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“Faça o seu melhor, na condição que você tem, enquanto você 

não tem condições melhores, para fazer melhor ainda!” 

                                                                                         (Mario Sergio Cortella). 

 

 

RESUMO 

 

Com o cenário atual de concorrência direta entre as instituições financeiras, com disputas acirradas pela 

liderança do mercado financeiro, a chave para alcançar essa liderança passa pela busca de satisfação dos clientes. 

A satisfação dos clientes é o principio e o fim de uma instituição que deseja permanecer no mercado e alcançar 

os seus lucros. O banco do Brasil SA chega a 200 anos de existência com profissionais experientes, 

relativamente conhecedores dos mecanismos do mercado financeiro, dispostos a enfrentar os desafios impostos 

pela globalização da economia, uma instituição financeira não se mantem a 200 anos no mercado com grande 

competitividade se não for competente no que faz e vem se inovando geração após geração. Neste contexto, 

conhecer o nível de satisfação dos clientes, pessoas físicas de varias agencias da região Sul quanto ao 

atendimento prestado foi o objetivo principal deste trabalho. Por meio de pesquisa bibliográfica, qualitativa e 

quantitativa e, através de questionário padronizado obteve-se os dados e fez-se a sua análise a respeito do nível 

de satisfação dos clientes quanto ao atendimento prestado. O trabalho foi realizado com a intenção de analisar a 

atuação das agencias, no que tange atendimento aos clientes, procurando identificar qual a sua percepção com 

relação ao atendimento. Os resultados obtidos revelam que em geral os clientes estão satisfeitos com o 
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atendimento, todavia, algumas ações devem ser desenvolvidas no sentido de melhorar alguns procedimentos e 

trabalhar a manutenção e expansão da base de clientes da agencia. 

 

Palavras-chave: Excelência no atendimento; Satisfação do cliente; Banco do Brasil. 

 

 

ABSTRACT 

 
 With the current scenario of direct competition between financial institutions, with fierce disputes over the 

leadership of the financial market, the key to achieving this leadership is the search for customer satisfaction. 

Customer satisfaction is the beginning and end of an institution that wants to remain in the market and achieve 

its profits. Banco do Brasil SA reaches 200 years of existence with experienced professionals, relatively 

knowledgeable about the mechanisms of the financial market, willing to face the challenges imposed by the 

globalization of the economy, a financial institution does not remain for 200 years in the market with great 

competitiveness if not is competent in what it does and has been innovating generation after generation. In this 

context, knowing the level of customer satisfaction, individuals from various agencies in the region regarding the 

service provided was the main objective of this work. Through bibliographical, qualitative and quantitative 

research and, through a standardized questionnaire, data were obtained and analyzed with respect to the level of 

customer satisfaction with the service provided. The work was carried out with the intention of analyzing the 

performance of the agencies, with regard to customer service, seeking to identify their perception regarding the 

service. The results obtained reveal that, in general, customers are satisfied with the service, however, some 

actions must be developed in order to improve some procedures and work to maintain and expand the agency's 

customer base. 
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1. INTRODUÇÃO 

Diante de um mundo cada vez mais globalizado, com tanta tecnologia o atendimento 

ao cliente deveria se desenvolver na mesma dimensão dos avanços tecnológicos e globais, 

pois os clientes são a peça mais importante de qualquer negocio e a busca pela sua satisfação 

e excelência no atendimento deve ser algo constante com uma evolução diária. Por isso 
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mesmo, nos últimos anos estudiosos vem discutindo esse assunto na esfera administrativa da 

necessidade de inovações e a busca pelo aperfeiçoamento. 

Segundo Shiozawa (1993), ele fala que existem muitas formas de se classificar 

qualidade no atendimento e ainda mais de implanta-la dentro de uma organização e que o 

ponto chave são os funcionários os quais trabalham diretamente com o atendimento, eles são a 

porta voz na instituição para saber o que precisa ser melhorado. 

Excelência no atendimento se caracteriza quando existe um elo entre cliente e 

empresa, em que os dois se complementem um a favor do outro, e não apenas por interesse 

financeiro de uma das partes, esse desiquilíbrio que nos remete a analisar quais os fatores que 

fazem esse elo não ser complementado da maneira que deveria ser. 

No que tange o serviço público salienta-se que a excelência do atendimento ao cidadão 

apresenta-se como um dos maiores desafios da atualidade. Ou seja, em termos gerais, a 

qualidade no serviço público constitui um verdadeiro imperativo, principalmente porque os 

usuários dos serviços estão cada dia mais atentos aos seus direitos, exigindo a prática de boas 

condutas que outrora eram consideradas meros protocolos. 

Salienta-se neste quadro que, para o público geral, a pessoa que realiza o atendimento 

representa diretamente a instituição a que está vinculada. Com isso, a boa imagem que se tem 

de determinado Órgão pode ser anulada por um atendimento mal realizado.  Neste sentido 

torna-se imperiosos preparar de forma continuada o servidor ou qualquer agente de serviço 

(terceirizados, estagiário, aprendiz) para lidar com o público, dado que a relação entre este e o 

público tem mudado a cada instante, influenciado pelo contexto em que os usuários estão 

cientes de seus direitos e exigem rapidez e qualidade neste processo. 

Eis porque o presente trabalho de conclusão de curso teve como propósito analisar a 

satisfação dos clientes pelos serviços prestados pelo Banco do Brasil S.A, em algumas cidades 

do Estado do Rio Grande do Sul, em termos de atendimento, serviços, competências, 

ambientes e imagem buscando sua melhoria contínua e a excelência. 

 

1.1. Tema 

A Excelência ao Atendimento no Setor Público 
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1.2. Delimitação do Tema 

A Excelência ao Atendimento no Setor Público: Uma Análise da Sociedade da 

Economia Mista Banco do Brasil em algumas cidades do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

1.3. Problema de Pesquisa  

O atendimento prestado pela empresa a seus clientes é feito por funcionários 

designados nomeadamente, gerentes, atendentes e caixa, e também por eventuais contratados, 

com a finalidade de auxiliar as pessoas a efetuarem suas transações de forma ágil e segura. 

Todo este pessoal tem como proposito, prestar o melhor atendimento, buscando atingir o 

maior número de satisfação possível a seus clientes, sobretudo no autoatendimento onde é 

realizada a maior parte de transação massificada. 

Nas mesas o atendimento é mais especifico, ou seja, demandam de um contato 

pessoal, pois é necessária a exposição do problema para posteriormente, o atendente poder 

fazer o saneamento da demanda. O atendimento de reclamações exige uma agilidade e 

eficiência dos funcionários, deve haver sempre uma busca de soluções efetiva do caso, com 

clareza junto aos clientes, com atitudes que revertem à insatisfação e melhoram o 

relacionamento com o banco, sem gerar denúncias junto ao BACEN (Banco Central do 

Brasil). 

Em busca de compreensão do processo e da excelência do atendimento da empresa em 

estudo se tem a seguinte questão de pesquisa: Qual o nível de satisfação dos clientes do banco 

do Brasil em algumas cidades do Estado do Rio Grande do Sul, em relação ao atendimento?  

 

1.4. Objetivos 

Após ter apresentado uma breve exposição do tema e a situação problema do estudo, 

apresenta-se a seguir os objetivos gerais e especifico deste trabalho. 

1.4.1. Objetivo Geral 

Analisar satisfação dos clientes em relação aos serviços prestados pelo Banco do 

Brasil S.A, com diversos clientes em algumas cidades do Estado do Rio Grande do Sul, em 

termos de atendimento, serviços, competências, ambiente e imagem. 
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1.4.2. Objetivos Específicos  

 Descrever a área de atendimento e serviços prestados pelo banco do brasil S.A; 

 Verificar a satisfação do cliente, destacando os pontos fortes e fracos dos serviços 

prestados pelo Banco do Brasil; 

 Propor alternativas de ação na perspectiva de melhorias em relação a satisfação do 

cliente. 

 

1.5. Justificativa 

  No trabalho de conclusão de curso direcionado à empresa pública Banco do Brasil, 

coloca-se em foco de discussão as instâncias: aluno e empresa. Para a empresa Banco do 

Brasil esse trabalho de aplicação torna-se viável porque poderemos analisar e apresentar os 

pontos que poderiam ser aperfeiçoados. Isto porque as observações sistemáticas feitas em 

relação aos aspectos pontuais, pela acadêmica ao logo do estudo, talvez nunca pudessem ser 

vistas pelo administrador sem o auxílio de opiniões externas. Para a aluna este estudo 

referente a conclusão do curso em Administração, foi uma oportunidade de desenvolver olhar 

crítico, aperfeiçoado pela teoria desenvolvida nas diferentes disciplinas do curso. 

Acredita-se que para a qualificação do curso de Administração Pública são essenciais 

essas tarefas uma vez que permite relação teoria x prática, pois possibilita aos futuros 

profissionais um contato direto com situações cotidianas que desafiam os profissionais da 

administração. Não só permite ver pontos frágeis, como outras estratégias advindas da 

experiência cotidiana que têm dado certo e garantido a lucratividade esperada pelo ponto 

comercial. Logo, os jovens acadêmicos e futuros profissionais esta experiência estarão mais 

bem capacitados para desenvolver dinâmicas frente aos obstáculos da área da administração e 

serão capazes de ocupar vagas com mais competência e qualificação, nesse mercado de 

trabalho que é de muita concorrência.  

