isso 

os conceitos de satisfação do cliente estão presentes nas empresas, pois 

atualmente a satisfação é a base de qualquer sucesso consistente, de médio ou 

longo prazo. 

Kotler (1998, p. 59), afirma que “para entender o marketing de 

relacionamento com o consumidor, deve-se primeiramente, examinar o processo 
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envolvido em sua atração e manutenção.” O marketing de relacionamento consiste 

em criar relacionamentos mutuamente satisfatórios de longo prazo com, clientes, 

fornecedores, distribuidores, a fim de ganhar e reter a preferência nos negócios. 

Para Kotler (2000), a satisfação do comprador após a realização da 

compra depende do desempenho da oferta em relação às suas expectativas, que 

consiste na sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação do 

desempenho (ou resultado) percebido de um produto em relação às expectativas do 

comprador. Clientes fiéis representam um volume substancial dos lucros de uma 

organização, e esta não deve arriscar a perder um cliente, pois perder clientes 

lucrativos pode afetar drasticamente os lucros de uma empresa. 

Para Grimaldi e Mancuso (2004), não basta investir na melhoria da 

produção de bens e serviços, é preciso apostar no atendimento, conhecer e 

satisfazer o cliente. 

Oferecer um bom atendimento é fundamental principalmente quando a 

concorrência entrega produtos e serviços semelhantes. O setor bancário está 

inserido num mercado onde a variação de serviços é mínima, e o diferencial é 

oferecer qualidade de atendimento aos seus clientes. 

No capítulo seguinte veremos a metodologia que foi construída para 

realização desta pesquisa.  
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3 METODOLOGIA 

  

Foi realizada um levantamento bibliográfico para explicar o processo de 

reestruturação ocorrido nas agências bancárias e em seguida foi elaborado um 

roteiro de entrevista do tipo qualitativa onde foram entrevistados dez gerentes. 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Optou-se pela pesquisa qualitativa, pois esta tem um caráter exploratório 

uma vez que permite ao entrevistado falar livremente sobre o tema. De acordo com 

Godoy (1995) a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos sobre 

pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva 

dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. 

 

3.2 Sujeitos da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada com dez gerentes dos quais oito são formados 

em administração de empresas, seis destes estão no cargo de gestor a pelo menos 

três anos e os outros quatro possuem no mínimo dois anos de função gerencial.  

Todos trabalham em uma agência de um banco público e foram escolhidos pois 

possuem conhecimento sobre o atendimento realizado por suas equipes e por terem 

contato direto com os clientes. Classificamos de G1 (Gerente 1) e assim fizemos até 

G10 (Gerente 10) para preservar a identidade dos entrevistados. 

Os entrevistados seguiram um roteiro de perguntas que abordavam 

aspectos sobre reestruturação, qualidade no atendimento e tecnologia, 

fundamentais para investigar o problema. 

 

3.3 Instrumentos da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em maio de 2018. O tempo necessário para obter 

as dez entrevistas foi de uma semana, de segunda a sexta-feira sendo dois 

entrevistados por dia. Os dados foram coletados no local de trabalho dos 

entrevistados e teve duração de trinta minutos após o término do expediente. 
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A entrevista representa uma técnica onde o pesquisador tem contato 

direto com a pessoa permitindo perceber suas opiniões acerca do assunto 

Segundo Dencker (2000), as entrevistas podem ser estruturadas, 

constituídas de perguntas definidas; ou semiestruturadas, permitindo uma maior 

liberdade ao pesquisador. 

O questionário foi formulado com perguntas estruturadas que buscavam 

compreender as mudanças ocorridas no atendimento oferecido ao cliente em função 

do processo de reestruturação.  