A Universidade, juntamente com o curso de Administração Pública, é privilegiada por 

essas pesquisas voltadas ao mundo do trabalho, visto que demonstra a preocupação com a 

formação acadêmica completa dos alunos: boa formação teórica, aliada à visão de mercado 

que os espera, a possibilidade de apresentar consultoria a uma empresa e ajudá-la a ter 

melhores resultados administrativos e econômicos. A sociedade também usufrui de aspectos 

positivos quando essas experiências educativas ocorrem, já que os acadêmicos exercitarão 

experiências administrativas as quais os deixarão mais preparados para enfrentar com a 

racionalidade necessária, responsabilidade e com mais competência as diversidades que a vida 

profissional os proporcionará futuramente. 
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2. REFERENCIAL TEORICO 

Este capítulo apresenta o referencial teórico utilizado para embasar este trabalho, no 

que diz respeito a satisfação dos clientes no mercado financeiro/bancário. Este mercado que é 

de grande concorrência e o Banco do Brasil, através de suas agências e funcionários, está na 

disputa não apenas com o intuito de permanecer em uma condição de líder, mas também em 

aumentar sua participação no mercado financeiro. 

Por muitas vezes, não recebe a devida atenção dos administradores, entretanto, ele se 

faz necessário, uma vez que somente à luz do saber sistematizado é possível observar pontos 

frágeis e corrigi-los, assim como potencializar aspectos que vem dando certo. 

A literatura específica de cada área profissional permite que os administradores e 

equipe de funcionários ajam com embasamento teórico adequado o que lhes garantirá prática 

inovadoras, conhecimento para o enfrentamento de situações desafiadoras e rentabilidade 

assegurada por dinâmicas competitivas de mercado. 
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Para o efeito, apresentam-se os tópicos: Serviços, Qualidade em Serviços, Marketing 

de Serviços, Excelência no Atendimento, Importância dos Funcionários na Excelência do 

Atendimento, Cenário Atual do Atendimento Bancário no Brasil e Código de Defesa do 

Consumidor, como forma de se ter melhor entendimento do assunto, trazendo pontos de vista 

de renomados estudiosos.  

 

 

2.1. Serviços 

De acordo com Las Casas (2006), define-se serviços como sendo processos ou práticas 

intangíveis de casos realizados com o propósito de adquirir experiência, que podem variar seu 

nível de acordo com a situação. Em seu ponto de vista Téboul (1999), salienta que o setor de 

serviços é de grande importância, por incluir todas as atividades, nas quais sua construção não 

se constitui como bem físico nem como edificação, mas pelo sincronismo do consumo e da 

produção.  

Dantas (2010), por seu turno, defende que há alguns fatores que levam à experiência 

com serviços, tais como: o local de prestação do serviço, os prestadores de serviços, a 

organização e os sistemas invisíveis e os outros clientes, isso ocorre, conforme esse autor, 

porque estas situações exercem impressões sobre o cliente.  

Segundo os autores Cobra e Rangel (1992, p. 3), historicamente, foi na década de 90 

que os serviços no Brasil se diferenciaram e se ampliaram em relação aos produtos e como os 

consumidores começam a se conscientizar de seus direitos.  

Em termos de diferenciação das definições de produtos e serviços, a Lei nº 8.078 de 11 

de setembro de 1990, em que também é definido o Código de Defesa do Consumidor 

estabelece nos parágrafos 1° e 2°, que ―Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material 

ou imaterial‖. E que ―Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 

salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista‖.  

Os estudiosos Fitzsimmons James e Mona (2010, p. 26-27), defendem que serviço “é 

uma experiência perecível, intangível, desenvolvida para um consumidor que desempenha o 

papel de coprodutor‖”. Estes estudiosos defendem ainda que os serviços são exercidos para 
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que interajam com o meio nos quais estão inseridos, trazendo benefícios à economia e 

mantendo-a produtiva.  

Tratando das características dos serviços, Las Casas (2008, p. 14-15), afirma que os 

serviços podem ser intangíveis àqueles que são intocáveis, inseparáveis, pois não se pode criar 

estoque de serviços e a produção acontece no momento da prestação do serviço, heterogêneos 

por não conseguirem obter sempre a mesma qualidade para todos os clientes e simultâneos 

quando a produção e o consumo acontecem no mesmo instante que se interage com o cliente. 

 

2.2. Qualidade em Serviços 

A qualidade em serviços hoje em dia vem sendo cada vez mais necessários para as 

empresas sendo ela empresa privada ou pública. As empresas estão cada vez mais procurando 

em inovar e criar novos serviços aos seus clientes. Por que antigamente era muito mais 

simples satisfazer a necessidade das pessoas, já hoje em dia com o grande avanço 

principalmente da tecnologia a satisfação do cliente engloba vários conceitos como: 

Atendimento, confiabilidade, segurança, durabilidade qualidade entre outros.  

Com os clientes cada vez mais exigentes, os bancos inclusive o Banco do brasil estão 

cada vez mais competitivos no mercado, oferecendo vários tipos de serviço, como 

empréstimos para empresas com juros razoáveis, financiamento, venda de seguros, redes de 

pagamento entre outros. Partindo deste pressuposto, Albrecht (1992, p 26) diz que “a 

qualidade dos serviços está nos detalhes”.  Segundo o autor e exatamente isso que está 

acontecendo entre as empresas, um simples detalhe seja ele no produto ou no atendimento faz 

toda a diferença para ganhar o cliente. 

Rocha e Oliveira (2003) conotam que o cliente avalia todo o processo de prestação do 

serviço, basta um único erro das pessoas presentes nessa “cadeia de serviços”, para que o 

cliente avalie negativamente todo o processo. Segundo o que o autor mencionou é a mais pura 

verdade. Hoje para se ganha um cliente novo é muito difícil, mais para perder várias clientes 

basta uma estratégia mal elabora, para que vario clientes deixem de adquirir seus produtos. 

2.3. O Marketing de Serviços  

 Em relação a este assunto, primeiramente, importa destacar que o setor de serviços 

representa uma expressiva parcela da economia brasileira, visto que tanto os profissionais 
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como as empresas do setor adotaram técnicas e estratégias mercadológicas inteligentes no 

atendimento de seus clientes tendo ciência de que estes se tornaram-se cada vez mais 

sofisticados e exigentes. Mas antes de avançarmos no tratamento do tema, iniciaremos com a 

definição conceitual do marketing, ou seja,  

 

O Marketing pode ser definido como a área do conhecimento que engloba todas as 

atividades concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e 

necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos da 

organização ou indivíduo e considerando sempre o meio ambiente de atuação e o 

impacto que estas relações causam no bem-estar da sociedade. (LAS CASAS, 2002 p. 

15). 

 

 O marketing atualmente faz parte de todos os estágios das empresas, pois ajuda de 

forma significativa para alavancar as vendas por meio da exposição de tudo que ela tenha a 

oferecer. O marketing ajuda a evidenciar tudo o que possa proporcionar para seus clientes e 

futuros clientes. Segundo Kotler e Armstrong, (2000, p. 03) marketing é, “administrar 

mercados para dar oportunidade a trocas e relacionamentos, com o propósito de criar valor e 

satisfazer necessidades e desejos” Então, o marketing apresenta ao administrador, a 

abrangência das necessidades que o público está buscando, a fim de garantir à empresa 

melhores resultados através da divulgação e organização da instituição. 

 A essência do marketing indica que a preocupação maior não deve ser apenas os novos 

clientes para a empresa, mas conservar os atuais. Assim, ao invés de substituir a gama de 

clientes, zela pelos atuais e busca os novos, aumentando a sua fatia de mercado e alcançando 

cada vez mais poder competitivo. 

 

2.3.1. Composto de Marketing 

    O marketing é segmentado através dos 5Ps: produto, preço, promoção, praça e pessoas. 

Juntos formam uma gama que se torna um potencial para a empresa conseguir cada vez 

mais um poder competitivo. 

Figura Nº 01 Os 5PS do Marketing 
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Fonte: https://www.idealmarketing.com.br (Acessado em 29 de janeiro de 2021 as 

14h56min hs) 

Produto 

O produto corresponde aquilo que as corporações colocam à disposição do cliente com 

o objetivo final de concretizar a venda e garantir lucratividade. 

Um produto pode ser definido em termos do que é tangível, de seus atributos físicos- 

coisas como peso, dimensões e materiais. [...] Entretanto, qualquer descrição 

limitada aos atributos físicos retrata de maneira incompleta os benefícios trazidos 

por um produto. [...] Um produto, então, pode ser definido como um conjunto de 

atributos físicos, psicológicos, de utilidade e simbólicos que, no todo, trazem 

satisfação ou benefícios a seu comprador ou usuário. (KEEGAN, 1999, p. 319). 

  

O atributo que um produto proporciona ao consumidor deve ter as propriedades 

necessárias para chamar a atenção do mesmo, seja pela forma, peso ou qualquer outra que seja 

referencial, mas que na hora da comercialização seja atrativo e competitivo para, deste modo, 

adquirir a confiança do cliente e fidelizar à marca. 

Praça 

Convém destacar que é de conhecimento geral que o cliente tem se tornado cada vez mais 

exigente e, consequentemente, dessas reivindicações surgem às necessidades que a empresa 

deve acolher para conservar-se viva no mercado, especificamente na praça comercial em que 

ela está inserida.  Como fruto da disponibilidade de vendas evidenciam-se os resultados 

https://www.idealmarketing.com.br/
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positivos ou negativos para a própria. “Refere-se à estrutura do canal usado para transferir 

produtos da empresa para seus clientes. É importante ter o produto disponível para os clientes 

em local conveniente acessível”. (FUTRELL, 2003, p. 39). 

            Quando uma empresa oferece boa logística – visão organizacional dos recursos 

materiais, financeiros, pessoais – ela conquista e fideliza o cliente, pois planeja e entrega 

materiais no tempo e espaço correto. 

Preço 

Conforme a negociação da empresa para tentar a diminuição dos custos de um 

determinado produto, seja através dos casuais descontos pela forma de pagamento, ou pela 

quantidade comprada de produto ou matéria-prima. Com tais medidas conseguirá competir no 

mercado em função do preço. Isso origina maior participação no mercado. “para o 

profissional de vendas, o preço permite expressar o valor do produto e gerar receita. Já para o 

consumidor, o preço é o padrão de medida usado para julgar o valor e potencial de 

satisfação”. (MOREIRA, 2000, p. 35). 

Promoção 

  Uma ferramenta de venda fundamental para uma empresa é a divulgação, seja em 

âmbito geral, produtos particulares ou em prestação de serviços para que o produto seja 

popularizado e tenha grande circulação entre os consumidores. Segundo Moreira (2007, p. 45) 

“promoção refere-se a informar, persuadir, e influenciar as pessoas na escolha de produtos, 

conceitos ou ideias”. 

Pessoas 

Nota-se a existência de um 5° “p” de pessoas que tem se destacado por fazer com que 

todas as ferramentas de marketing obtenha êxito, se as pessoas forem bem trabalhadas 

para isso. 

                                                                                           As pessoas deixam de ser o desafio para se tornar a vantagem 

competitiva das organizações que sabem como lidar com elas. As 

pessoas deixam de ser o recurso organizacional mais importante para 

se tornar o parceiro principal do negócio e que lhe dá dinâmica, vigor 

e inteligência (CHIAVENATO, 2004, p. 15). 

 A empresa precisa promover seu produto para que ele, comparativamente, esteja 

sempre à altura da concorrência, “na cabeça do consumidor” e seja uma boa opção de escolha 
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na hora da compra. Como já foi salientado o setor de serviços vem rapidamente crescendo e 

se desenvolvendo tendo sido atualmente um setor importante da economia.  

 

Sabe-se que, quanto mais avançada a nação, maior a importância do setor de serviços 

na economia de um país. Entre as causas disso, destaca-se o maior poder aquisitivo da 

população, que permite que as tarefas rotineiras mais entediosas sejam transferidas a 

terceiros, prestadores de serviço. (LAS CASAS, 2000, p. 11). 

 

 Lembrando que compõem os serviços todas as atividades econômicas cujo produto 

não é físico, sendo portanto, essencialmente intangíveis. Neste sentido segundo Kotler (2006) 

os serviços possuem cinco características que têm interesse para o marketing. A primeira 

delas é justamente a intangibilidade, já que serviços não são palpáveis, são como ideias, como 

conceitos. Sendo que a reputação de quem presta o serviço é que norteará o consumidor. A 

segunda é a inseparabilidade ou perecibilidade, que significa que os serviços não podem ser 

estocados como os produtos e se perdem se não forem usados. É o caso de uma poltrona vazia 

durante um voo. A terceira é a heterogeneidade - os serviços variam de cliente para cliente - e 

a quarta a simultaneidade, já que os serviços são criados e consumidos simultaneamente. Por 

fim, a característica de participação do cliente no processo, que está presente e avaliando tudo.  

 Isso nos indica que o principal foco do marketing de serviços é o cliente. Todos os 

seus objetivos e metas devem estar focados na relação da empresa com o consumidor, 

buscando superar suas necessidades e com isso ganhar a sua confiança e a manutenção de sua 

fidelidade.  

 

2.4. Atendimento em Serviços 

Tratando do atendimento em serviços importa antes de mais indicar que atender ao 

público é fundamental tanto nas organizações públicas quanto nas privadas. Na verdade o 

atendimento representa o espelho da entidade perante o público. Significando isso que se o 

mesmo for bom, a imagem que o cliente/cidadão construirá sobre o órgão será boa mas se for 

ruim, o cliente não terá uma boa imagem da empresa ou instituição. 

Por tanto, para satisfazer o cliente e ganhar sua credibilidade é importante saber quais 

são suas necessidades e atendê-las. Para esse efeito, a empresa precisa necessariamente saber 

ouvi-lo e conhecê-lo. Só a partir disso poderá oferecer serviços e produtos que venham ao 

encontro das suas necessidades e desejos. Fazendo isso a empresa terá condições de 
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transforma-los, como indica Kotler (2003), “por acaso” em consumidores fiéis e satisfeitos. 

Desta feita Kotler (2003, p. 56), afirma que:  

 

Eles formam uma expectativa de valor e agem com base nela, a probabilidade de 

satisfação e repetição da compra depende da forma a atender ou não a essa expectativa 

de valor. Satisfação consiste na sensação de prazer ou desapontamento resultante da 

comparação do desempenho [...] percebido de um produto ou serviço com as 

expectativas do cliente. 

 

Aqui entra a importância do marketing da empresa na busca da satisfação das 

expectativas do cliente, transformando num divulgador da boa imagem da empresa e de seus 

produtos ou serviços, elevando significativamente a possibilidade de seu sucesso no mercado. 

Até porque, quando o cliente for bem atendido ele divulgará e ainda recomendará os serviços 

ou produtos dessa empresa amigos, parentes, a outras pessoas e, da mesma forma, se ele ficar 

contrariado com qualquer situação que ocorra e gere insatisfação, ele divulgará, porém, não 

recomendará seus produtos ou serviços a ninguém. 

Neste sentido, investir na qualificação da equipe de atendentes torna-se uma estratégia 

muito importante dado que muitas vezes o despreparo do profissional ocasiona o mau 

atendimento e a insatisfação do cliente. 

Segundo Nacarato (2009), para haver um bom atendimento torna-se relevante a 

sinergia entre as partes envolvidas, para que seja possível tornar o relacionamento entre elas 

duradouro. Pois a insatisfação nesse relacionamento, abre precedentes para que a concorrência 

ganhe espaço. 

De acordo com Berro apud Nacarato, (2009), “a satisfação [...] é a resposta ao 

atendimento do consumidor”. Para o autor, ela depende de aspectos como:  

a) Competência: agilidade e eficiência para realizar um serviço;  

b) Conhecimento: para ganhar a confiança do cliente quanto aos serviços e produtos; 

c) Atitude: para superar as expectativas do cliente;  

d) Segurança: quanto aos serviços, aos produtos e ao atendimento;  

e) Atenção: para perceber as sensações do cliente como se fossem próprias e executar 

atendimento de acordo com seus interesses;  

f) Preparação: estar treinado, devidamente qualificado para a execução do seu 

trabalho. 

Tendo esses aspectos no atendimento, o atendente estará preparado e em condições 

para satisfazer, ganhar a credibilidade e a fidelidade do cliente, através de uma atitude que 
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busca a superação às suas expectativas, tendo como foco a busca da excelência na qualidade 

do atendimento aos seus clientes. 

 

2.5. O Atendimento Bancário 

O atendimento bancário se diferencia de outras instituições, pois em uma instituição 

bancaria o atendimento tem que ser muito claro e objetivo, com maior rapidez possível, o 

cliente quer agilidade tanto para adquirir um produto como para resolver seus problemas 

financeiros e por isso a agencia deve seguir os padrões de atendimento seguindo o tempo 

máximo de espera para o atendimento. 

A FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos, 2007), explana que: 

A importância dos bancos na vida do Brasil e dos brasileiros exige, da comunidade 

financeira, desafios constantes para a melhoria dos serviços oferecidos 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 de transparência e confiança exigido pelo ambiente econômico do país, cada 

vez mais moderno e vibrante. 

 

                            Segundo a cartilha da (FEBRABAN 2007) Os bancos devem prestar atendimento 

igualitário e sem qualquer tipo de discriminação os usuários sejam eles seus correntistas ou 

não. 

Para Dantas (2010, p. 38), é necessário que as instituições mantenham um padrão de 

qualidade, para todos os tipos de clientes, sem que haja distorções nesse padrão de um dia 

para outro, ou seja, é fundamental que os atendentes tratem os clientes com constância, sem 

comprometer o padrão e o esforço de todos. 

Segundo o autor essa é o grande dificuldade quando se fala em excelência no 

atendimento bancário, conseguir manter um padrão de qualidade com todos os clientes e com 

constância, fazer com que cada cliente saia da agencia satisfeito com o atendimento prestado a 

ele e ainda mais ele saber que a próxima vez que voltar terá a mesma qualidade, nesse 

aspectos entra a expectativa do cliente quanto ao atendimento, que é baseada o que o cliente 

espera sobre atendimento e o que realmente acontece, para se ter excelência o ideal é superar 

as expectativas do cliente. 
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2.6. Banco do Brasil S.A 

Conforme o site do Banco do Brasil (2020), a sede do banco situa-se em Brasília (DF), 

temo como definição de sua Missão: é ser um banco de mercado, competitivo e rentável, 

atuando com espírito público em cada uma de suas ações junto à sociedade. Ainda de acordo 

com o site, sua Visão é a de ser o banco mais relevante e confiável para a vida dos clientes, 

funcionários, acionistas e para o desenvolvimento do Brasil.  