 

3.4 Análise dos dados 

 

Posteriormente à realização das entrevistas foi realizada a análise dos 

dados cuja técnica aplicada foi a análise de conteúdo. Para Berelson (1984) análise 

de conteúdo é uma técnica de pesquisa que visa uma descrição do conteúdo 

manifesto de comunicação de maneira objetiva, sistemática e quantitativa. A análise 

de conteúdo é um método muito utilizado na análise de dados qualitativos, onde o 

pesquisador utiliza um conjunto de técnicas de pesquisa cujo objetivo é extrair o 

sentido ou significados de um documento. Para isto utilizou-se a transcrição dos 

áudios gravados nas entrevistas, em seguida os dados obtidos foram separados em 

três categorias, a saber:  

a)qualidade do atendimento oferecido (questões 3,4,5 e 6) 

b)reestruturação bancária ocorrida na agência (questão 8) 

c)mudanças percebidas (questões 7, 9 e 10) 

Depois de agrupadas por assunto foram lidas todas as respostas dos 

entrevistados. E ao final foram estudadas para extrair o sentido, os pensamentos e 

as opiniões dos sujeitos. 

No capítulo seguinte serão estudadas as categorias aqui descritas e 

apresentados os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 



21 
 

4 RESULTADOS 

 

Os resultados apresentados neste capítulo serão analisados a partir de 

três tópicos de discussão: Qualidade no atendimento, Reestruturação Bancária e 

Mudanças percebidas. As categorias descritas contemplam os objetivos específicos 

delineados na introdução do presente trabalho. O processo de reestruturação 

bancária e o conceito de qualidade no atendimento ao cliente. As mudanças 

ocorridas com a reestruturação bancária na visão dos gerentes. Analisar as 

mudanças na qualidade no atendimento aos clientes, na perspectiva do gerente. 

A análise apresentará aspectos mais relevantes do conteúdo presente na 

entrevista, buscando compreender a subjetividade e a mensagem que os 

entrevistados pretendem transmitir.  

 

4.1 Qualidade do atendimento oferecido 

 

Sobre o conceito de qualidade perguntou-se qual a opinião do gestor 

sobre o que seria um atendimento de qualidade onde foram feitas questões do tipo: 

Qual sua visão sobre o que seria um atendimento de qualidade? O que você acha 

da qualidade do atendimento fornecido?  

Os entrevistados responderam que um atendimento de qualidade é 

aquele que satisfaz a necessidade do cliente, resolvendo os problemas e para ter 

qualidade é preciso atender com cortesia e o cliente não espere muito para ser 

atendido. Podemos verificar nas falas transcritas a seguir: 

G1 - [...]Um atendimento de qualidade é aquele que satisfaz a 

necessidade do cliente e também não só satisfaz a necessidade do cliente mas 

também é um atendimento que dá uma orientação, um rumo ao cliente, 

principalmente na nossa área financeira, bancária, muita gente tem carência de 

informações em relação a produtos,  serviços que envolvem a própria situação 

financeira. Então quando a gente consegue dar uma orientação pro cliente isso já é 

gratificante. E também quando ele sai com as dúvidas solucionadas.[...] 

G5 – [...]Atender o cliente com cortesia visando suas necessidades[...] 

 

Kotler (1999), menciona que clientes satisfeitos têm maior chance de ser 

um cliente fiel, pois sua satisfação está ligada ao nível de atendimento recebido na 
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empresa: estando satisfeitos, voltam sempre à organização, buscando ser bem 

atendidos, pois percebem o valor do seu dinheiro para ela.  

Quando questionamos os entrevistados sobre a qualidade do atendimento 

fornecido aos clientes percebemos nas falas dos gestores que o atendimento 

precisa melhorar, principalmente com relação ao tempo de espera e apesar dos 

meios digitais muitos problemas só podem ser resolvidos presencialmente e com a 

redução do quadro de empregados surgem dificuldades em reduzir a espera dos 

clientes. 

G1 - [...]Acho que apesar de ter os meios digitas ainda existe muita 

demanda presencial e acaba aumentando o tempo de espera pois não tem muitos 

atendentes [...] 