O mesmo site destaca que os Valores do Banco do Brasil seriam os seguintes: Espírito 

público (transformação do nosso País); Ética (consciência do justo para nós e para os outros); 

Potencial humano (capacidade de superar e ir além); Competência (capacidade de vencer 

desafios); Eficiência (busca pela melhor forma de fazer as coisas); Unicidade (um em todos); 

Sustentabilidade (resultado, desenvolvimento e proteção do nosso mundo); Inovação 

(transformar ideias em soluções); Agilidade (vontade de fazer acontecer). 

Conforme mencionado o banco do Brasil tem bem claro e segue cm muito rigor sua 

missão, visão e valores que pretendem demonstrar a seus clientes e população em geral, esta 

explicito em todas as suas agencias e também no site de fácil acesso aos clientes. 

2.7. História do Banco do Brasil 

De acordo com o relatório anual do Banco do Brasil (2010), fundado em 12 de outubro 

de 1808, o Banco do Brasil S.A. foi a primeira instituição bancária a operar no país. A sua 

criação está estreitamente ligada com a colonização portuguesa, pois, foi criada pelo então 

príncipe D. João recém-chegado ao Brasil obrigado a deixar Portugal, invadido pelas tropas 

de Napoleão. Salienta-se que na época havia apenas três bancos emissores no mundo, 

nomeadamente na Suécia, na França e na Inglaterra. A partir daquele momento o Brasil 

passou a sediar a Coroa Portuguesa. Importa salientar que, em mais de 200 anos de existência, 

acumulou experiências e colecionou inovações, participando vivamente da história, das 

culturas nacionais e de todas as etapas de desenvolvimento do país.  

Somos o Banco do Brasil S.A. (BB), sociedade anônima aberta, pessoa jurídica de direito 

privado, de economia mista e controlados pela União, que detém 50% das ações; o primeiro 

Banco a operar no País e também a primeira Empresa a realizar uma oferta pública de ações 

no mercado de capitais brasileiro; e o único banco brasileiro listado no Novo Mercado que 

tem requerimentos avançados de governança corporativa. Com mais de 210 anos de 

existência, contribuímos ativamente para o desenvolvimento do Brasil.  
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Fonte: https://www45.bb.com.br/docs/ri/ra2010/port/download/Relatorio_Anual.pdf Acesso 

em: 07/08/2020. 

 

Presentes em 99,24% dos municípios brasileiros, com mais de 50 mil pontos de 

atendimento (dentre pontos de atendimento próprios e parcerias com terceiros), as 4.356 

agências representam 21% de participação no Sistema Financeiro Nacional (SFN). A rede 

externa é composta por 24 unidades localizadas em 16 países. Mantemos ainda acordo com 

instituições financeiras no exterior para atuação de 858 bancos como correspondentes em 106 

países. (RELATÓRIO ANUAL, 2010)  

Para Araújo (2007b, p. 91), a "criação da CREAI [seria] uma resposta do governo 

brasileiro a uma demanda por crédito dos diferentes segmentos da atividade econômica em 

uma economia em expansão, nos marcos do processo de substituição de importações que 

caracterizou a fase inicial do desenvolvimento industrial brasileiro a partir dos anos 30”. 

Conforme a Lei nº 454, de 9 de julho de 1937 da (CREAI) a instituição Banco do 

Brasil fica isenta de impostos e tributos para os bônus que o banco omitira para financiamento 

da agricultura e financiamento de industrias. 

A Carteira de Crédito Agrícola e Industrial (CREAI), do Banco do Brasil, teve sua 

criação deliberada na Assembleia Geral de Acionistas do Banco em 14 de novembro de 1936. 

Sua criação oficial, entretanto, acontece em 1937 através da Lei nº 454, de 9 de julho de 1937, 

que permitiu ao Tesouro Nacional subscrever 100 mil contos de réis em ações do banco, 

assim como emitir bônus também de 100 mil contos para o financiamento das atividades que 

seriam desempenhadas pela nova carteira. Porém, o efetivo funcionamento da mesma, com a 

realização de operações de crédito acontece em 1938.o CREAI pode ser considerado como a 

primeira agência nacional da política agrícola. Como o Banco de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDE) no financiamento das atividades industriais, a CREAI deixa de 

existir, sendo criada em seu lugar, no Banco do Brasil, a Carteira de Crédito Rural. (REDIVO 

E FONSECA, 2018)  

A marca "Banco do Brasil" é uma das mais conhecidas e valorizadas pelos brasileiros, 

que reconhecem na Instituição atributos como solidez, confiança, credibilidade, segurança e 

modernidade. Por meio de atuação bastante competitiva nos mercados em que atua, o Banco 

do Brasil é uma companhia lucrativa alinhada a valores sociais. 

https://www45.bb.com.br/docs/ri/ra2010/port/download/Relatorio_Anual.pdf
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A vocação do BB (RELATÓRIO ANUAL 2010) para políticas públicas tem foco no 

desenvolvimento sustentável do país e no interesse comunitário, sendo um importante 

diferencial da Empresa. Diferencial que pode ser conferido na Estratégia de Desenvolvimento 

Regional Sustentável – DRS. Por meio da adoção de práticas economicamente viáveis, 

ambientalmente corretas e socialmente justas, a estratégia negocial DRS busca aperfeiçoar 

economias locais, gerar trabalho e garantir renda de forma sustentável, inclusiva e 

participativa.  

Agropecuária Sustentável: O Banco do Brasil atua no programa com a finalidade de 

(i) ampliar a disponibilidade e o acesso aos recursos do crédito rural e a outras fontes de 

financiamento, além de (ii) fortalecer o cooperativismo e o associativismo rural, visando à 

melhoria da qualidade de vida, organização e sustentabilidade da base produtiva, geração de 

trabalho, emprego e renda, inclusão social e redução das desigualdades regionais e (iii) 

promover o conhecimento e elevar a adoção da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono 

(ABC). 

 Concessão de Crédito aos Produtores Rurais: O crédito rural abrange recursos 

destinados ao custeio, à comercialização, à industrialização e ao investimento. As suas regras, 

finalidades e condições estão estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR), elaborado 

pelo Bacen. Essas normas são seguidas por todos os agentes que compõem o Sistema 

Nacional de Crédito Rural (SNCR), como bancos e cooperativas de crédito. 

Para assegurar suas posições de liderança em um país continental, o Banco do Brasil 

atua em todos os setores do mercado financeiro – desde o bancário, passando por cartões, 

administração de recursos de terceiros, seguros, previdência e capitalização, até o de mercado 

de capitais, com um amplo portfólio de produtos e serviços, procurando alinhá-los cada vez 

mais aos preceitos de responsabilidade socioambiental.  

O Banco do Brasil (RELATÓRIO ANUAL, 2019) mantém-se historicamente como o 

principal agente financeiro do agronegócio brasileiro, no apoio em todas as etapas produtivas, 

financiando o custeio da produção, a comercialização e os investimentos, inclusive para 

armazenamento, beneficiamento e industrialização dos produtos agrícolas.  

O Banco do Brasil salienta em seu relatório anual (2010), que em 2010, ano em que 

comemorou 202 anos, permaneceu como a maior instituição financeira da América Latina, 

somando R$ 811,2 bilhões em ativos. Além disso, manteve sua liderança em diversos 
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segmentos de mercado e fortaleceu seu apoio ao desenvolvimento do país, além de consolidar 

seu alto padrão em Governança Corporativa.  

Os bancos múltiplos são instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as 

operações ativas, passivas e acessórias das diversas instituições financeiras, por intermédio 

das seguintes carteiras: comercial, de investimento e/ou de desenvolvimento, de crédito 

imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento. Essas 

operações estão sujeitas às mesmas normas legais e regulamentares aplicáveis às instituições 

singulares correspondentes às suas carteiras. A carteira de desenvolvimento somente poderá 

ser operada por banco público. O banco múltiplo deve ser constituído com, no mínimo, duas 

carteiras, sendo uma delas, obrigatoriamente, comercial ou de investimento, e ser organizado 

sob a forma de sociedade anônima. As instituições com carteira comercial podem captar 

depósitos à vista. Na sua denominação social deve constar a expressão "Banco" 

(Resolução CMN 2.099, de 1994).  

2.8.Padrões de Atendimento do Banco do Brasil 

De acordo com o código de ética do banco do Brasil (2019-2020), os padrões de 

atendimento aos clientes instruem funcionários a oferecer um atendimento digno e de 

qualidade sempre respeitando as preferencias e os direitos dos consumidores, para que sempre 

haja diálogo entre cliente e banco, disponibilizando informações claras e confiáveis, além de 

assegurar o sigilo das informações, trabalhando em conformidade com as leis e normas 

jurídicas.  

Para o efeito, periodicamente, todos são instruídos em assuntos de relevância para os 

negócios e a conduta no serviço por meio de comunicados e informativos, que também 

incentivam o reporte de situações suspeitas à Ouvidoria Interna. Além disso o banco possui 

conta com um modelo de controles internos estruturado por meio de camadas de controle, 

bem como de normas e procedimentos voltados à recomposição da ordem e reposicionamento 

dos funcionários, em caso de descumprimento do Código, de políticas e demais regulamentos 

internos da empresa. (CODIGO DE ÉTICA, 2019-2020) 

Como forma de elevar a sua rentabilidade, o banco tem entre suas premissas de 

atuação a busca pela melhora da experiência do cliente e o investimento em inovação. E, para 

o efeito investe em mais eficiência nas operações e nos processos, no crescimento do uso de 

inteligência artificial na análise de dados, mais especialização dos funcionários e na constante 
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busca pela conveniência dos clientes ao utilizar seus canais de atendimento (SITE BANCO 

DO BRASIL, 2017). Na figura abaixo apresenta-se a segmentação dos clientes do banco 

 

 

Figura Nº 02 Segmentação dos clientes 

Fonte: Apresentação institucional BB. 