G10 – [...]Muito ruim pois demora muito para ser atendido e as vezes é 

algo simples de se resolver [...]  

 

De acordo com a resposta do entrevistado verificou-se que a quantidade 

de funcionários não era suficiente para suprir de forma satisfatória a demanda de 

clientes, ocasionando demora no atendimento. 

Já que os produtos e serviços, na visão do cliente, não apresentam 

grandes distinções, ele escolherá aquele que melhor atendimento prestar, 

considerando os critérios de conveniência, disponibilidade e tempo de resposta. 

(ALMEIDA, 2001). 

No momento em que perguntamos quais eram os principais motivos de 

reclamações dos clientes os entrevistados nos responderam que os clientes 

reclamam do tempo de espera, de problemas na conta ou relacionados à tecnologia, 

da falta de cortesia do atendente e dificuldade em resolver problemas. Podemos 

observar nas respostas dos entrevistados: 

G4 – [...]Nos bancos normalmente reclamam do tempo de espera, o 

conhecimento dos funcionários[...] 

G6 - [...]demora no atendimento e resolução das solicitações, problemas 

de tecnologia [...] 

G8 - [...]demora na fila, a falta de cortesia do atendente, as vezes tem que 

pegar mais de uma fila pra resolver o problema[...] 

G9 – [...]Tempo de espera, da falta de cortesia[...] 
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Grönroos (2003) afirma que a qualidade é o resultado de um somatório de 

percepções acumuladas na sequência dos contatos realizados durante a prestação 

do serviço e, por isso, é imprescindível a consciência que todos na organização 

precisam estar comprometidos com a excelência do serviço. 

Os serviços são executados e consumidos simultaneamente, 

diferentemente dos produtos que são fabricados e somente depois consumidos.  Por 

conta disso todo o processo influencia a percepção do cliente sobre a qualidade 

daquele serviço.  

 

4.2 Reestruturação bancária ocorrida na agencia 

 

Posteriormente pedimos aos gerentes que comentassem sobre o 

redimensionamento da estrutura dos bancos e o que eles poderiam observar com 

esse processo reestruturação, estes relataram que a introdução de novas 

tecnologias contribuiu para o direcionamento dos clientes para o atendimento 

realizado por meios digitais e que a redução do quadro de funcionários está 

acontecendo por esta razão. 

G2 - [...]Os bancos vem direcionando os clientes para o atendimento 

online, na internet e com isso esta diminuindo o número de funcionários nas 

agências. [...] 

G2 – [...] O banco quer o cliente não venha ao banco quer que faça tudo 

pelo internet banking, mas os serviços não são completos e não tem uma estrutura 

boa, pois os serviços são limitados.[...] 

G8 – [...]Os bancos estão cada vez mais indo para o mundo virtual, 

criando novas maneiras de o cliente ser mais independente, com isso vemos menos 

pessoas sendo contratadas para trabalhar dentro da agencias físicas[...] 

 

Os gerentes percebem que existe um fluxo direcionado para o mundo 

digital onde os clientes são induzidos a se tornarem independentes, abrindo caminho 

para redução de empregados nas agencias. 

Os entrevistados falaram que apesar da inclusão dos meios digitais 

muitos clientes ainda tem dificuldade para utilizar os serviços disponíveis pela falta 

de estrutura e devido a limitação dos sistemas. Nota-se que mesmo que exista 
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plataformas virtuais o cliente não consegue realizar todos os procedimentos sozinho 

pois existem limites para os diferentes canais de atendimento. 

 

4.3 Mudanças percebidas 

 

Em relação as mudanças percebidas no atendimento advindas do avanço 

tecnológico os gestores ressaltaram que este possibilitou a criação de canais de 

auto atendimento onde o cliente executa o serviço sozinho, por outro lado o público 

principalmente composto por idosos prefere ir às agencias e muitos clientes que não 

conhecem ou não sabem utilizar a tecnologia existente precisam de atendimento 

presencial. 

G1 - [...]Internet banking e mobile banking cada vez estão crescendo e os 

serviços sendo disponibilizados diretamente ao cliente, então muitos serviços que 

antigamente ele procurava a agência hoje ele pode se auto atender, isso facilita um 

pouco, por outro lado ainda tem muitos clientes que precisa ser incentivado a esse 

uso e orientados. Mas muitos serviços relacionados a problemas bancários 

presencialmente é que se resolve.[...] 

 

A forte competitividade no setor bancário aumenta a importância de a 

empresa identificar de que maneira os canais de atendimento influenciam na 

satisfação e na rentabilidade dos clientes.  Como os canais de autoatendimento 

apresentam pouca variabilidade operacional, são bastante utilizados pelos bancos 

para diminuir custos, alocar os funcionários para outras tarefas e aprimorar a 

qualidade e a conveniência dos serviços.  

No entanto, Clarke (2001, p. 28) alerta que o sistema e máquina usada 

para prestar o serviço deve ser e parecer confiável para que o cliente deseje utilizá-

la. 

Apesar de existir muito serviço nos meios digitais os sistemas ainda 

precisam ser melhorados pois ainda existe muito serviço que só pode ser realizado 

presencialmente. Fato que ficou claro no relato de G3: 

G3 - [...]apesar de ter muito serviços no celular tem bastante coisa que só 

dá para fazer presencialmente. [...] 
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Após os relatos, ainda se referindo as mudanças ocorridas, questionamos 

como eles avaliavam as mudanças ocorridas naquela agência. A maior observação 

foi relacionada ao fato de ter prejudicado o atendimento devido a quantidade de 

empregados ser reduzida. 

G2 – [...]O número de empregados está menor pois alguns se 

aposentaram e não está vindo gente nova, com isso as filas aumentam nos dias de 

maior movimento.[...] 

G8 – [...]eu vejo que está sendo um processo de reestruturação muito 

rápido e está muito difícil ter condições de oferecer um atendimento de qualidade 

para as pessoas que precisam de um atendimento presencial.[...] 

 

Eles também ressaltaram que a tecnologia ajudou por facilitar os 

processos operacionais. Foi relatado que também houve mudanças positivas visto 

que muitos serviços o cliente pode realizar sozinho, porém ainda precisa de 

treinamento. 

G7 – [...] Poucos empregados, muita tecnologia e pouco treinamento[...] 

 

Depois de saber a opinião deles sobre o que achavam do atendimento 

fornecido perguntou-se quais fatores influenciavam diretamente na qualidade do 

atendimento ao cliente e foi unanimidade entre os entrevistados que a quantidade de 

atendentes e o nível de conhecimento destes são os principais responsáveis por 

oferecer qualidade aos clientes. Outro aspecto que ficou em evidência foi a questão 

do tempo de espera percebido pelo cliente, eles informaram que nos dias de maior 

movimento a quantidade de atendentes não é suficiente para atender a demanda. 

Ao final da conversa foram perguntados se essas mudanças favoreceram 

o bom atendimento e percebeu-se que apesar de alguns apontarem mudanças 

positivas com relação à inclusão dos sistemas digitais a maior parte dos 

entrevistados considera que todo esse processo de reestruturação envolvendo 

redução de funcionários, falta de treinamento, resistência de uma parcela dos 

clientes em usar canais não presenciais devido à falta de conhecimento e confiança 

nos sistemas, impacta de forma negativa a qualidade do atendimento oferecido. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A monografia apresentada abordou o processo de Reestruturação do 

trabalho bancário e o impacto sobre a qualidade do atendimento ao cliente tema 

bastante atual devido a inovações tecnológicas e mudanças no cenário nacional.  

Em relação reestruturação do trabalho, primeiramente foi constatado no 

estudo bibliográfico que a tecnologia introduzida nas organizações interfere de 

diversas maneiras nos modos de trabalhar do trabalhador bancário atual, tais como 

a automatização; o trabalho intelectual e aumento do desemprego. 