 A imagem trata-se da segmentação dos clientes do banco com suas diferentes categorias entre 

clientes da pessoa física e da pessoa jurídica, diferenciação das categorias em forma de 

valores. 

O banco acredita enfim, que é o relacionamento ético que tem mantido com seus 

stakeholders – clientes, acionistas/investidores, fornecedores, órgãos reguladores, sociedade e 

governo – que demonstra sua capacidade de compartilhar valores e melhorar o bem-estar 

individual e coletivo. 

2.9.O Programa de Excelência do Banco do Brasil 

 

    O objetivo da diretoria do banco do Brasil ao iniciar o programa foi de alcançar a 

participação e integração de todos os funcionários, mas só ocorrera se o foco na qualidade 

for constante, sendo necessária a participação ativa de todos os funcionários. 
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Destacam também a importância de uma estratégia de atendimento ampla para o banco, 

envolvendo toda a organização do banco, das redes de atendimento em busca do 

atendimento ideal. 

    O atendimento de excelência consiste em superar as expectativas do cliente, de forma 

antecipar suas necessidades. As ações destinadas ao bom atendimento resultam num 

menor consumo de estrutura para o tratamento das possíveis insatisfações, considerando 

que essas exigem um esforço dobrado para reestabelecer relação de confiança anterior. 

 

Importa antes de mais destacar que com o avanço da tecnologia e na busca de melhor 

os clientes cada vez mais bem informados e exigentes, os bancos e as instituições financeiras 

como um todo foram obrigadas a adequar suas ofertas de produtos e serviços à nova 

realidade, como condição para manterem-se competitivas em seu mercado.  

Em relação à utilização da tecnologia no atendimento bancário, Queiroz (2011, p. 18) 

defende que:  

Os clientes só tem a ganhar com o surgimento de novas tecnologias no acesso às 

transações bancárias, pois ganham em comodidade, tempo, conforto, segurança, além 

do mais, podem usufruir de tecnologias modernas sem saírem de suas casas, por meio 

do uso de computadores, TVs e celulares.  

 

Já para Santos (2011, p. 1) os canais de oferecidos:  

Representam uma ferramenta importante para a comodidade dos clientes, permitindo a 

efetivação de várias transações: transferências, pagamentos, consulta de extratos e 

saldos, investimentos, empréstimos, débito automático, recarga de celular, etc. Ou 

seja, existe no setor bancário uma combinação da tecnologia com a informação que 

está disseminando novas formas de atuação, num mercado altamente especializado, 

competitivo e regulamentado. 

 

A qualidade do atendimento é a porta de entrada de uma empresa, onde a primeira 

impressão é a que fica. E, os requisitos básicos identificados por Marques (1997, p. 47) para 

um bom atendimento ao cliente seriam nomeadamente: “Conhecer – suas funções, a empresa, 

as normas e procedimentos; Ouvir – para compreender o cliente; Falar – utilizar um 

vocabulário simples, claro e objetivo; e, Perceber – o cliente na sua totalidade”. 
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O banco do Brasil qualifica como especialização do atendimento algumas abordagens 

centradas como agilidade, empatia, proximidade, atendimento de excelência, valorização do 

relacionamento, calor humano e resolutividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 03 Satisfação dos clientes 

 

      Fonte: https://www.bb.com.br/docs/portal/uri/ApApimec3T18.pdf  

 

https://www.bb.com.br/docs/portal/uri/ApApimec3T18.pdf
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Empresas que não despertarem para seus resultados com certeza irão sofrer com a 

evasão de seus clientes e em médio prazo poderão entrar em dificuldades. Por isso mesmo é 

preciso “abrir o olho” e acompanhar se o cliente está sendo bem ou mal atendido. É preciso 

encantar o cliente, superar suas expectativas e obter excelência no atendimento para 

influenciar positivamente na sua percepção sobre o serviço prestado e consequentemente 

sobre a empresa. 

Na atualidade a busca tanto da qualidade da excelência no atendimento a clientes é a 

maior preocupação de todas as organizações, por ser um dos pontos fundamentais para uma 

organização atingir seus propósitos de sucesso mercadológico. Eis porque se torna uma 

constante observação do que se precisa melhorar para atender com eficiência e eficácia seus 

clientes.  

Para melhor subsidiar o presente projeto que trata deste importante assunto, neste 

capítulo apresentam-se os tópicos: Serviços, Qualidade em Serviços, Marketing de Serviços, 

Excelência no Atendimento, Importância dos Funcionários na Excelência do Atendimento, 

Cenário Atual do Atendimento Bancário no Brasil e Código de Defesa do Consumidor, como 

forma de se ter melhor entendimento do assunto, trazendo pontos de vista de renomados 

estudiosos do assunto.  

Este mercado é de grande concorrência e o banco do Brasil através de seus 

funcionários e agencias com o intuito de se manter na liderança do mercado, necessita de seus 

funcionários bem treinados e informados para que prestem um serviço de qualidade seguindo 

todos os padrões e normas estabelecidas tanto pela organização e também respeitando o 

código de defesa do consumidor. 

 

2.10.  A Importância dos Funcionários na Excelência do Atendimento 

Na atualidade devido a acirrada concorrência, a valorização das pessoas nas 

organizações produtivas tornou-se um fator estratégico não só para garantir a sua motivação 

para a produção e a produtividade com qualidade, mas também para a manutenção da 

inovação e a criatividade indispensáveis em tempos de concorrência global. Assim sendo, 

para o setor de atendimento, o foco volta-se para o treinamento e a atualização permanentes, 

dos colaboradores para poderem acompanhar as constantes mudanças de comportamentos e 

exigências dos clientes. 
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É comum ouvirmos falar das empresas que são melhores para se trabalhar e quais são 

mais remuneradas, das melhores escolas para se estudar, com maior índice de aprovação, tudo 

isso se deve à participação humana, ou seja, de pessoas capacitadas e competentes para 

exercer com excelência a sua profissão. Ou seja, para a empresa se tornar mais produtiva, é 

necessário funcionários comprometidos, empenhados, responsáveis e capacitados para exercer 

as suas atividades com mais eficiência.  

 

As pessoas devem ser visualizadas como parceiras das organizações. Como tais, elas 

são fornecedoras de conhecimentos, habilidades, competências e, sobretudo, o mais 

importante aporte para as organizações: a inteligência que proporciona decisões 

racionais e que imprime significado e rumo aos objetivos globais. E é neste ambiente, 

que os colaboradores compartilham conhecimento e desenvolvem as suas 

competências. (CHIAVENATTO, 2005, p.8). 

 

Nota-se então que valorizar cada subordinado é de suma importância para o 

crescimento organizacional, pois, colaborador valorizado gera mais satisfação e aumento de 

produtividade, pois o mesmo se sente parte da empresa e terá mais prazer em exercer a sua 

atividade, tendo um sentimento de pertencimento da organização em que trabalha. 

Isto porque, segundo Maslow (apud MOTTA e VASCONCELOS, 2004, p. 74) 

O ser humano tem necessidades complexas que podem ser hierarquizadas. O 

comportamento humano é dirigido primeiro para a satisfação de necessidades 

simples e fundamentais, as quais são fundamentais e se relacionam a filosofia e a 

segurança do ser humano. São as necessidades de abrigo, comida e dinheiro por 

exemplo. Após satisfazê-los o ser humano procurara satisfazer as suas necessidades 

mais complexas. Essas últimas são assim, hierarquicamente superiores às 

necessidades fundamentais básicas. Somente após satisfazer as necessidades básicas 

descritas anteriormente, o indivíduo deslocará energia para a satisfação das mais 

complexas.  

 

Segundo ideia do autor a qualidade de vida dos funcionários dentro da instituição pode 

influenciar diretamente no atendimento, pois sua motivação em prestar aquele determinado 

serviço por estar naquele ambiente, a sua transparência ajudara muito em ter confiança no que 

está fazendo e com isso a instituição e os clientes só tem a ganhar. 
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Para Durant (2000, p 20): 

A qualidade de vida do trabalho tem a ver com a satisfação do funcionário e o papel 

de chefe é um capítulo fundamental deste tema. Se a função de chefe for de ajudar o 

funcionário a trabalhar melhor, e não simplesmente apontar seus erros, terá 

eliminado um aspecto insalubre do dia a dia do trabalho. Numa empresa o tempo 

corre depressa. Tempo vale ouro e o tempo do trabalho é todo da empresa. Assim, o 

gesto, a energia que não estiver diretamente envolvida com a produção é vivida 

como um tempo roubado a empresa. Isso pesa não só na avaliação da chefia, mais, 

sobretudo na consciência do funcionário que introjeta a vigilância e os valores 

passando a controlar a si mesmo. Um momento de descanso e descontração não é 

um tempo roubado a empresa, é um tempo necessário para recompor não só a força 

física, mais a energia mental para o trabalho. “Tornar uma necessidade o equivalente 

de um pecado causa culpa. 

 

As pessoas querem trabalhar em organizações que as valorizem integralmente, 

onde elas possam exercitar todas as suas potencialidades. Por outro lado, a sociedade 

valorizará as organizações que dão valor às pessoas. Todas as pessoas querem 

encontrar significado em seu trabalho, e quando o trabalho não tem significado, a vida 

também perde o significado, assim, há muitos anos, já afirmava Maslow (2000). 