O avanço tecnológico é um dos destaques do mundo globalizado, e as 

empresas utilizam muitos de seus recursos para adquirir mais conhecimento nessa 

área. No setor bancário a ampliação de serviços disponíveis na internet impulsionou 

os bancos a investir em automação e consequentemente a reduzir o número de 

funcionários, diminuindo o número de unidades de atendimento presencial.  

 Um dos objetivos específicos desta pesquisa era explicar o processo de 

reestruturação bancária e o conceito de qualidade no atendimento ao cliente. Esse 

objetivo foi alcançado, pois a literatura trouxe esses conceitos e foi confirmado pelos 

sujeitos da pesquisa, em primeiro lugar quando mencionaram que um atendimento 

de qualidade é aquele que satisfaz as necessidades dos clientes, atendendo com 

cortesia e que o cliente não espere muito para resolver seus problemas. Em 

segundo lugar quando  relataram que a introdução de novas tecnologias contribuiu 

para o direcionamento dos clientes para o atendimento realizado por meios digitais e 

que a redução do quadro de funcionários está acontecendo por esta razão. 

Também foi atingido o objetivo específico de pesquisar junto aos gestores 

as mudanças ocorridas com a reestruturação bancária. Verificou-se que a 

reestruturação surgiu à medida que a tecnologia avançou possibilitando a criação de 

canais de não presenciais de atendimento onde o cliente é direcionado a executar o 

serviço sozinho e com isso a quantidade de empregados foi reduzida. Foi relatado 

ainda que a tecnologia precisa melhorar pois muitos serviços só é possível realizar 

presencialmente e que muitos clientes estão resistentes em usar a tecnologia 

existente devido à falta de conhecimento ou confiança nos sistemas, fato que explica 

a necessidade de atendentes para suprir a demanda 
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O objetivo específico de analisar as mudanças na qualidade no 

atendimento aos clientes, na perspectiva do gestor foi alcançado pois estes citaram 

os canais não presenciais, onde os gestores relataram que a tecnologia precisa 

melhorar, pois muitos serviços só são possíveis realizar presencialmente. Foi 

atingido ainda quando analisaram que muitos clientes estão resistentes em usar a 

tecnologia existente devido à falta de conhecimento ou confiança nos sistemas, fato 

que explica a necessidade de atendentes para suprir a demanda. Os sujeitos 

verificaram que o atendimento piorou, pois o tempo de espera aumenta nos dias de 

maior fluxo de pessoas, gerando reclamações e insatisfação e atribuíram essa piora 

à redução da quantidade de empregados. 

Vale ressaltar nesse estudo que a tecnologia contribuiu para melhoria nos 

processos operacionais, por outro lado ainda falta treinamento, conhecimento e 

aperfeiçoamento dos sistemas. Entretanto também é importante admitir que o 

processo de redução de empregados ocorreu de forma muito rápida e 

desproporcional à migração dos clientes para o mundo digital. 

Apesar das dificuldades encontradas no caminho, a exemplo do pouco 

tempo para análise dos dados e quantidade pequena de participantes, os resultados 

apresentados conseguiram atender os objetivos. 

Vale informar que apesar dos resultados apresentados nesta pesquisa, 

ainda existe necessidade de novos estudos pois o tema ainda possui pouco 

conteúdo nacional por isso reafirmo a contribuição desse estudo para futuros 

trabalhos com muitos assuntos ainda a serem aprofundados podendo auxiliar novos 

pesquisadores a explorá-lo. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 



28 
 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, Ricardo Cintra de. Bancos, sistemas de qualidade e resultado: um 
estudo no Brasil. São Paulo: Atlas, 1998. 
 
ALVES, Giovanni. O novo (e precário) mundo do trabalho: reestruturação e 
crise do sindicalismo. São Paulo: Boitempo editorial, 2000. 
 