Demonstra-se com isso que valorizar funcionários não apenas satisfaz as 

necessidades dos integrantes da empresa, mais é fundamental para que todos estejam 

motivados, comprometidos e envolvidos com o seu trabalho, principalmente quando 

se trata de atender clientes com todas as suas exigências e particularidades.  

Não é por acaso que a motivação vem sendo trabalhada frequentemente pelos 

empresários. Inclusive algumas instituições contam com um responsável somente para 

motivar as pessoas. 

            No contexto atual os funcionários não são apenas motivados apenas com um aumento 

salarial. É preciso outros incentivos para que trabalhem felizes, motivados e satisfeitos dentro 

das empresas, esse é o papel fundamental dos gestores para manter seus colaboradores 

motivados e usar a camisa da instituição. 

A motivação para o trabalho é uma expressão que indica um estado psicológico de 

disposição ou vontade de perseguir uma meta ou realizar uma tarefa. Uma pessoa 

motivada para o trabalho é uma pessoa com disposição favorável para perseguir a 

meta ou realizar a tarefa. Estudar a motivação para o trabalho e procurar entender 

quais são as razões ou motivos que influenciam o desempenho das pessoas, que é a 



37 
 

 

mola propulsora da produção de bens e da prestação de serviços. (MAXIMIANO, 

1995, p.318). 

             

 A motivação dos profissionais, muitas vezes, vem sendo um dos diferenciais de uma 

empresa para outra. Algumas os perdem por não motivá-los. Na atualidade, a valorização dos 

funcionários, seja pela motivação diária, pela valorização pessoal faz com que eles queiram 

continuar nas empresas e exerçam suas tarefas com imensa satisfação. 

Para Ribeiro (2006, p.76), “O fator motivação tem suas raízes na relação ideal-

trabalho-resultado na qual o indivíduo, ao expandir suas potencialidades, projeta-se 

profissionalmente, é premiado, e com isso vê conquistados os seus ideais de vida”. A 

motivação envolve diretamente o aspecto psicológico das pessoas.  

Existem sujeitos que só conseguem atingir uma meta se estiverem focados nas 

atividades que realizam e, se não estiverem motivados, certamente não alcançarão o sucesso. 

Na verdade, a motivação não funciona apenas nas empresas, mas sim para tudo o ser humano 

depende dessa qualidade de vida. Por exemplo, um estudante se não estiver motivado para 

aprender algo, se não tiver claro um objetivo para aprender, certamente ao final de uma aula 

não se lembrará de nada que foi falado, porque não sentiu que era importante estudar aquilo 

no momento. 

2.11.  Código de Defesa do Consumidor 

Na atualidade, o direito do consumidor tornou-se um valioso instrumento de cidadania 

e de desenvolvimento, pois ao mesmo tempo em que assegura a proteção do consumidor, 

promove a qualidade e o avanço das relações de consumo. Importa salientar que o Ministério 

da Justiça, através da Secretaria Nacional do Consumidor tem publicado o Código de Defesa 

do Consumidor de forma atualizada para que tanto os consumidores como as organizações 

empresarias e a justiça estejam cientes do mesmo se se preocupem em respeita-lo. 

Tratando especificamente do setor bancário Henrique de Campos Meirelles (2010, 

p.03), indica que no código de defesa do consumidor do Banco do Brasil Cartilha. 

O Código de Defesa do Consumidor – CDC, regulamentado pela Lei 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, estabelece normas de proteção e direito do consumidor. [...] o BB 

disponibiliza diversos canais de atendimento aos seus clientes e usuários, buscando 

o estímulo à comunicação, sendo receptivo às opiniões do público, considerando-as 
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na busca constante pela excelência no atendimento. O tratamento pontual das 

demandas dos clientes e usuários do BB, com independência, imparcialidade e 3 4 5 

transparência, em consonância com princípios éticos e as normas do CDC, 

fundamenta o trabalho da Ouvidoria do Banco do Brasil. Ao disponibilizar o Código 

de Defesa do Consumidor – CDC nos seus pontos de atendimento, o BB reforça a 

divulgação da informação e conscientização dos consumidores quanto aos seus 

direitos, reafirmando assim o respeito aos seus clientes e usuário. 

 

Demonstra-se com isso o quão o Banco do Brasil se dedica respeitar e a cumprir com 

os preceitos do código, reconhecendo a importância e a necessidade de oferecer um 

atendimento de melhor qualidade para os seus clientes. Apresenta em seguida algumas 

orientações gerais do PROCON para se cumprir de forma cabal as determinações do código 

em prol do melhor atendimento aos cidadãos cliente e usuários dos bancos como um todo e 

em especial do Banco do Brasil. 

 

2.11.1. Orientações do PROCON 

O Procon RS (2017) orienta sobre os direitos do consumidor em relação a agencia bancaria 

apresentando 9 dicas que seriam as seguintes:  

1. CLONAGEM DE CARTÃO – A responsabilidade do banco é integral, pois esse tipo 

de fraude se caracteriza por falha na segurança da instituição. 

2. EXTRAVIO DE CARTÃO – O cliente não pode ser responsabilizado por compras 

realizadas antes do recebimento de um cartão, que só pode ser utilizado quando o 

desbloqueio é feito pelo próprio cliente. 

3. CARTÃO FURTADO – Se o cartão tiver sido usado após a comunicação do furto, a 

culpa é da instituição financeira. Nesse caso, o usuário pode requerer na Justiça o 

cancelamento das compras, e até mesmo danos morais, caso tenha seu nome 

negativado em decorrência do episódio. 

4. SEQUESTRO RELÂMPAGO – A Justiça entende que não há relação entre instituição 

e o dano sofrido pelo cliente, uma vez que apenas a segurança dentro dos 

estabelecimentos pode ser atribuída a empresa. Do lado de fora, a responsabilidade é 

do estado. 

5. DIMINUIÇÃO DO LIMITE SEM AVISO – Essa ação e considerada abusiva pela 

justiça, pois ao liberar u limite o banco estabelece uma relação de confiança com seu 
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cliente. E essa quebra de confiança configura danos morais e é passível de 

indenização. 

6. ENCERRAMENTO DE CONTA – Os bancos não podem cobrar tarifas de contas que 

estão paradas a mais de 6 meses, a partir do 7° mês a conta é considerada inativa, e 

esse tipo de cobrança é ilegal. 

7. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA – Essa ação é passiva de indenização, uma vez que 

configura um abalo á honra do usuário.  

8. VENDA CASADA – O artificio da venda casada é ilegal e fere frontalmente o que 

rege o código de defesa do consumidor, não é permitido que um fornecedor 

condicione a venda e um produto ou serviço por outro. Porem promoções e vantagens 

para que o consumidor realize uma segunda compra, no entanto, são práticas 

aceitáveis. 

9. ENVIO DE CARTÃO SEM SOLICITAÇÃO – É proibido pelo código de defesa o 

consumidor enviar ao consumidor produtos ou serviços não solicitados, uma 

determinação reforçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 

De igual modo a Resolução n°. 2878, o código de defesa do consumidor bancário do 

Banco Central do Brasil (2001), em seu Art. 1º estabeleceu que as instituições financeiras e 

demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na contratação de 

operações e na prestação de serviços aos clientes e ao público em geral, sem prejuízo da 

observância das demais disposições legais e regulamentares vigentes e aplicáveis ao Sistema 

Financeiro Nacional, devem adotar medidas que objetivem assegurar: 

I. Transparência nas relações contratuais, preservando os clientes e o público usuário de 

práticas não equitativas, mediante prévio e integral conhecimento das cláusulas 

contratuais, evidenciando, inclusive, os dispositivos que imputem responsabilidades e 

penalidades; 

II. Resposta tempestiva às consultas, às reclamações e aos pedidos de informações 

formulados por clientes e público usuário, de modo a sanar, com brevidade e 

eficiência, dúvidas relativas aos serviços prestados e/ou oferecidos, bem como às 

operações contratadas, ou decorrentes de publicidade transmitida por meio de 

quaisquer veículos institucionais de divulgação, envolvendo, em especial: a) cláusulas 

e condições contratuais; b) características operacionais; c) divergências na execução 

dos serviços;  
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III. Clareza e formato que permitam fácil leitura dos contratos celebrados com clientes, 

contendo identificação de prazos, valores negociados, taxas de juros, de mora e de 

administração, comissão de permanência, encargos moratórios, multas por 

inadimplemento e demais condições;  

IV. Fornecimento aos clientes de cópia impressa, na dependência em que celebrada a 

operação, ou em meio eletrônico, dos contratos, após formalização e adoção de outras 

providências que se fizerem necessárias, bem como de recibos, comprovantes de 

pagamentos e outros documentos pertinentes às operações realizadas;  

V. Efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, causados a seus 

clientes e usuários. 

Além destas tem-se outras clausulas descritas nos seus 22 artigos. 

O documento institui um código que descreve os deveres das instituições bancarias e 

os seus direitos, enquanto clientes, criando padrões de atendimento para as instituições e 

agencias bancarias, objetivou o aperfeiçoamento do relacionamento entre os participantes do 

mercado, estimulou a transparência, disciplina, competitividade e confiabilidade. Além disso, 

a medida consolidou todas as regras anteriormente editadas sobre o assunto. Ressaltando os 

tópicos principais: 

 TRANSPARÊNCIA NOS CONTRATOS - Todos os termos dos contratos devem ser 

submetidos previamente aos consumidores devendo-se desatacar, com clareza, as 

cláusulas que imponham responsabilidade e entidades aos consumidores. Nos 

contratos de abertura de conta corrente os clientes deverão ser informados de todas as 

situações que ocorrerem na vigência desse contrato: penalidades por omissões de 

cheques sem fundos; tarifas praticadas; custos e prazos para a compensação, entre 

outros. 