BERELSON, B. Content analysis in communication research. New York: Hafner; 
1984. 
 
CANDELORO, R.; ALMEIDA, S. Correndo pro abraço: como vender mais, fazendo 
com que o cliente compre sempre. Salvador: Casa da Qualidade, 2002. 
 
GRISCI, Carmen Ligia Iochins; BESSI, Vânia Gisele. Modos de trabalhar e de ser na 
reestruturação bancária. Sociologias, Porto Alegre, ano 6, nº 12, jul/dez 2004, p. 
160-200 
 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede – A era da informação: economia, 
sociedade e cultura – vol. 1. 8º edição. São Paulo: Paz e Terra, 2005. 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: Dando asas ao espirito 
empreendedor. São Paulo: Saraiva 2005. 
 
CLARKE, Greg. Marketing de serviços e resultados. São Paulo: Futura, 2001. 
 
DANTAS, Edmundo Brandão. Atendimento ao publico nas organizações. Editora 
Senac, Brasília – DF, 2004. 
 
DIEESE- Desempenho dos bancos, 2016. Disponível em: 
<https://www.dieese.org.br/desempenhodosbancos/2016/desemprenhoDosBancos2
016.pdf> Acesso em: 15 Mai. 2017. 
 
GODOY, Arllda Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. 
Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-63 Mar./Abr. 
1995. 
 
GRÖNROOS, Christian. Marketing: gerenciamento e serviços. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2003. 
 
HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 2001. 
 
JINKINGS, Nise. O mister de fazer dinheiro: automação e subjetividade no 
trabalho bancário. São Paulo: Boitempo, 1996. 
 
KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 10ª Ed., São Paulo: Prentice Hall do 
Brasil, 2000 
 
LARANGEIRA, Sônia M. G. Reestruturação produtiva no setor bancário: a realidade 
dos anos 90. Educação & Sociedade, v. 18, n.61, p. 110-138, dez.1997. 

https://www.dieese.org.br/desempenhodosbancos/2016/desemprenhoDosBancos2016.pdf
https://www.dieese.org.br/desempenhodosbancos/2016/desemprenhoDosBancos2016.pdf


29 
 

MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas,2004. 
 
PEDROSO, Márcia. A Formação do Novo Trabalhador Frente à Reestruturação do 
Trabalho e da Produção. Sociedade em debate., Pelotas, v.13,n.1,p.121-137, 
jan./jun. 2007. Disponível em: 
<http://revistas.ucpel.tche.br/index.php/rsd/article/view/416/370>. Acesso em: 10 
mai. 2017. 
 
TINOCO, M. A.; RIBEIRO, J. L. Uma nova abordagem para a modelagem das 
relações entre os determinantes da satisfação dos clientes de serviços. Revista 
Produção, v. 17, n. 3, 2007. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revistas.ucpel.tche.br/index.php/rsd/article/view/416/370


30 
 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AOS GESTORES DE 

UMA AGÊNCIA BANCÁRIA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE 

FORTALEZA 

 

1. Qual sua idade, formação acadêmica e há quanto tempo você exerce a 

função gerencial?  

2. Quanto tempo do seu dia você se dedica ao atendimento ao cliente? 

3. Qual sua visão sobre o que seria um atendimento de qualidade? 

4. O que você acha da qualidade do atendimento fornecido? 

5. Quais fatores podem influenciar a qualidade do atendimento nesta agência? 

6. Quais os principais motivos de reclamações dos clientes? 

7. Que mudanças relacionadas ao atendimento ao cliente você percebeu com o 

avanço tecnológico? 

8. Com a necessidade de acompanhar a concorrência houve um 

redimensionamento da estrutura dos bancos. O que você consegue observar com 

esse processo de reestruturação? 

9. Como você avalia as mudanças ocorridas nesta agência? 

10. Tais mudanças favoreceram o bom atendimento ao cliente? 