 PUBLICIDADE – Ficam as instituições obrigadas a cumprirem todas as informações 

ou privacidade que vinculem por qualquer forma ou meio de comunicação. Fica 

proibida de vez a utilização de publicidade enganosa ou abusiva. É enganosa qualquer 

modalidade d informação ou comunicação capaz de induzir a erro o cliente ou usuário. 

Ficam obrigadas as instituições financeiras a dar aos clientes e usuários todas as 

informações necessárias relativas a publicidade que fez. 

Isso significa que todos os bancos devem facultar o Manual do Cliente e Usuário 

de Serviços Financeiros e de Consórcio, consolidando as  disposições constantes da 
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Resolução na contratação de operações e na prestação de serviços aos clientes e ao público em 

geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

Serão apresentados os métodos que foram utilizados pela pesquisa, são eles coleta de 

dados, instrumento de coleta de dados e tratamento de dados, que serão aplicados para atingir 

os objetivos a que este trabalho se propõe para análise da satisfação dos clientes do banco do 

Brasil. 

De acordo com Barros (2007, p.02), “A metodologia corresponde a um conjunto de     

procedimentos a ser utilizado na obtenção do conhecimento. É a aplicação do método, por 

meio de processos e técnicas, que garantem a legitimidade científica do saber obtido”.  

A metodologia permite ter um embasamento de como tudo será estruturado no projeto, 

para que o pesquisador envolvido tenha o conhecimento passo a passo da elaboração e dos 

procedimentos necessários para se atingir os resultados finais. 
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Além do mais, é possível que os dados coletados para o estudo advenham da pesquisa 

bibliográfica relativa a administração geral em todos os níveis e áreas empresarias, na 

perspectiva quantitativa e qualitativa. 

3.1. Classificação do Estudo 

   A classificação do estudo se torna muito importante no desenvolvimento de uma 

pesquisa, já que é necessário definir os métodos ou maneiras em que serão realizados as 

coletas de dados e colocar em prática aquilo que foi estabelecido nos objetivos com a ideia de 

que os resultados finais sejam positivos. Para Andrade (2003) o estudo pode ser classificado 

em diversos tipos de pesquisa, mas para saber quais os melhores a serem utilizados, 

dependera dos objetivos sugeridos.  

A seguir, expõem-se alguns tipos de pesquisa estabelecidos nesse estudo. 

 

3.2. Pesquisa Quanto ao Objeto 

  A pesquisa quanto ao objeto pode ser dividida em: bibliográfica, de laboratório e de 

campo. A seguir verificar-se as que serão desenvolvidas nesse estudo. 

 

 

3.2.1. Pesquisa Bibliográfica 

            A pesquisa bibliográfica ela trabalhada em cima de materiais já desenvolvidos por 

outras pessoas. Matérias como: livros, revistas, jornais, artigos, documentos, entre outros. 

Geralmente é o ponto inicial de partida de um de um trabalho, ela conta com uma ampla 

diversificação de escolha de pesquisa, onde possamos tirar anotação, para serem utilizadas no 

desenvolver de um trabalho. 

 

A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já 

realizados, revestidos de importância por serem capazes de fornecer dados atuais e 

relevantes relacionados com o tema. O estudo da literatura pertinente pode ajudar a 

planificação do trabalho, evitar duplicações e certos erros, e representa uma fonte 
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indispensável de informações podendo até orientar as indagações. (MARCONI e 

LAKATOS, 1999, p. 27) 

 

            Este modo de pesquisa conta com informações atuais e globalizadas mundialmente. 

Contêm muitos subsídios, de fontes diversificadas, autores destacados no mundo literário. Ela 

é imprescindível para a organização e construção dos argumentos. 

 

3.2.2. Pesquisa de Campo 

A pesquisa de campo é executada com objetivos de colher informações suficientes, 

para serem analisados de maneira qualitativa ou quantitativa e, deste modo, será possível 

adquirir subsídios para solucionar os problemas que advierem no ambiente foco do estudo. 

 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, ou de 

uma hipótese que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as 

relações entre eles. (MARCONI, 2002, p. 83). 

 

As pesquisas de campo também se caracterizam por usarem um conjunto 

predeterminado de questões para todos os respondentes, sendo possível sintetizar as visões de 

todas as pessoas que responderam, de forma objetiva. 

 Efetivamente a pesquisa foi realizada através de entrevistas por telefone e por e-mail, 

entre outros, tendo os mesmos retornados as respostas pelo mesmo meios, por se considerar 

mais adequado para este período de pandemia do Corona vírus em nos encontramos.  

3.2.3. Pesquisa Qualitativa 

            Na pesquisa qualitativa os fatos são interpretados de forma mais informal, procurando 

investigar sobre o comportamento do ser humano e seus costumes. Alguns métodos mais 

utilizados para coletar dados são através de discursos em grupos, entrevistas entre outros. Os 

dados colhidos não têm como serem medidos de uma maneira mais concreta, objetiva, 

padronizada, pois são dados subjetivos. 
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A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas 

pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas e de 

características ou comportamentos. (RICHARDSON, 1999, p. 90) 

 

            No caso do presente estudo, após obter a opinião dos entrevistados, estas foram 

analisadas para assim tirar o melhor proveito possível de suas informações coletada e diante 

disso conseguir atingir os objetivos preconizados.             

 

 

 

3.2.4. Pesquisa Quantitativa 

 A pesquisa quantitativa oferece informações através de números onde muitas vezes 

são demonstrados por gráficos e diferentemente da pesquisa qualitativa, com esse tipo de 

pesquisa temos resultados concretos onde podemos tirar conclusões mais exatas do que foi 

pesquisado, podendo assim ser analisados, para perceber algum ponto fraco da empresa que 

podem ser melhorados. Segundo Roesch (2006, p.130) 

 

Se o propósito do projeto sugere medir relações entre causa-efeito, ou até mesmo 

avaliar o resultado de algum sistema ou projeto, recomenda-se utilizar o enfoque da 

pesquisa quantitativa e utilizar a melhor estratégia de controlar para garantir uma 

boa interpretação dos resultados. 

 

            Quando se precisa aprofundar uma pesquisa, para que os dados colhidos sejam reais, e 

que facilite para ter uma interpretação mais ampla do que foi pesquisados, é preciso ser 

utilizado uma pesquisa de caráter qualitativo. Quando, por exemplo, deseja-se saber a 

satisfações do cliente sobre um determinado produto ou atendimento, é possível elaborar um 

questionário de pergunta, escolher um percentual de clientes para saber qual a opinião de cada 

um. 
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            Nesse presente estudo foram utilizados os métodos de pesquisa de caráter qualitativa e 

quantitativa, onde questionou-se alguns clientes selecionados, com intuito de saber seu nível 

de satisfação, com o atendimento oferecido pelo banco. 

3.3. Plano de Coleta de Dados 

Visando identificar o grau de satisfação dos clientes em relação ao atendimento 

prestado pela agencia Banco do Brasil em algumas cidades do Estado do Rio Grande do Sul 

com diferentes tipos de clientes, foi realizada uma pesquisa através aplicação de questionário 

online, que apresentou itens referentes a infraestrutura, ao serviço e atendimento dos 

funcionários e as centrais. 

A pesquisa foi aplicada por intermédio do questionário objetivo, onde foi mandado a 

20 clientes de diferente agencias e diferente cidades do Estado do Rio Grande do Sul, para 

responderem como tem sido o atendimento prestado pelo Banco do Brasil e se as centrais de 

atendimento solucionaram seus problemas (caso tivesse havido). 

Importa salientar que em geral o questionário é elaborado através de questões 

descritivas ou objetivas, e não conta com a presença do entrevistador, podem ser enviados, até 

mesmo pela internet, correios entre outros. Ele é muito utilizado na pesquisa quantitativa, para 

saber a opiniões das pessoas, sobre algum tema estabelecido. 

 

Questionário é um instrumento de coleta de dados, com questões a serem respondidas 

por escrito sem a intervenção direta do pesquisador. Normalmente anexa-se, no início 

uma folha explicando a natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade que o 

sujeito responda de forma adequada às questões. (MOROZ e GIANFALDONI, 2006, 

p. 78).  

 

O questionário foi efetivamente o principal meio de coleta dos dados junto aos clientes 

da empresa, sendo enviado por internet, buscando-se ouvir o ponto de vista dos clientes, na 

busca de uma melhor compreensão do objeto de pesquisa que é a satisfação dos mesmo em 

relação ao atendimento oferecido pelo Banco do Brasil. 

Salienta-se que a escolha dos entrevistados foi feita através de pesquisa nas cidades 

selecionadas que possuía agencia do Banco do Brasil, e, após seleção das cidades, foi 

acessado redes sociais das agências e entrado em contado com os clientes para solicitar 

respostas do questionário. 
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A montagem do questionário foi pensada com a orientação de trabalhos científicos 

sobre atendimento, que partiram dai a formulação de ideias com base nos dados já 

apresentados e com foco total no atendimento de uma agencia bancaria. 

Assim sendo, a aplicação do questionário foi feita através de link curto enviado por e-

mail e redes sociais para os entrevistados das seguintes cidades do Estado do Rio Grande do 

Sul e a quantidade de entrevistados por cidade: Campo Novo – 2; Nonoai – 1; Tenente Portela 

– 2; Passo Fundo – 3; Campinas do Sul – 2; Rondinha – 2; Crissiumal -2; Ronda Alta – 2; 

Horizontina – 2; São Valentim – 1. 

 

3.4. Procedimentos de Análise de Dados 

   Para o tratamento dos dados, foi empregada a análise estatística descritiva simples, 

assim como quadros e gráficos para a demonstração de resultados. Utilizou-se a ferramenta do 

Google Forms (Aplicativo de gerenciamento de pesquisas) para inserção, tabulação e 

arquivamento dos dados, como também, gráficos e tabelas para a sua exposição. 

Neste processo, usou-se a escala de descrição que vai de 1= (Muito insatisfeito), 5= 

Muito satisfeito, 9= Não quer se manifestar. E, Para fins da análise foi considerado que as 

escalas 1 e 2 representam: Insatisfação, 3: Regular, e 4 e 5: Satisfação. 

Yin (2001, p. 109) explica que “a análise dos dados consiste em examinar, categorizar, 

classifica em tabelas ou, do contrário, recombinar as evidências tendo em vista proposições 

iniciais de um estudo”.  

Salienta-se que com a análise dos dados buscou-se demonstrar com maior 

proximidade possível a fidelidade dos dados coletados, tendo como base a fundamentação 

teórica constante neste estudo. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Visando identificar o grau de satisfação dos clientes em relação ao atendimento 

prestado pela cia Banco do Brasil em diversas cidades do Estado do Rio Grande do Sul com 

diferentes tipos de clientes, foi realizada uma pesquisa através da aplicação de questionário, a 

estes clientes para saber sua opinião em relação ao atendimento oferecido por esta entidade 

bancária. Desta feita, apresenta-se neste capitulo os resultados da pesquisa assim como a sua 

análise.  
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Salienta-se que a escolha dos entrevistados foi feita através de pesquisa nas cidades 

selecionadas que possuía agencia do Banco do Brasil, e, após seleção das cidades, foi 

acessado redes sociais das agências e entrado em contado com os clientes para solicitar 

respostas do questionário. 

Assim sendo, a aplicação do questionário foi feita através de link curto enviado por e-

mail e redes sociais para os entrevistados das seguintes cidades do Estado do Rio Grande do 

Sul e a quantidade de entrevistados por cidade: Campo Novo – 2; Nonoai – 1; Tenente Portela 

– 2; Passo Fundo – 3; Campinas do Sul – 2; Rondinha – 2; Crissiumal -2; Ronda Alta – 2; 

Horizontina – 2; São Valentim – 1. 

 

4.1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DOS ENTREVISTADOS 

O gráfico a seguir representa informações básicas dos 20 entrevistados quanto a 

formação de estudo de cada um e ao tempo que cada um é cliente da agencia. 

Gráfico 01 – Nível de formação dos entrevistados 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

O gráfico 01 acima representa o grau de formação de cada entrevistado, podemos 

analisar que sua maioria totalizando juntos 60% possui ensino superior e ou ensino médio e a 

menor porcentagem são os sem formação ou que não quiseram falar de seu nível de formação 

ou que não concluíram o ensino fundamental de um total de 20 pessoas. 
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Gráfico 02 – Tempo que é Cliente do Banco do Brasil 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

O gráfico 02 apresenta o tempo que cada entrevistado é cliente da sua determinada 

agencia como apresentado, a sua maior porcentagem é de clientes de 1 a 4 anos e a menor 

porcentagem é composta por clientes de até um ano na agencia. 

4.2 INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS AGENCIAS 

Gráfico 03 – Cumprimento de prazos agendados 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

Sobre os prazos cumpridos pela agencia na data combinada com o cliente 

conforme apresentado no gráfico 03, um total de 80% dos entrevistados considerou 
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que a agencia cumpre corretamente e o restante que totaliza 20% considerou o 

cumprimento de prazo regular ou ruim.  

Salienta-se que apesar de a porcentagem ser grande que considera ótimo os 

prazos a agencia sempre tem que ter um cuidado especial quanto os 20%, 

principalmente se tratando de prazo quando falamos em uma agencia financeira é de 

extrema importância. 

Gráfico 04 – Forma de pagamento 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

Quanto à forma de pagamento, foi perguntado se os clientes consideram as formas que 

a agencia utiliza como vantajosas, e, um total de 65% considerou vantajosa, 30% 

consideraram regular e apenas 5% julga ruim, conforme destacado no gráfico 04 acima. 

Assim no geral é um ponto em que as agencias precisam analisar com mais cuidado para 

encontrar possíveis falhas, para encontrar o porquê os 35% não estão satisfeitos e assim 

corrigir essas possíveis falhas. 

 

Gráfico 05 – Apresentação dos serviços 
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

Tratando da apresentação e ou demonstração dos serviços oferecidos pela agencia, a 

maioria dos inquiridos, 90% consideram esta apresentação boa ou ótima, tendo-se 10% 

considerado a apresentação regular ou ruim, conforme apresentado no gráfico 05 acima.  

Salienta-se que embora a apresentação seja aprovada pela esmagadora maioria dos 

respondentes do questionário, é importante a agencia buscar consolidar esta apresentação e 

para isso não deve ouvir seus clientes e funcionários sobre este quesito. 

Gráfico 06 – Preço dos serviços 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

Quanto ao preço, conforme o gráfico 06 acima, os clientes pesquisados consideram-no 

compatível com o mercado, pois, 80% concordam com a afirmação e 20% consideram o 
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preço regular ou não compatível. Portanto a grande maioria dos entrevistados considerou que 

o preço está bom e de acordo com o mercado. Como nos outros tópicos o ideal que as 

agencias busquem a satisfação máxima dos clientes para atingir a satisfação em 100%. 

4.2.1 ANALISE GERAL DOS GRAFICOS DE SERVIÇOS 

Uma previa análise dos gráficos apresentados em relação ao tópico serviços que 

engloba as questões de prazos, forma de pagamento, apresentação dos serviços e o preço 

comparando as respostas dos entrevistados, observou-se que dos 4 temas abordados, o prazos 

teve um percentual de 70%, forma de pagamento com 65%, apresentação dos serviços com 

90% e o preço com 80% considerando como satisfatório. 

Com esses percentuais consideramos que os clientes entrevistados estão satisfeitos na 

sua grande maioria com os serviços prestados porém a porcentagem dos prazos e forma de 

pagamento possui uma porcentagem menor que os de apresentação do serviço e preço. Com 

base nesse percentual nos remete a pensar que se possa trabalhar para melhorar esse quesito a 

fim de aumentar esse percentual nesses dois pontos citados para que busque a satisfação 

maior dos clientes. 

4.3 INFORMAÇÕES SOBRE O ATENDIMENTO PRESTADO PELAS AGENCIAS 

Gráfico 07 – Atendimento 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

De acordo com as respostas apresentadas no gráfico 07, os entrevistados que considera 

excelente e bom a receptividade totaliza 85% e 15% considera em seu ponto de vista que o 
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atendimento seja regular. Os clientes que não se mostraram satisfeitos somam uma minoria 

num total de 3 de 20 entrevistados contando portanto com uma aceitação da maioria. Mas 

sempre é importante buscar satisfazer e fazer com que o restante mude de opinião e que 

mesmo os que estão satisfeitos fiquem ainda mais satisfeitos. 

Esse aspecto é um importante indicativo da qualidade do serviço prestado, lembrando 

que, segundo Gianesi e Corrêa(1994), essa é uma condição que se estabelece durante o 

momento em que ocorre o contato direto entre o cliente e o funcionário ou servidor das 

organizações de serviço. 

 

Gráfico 08 – Agilidade/rapidez 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

Quanto à agilidade e rapidez referente ao tempo de espera, gráfico 08, um total de 75% 

considerou que estar dentro do prazo esperado e 25% consideraram estar entre regular e 

demorado mais que o esperado.  

A porcentagem de clientes não satisfeitos não é objetivamente um resultado positivo, é 

muito importante encontrar os motivos que os fizeram classificar como regular ou ruim 

entendendo que agilidade é o que todos os clientes esperam das agências para que seus 

problemas sejam resolvidos o quanto antes. 

Gráfico 09 – Eficiência 
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

Na visão da maioria dos clientes está evidente sua satisfação quanto a resolução de 

problemas, os clientes muito satisfeitos e satisfeitos representam, um total de 80% sendo 

apenas 20% considera como ruim e regular, conforme apresentado no gráfico 09. 

Acredita-se que eficiência no atendimento seja um dos principais objetivos de uma 

organização de serviços, sobretudo quando se treta de bancos. Então as agencias devem ter 

como compromisso atingir de forma plena este quesito que com certeza trará bons resultados 

tanto para os clientes como para a própria agencia. 

 

5.2.1 ANALISE GERAL DOS GRAFICOS DO ATENDIMENTO 

Faremos agora uma previa análise dos gráficos apresentados em relação ao tópico 

atendimento que engloba as questões de receptividade, agilidade e eficiência comparando as 

respostas dos entrevistados. 

Verificou-se que dos três temas abordados, a receptividade obteve um percentual de 

85%, agilidade com 75% e a eficiência com 80% considerando e, com estes resultados, 

considera-se o atendimento como satisfatório. 

Na visão da maioria dos clientes a agencia e os funcionário apresentam os serviços de 

maneira adequada. Como no tópico anterior apesar da grande maioria estar satisfeita não se 

pode ignorar os possíveis pontos fracos devendo assim serem identificados e receber a 

intervenção e o tratamento corretos. 
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4.4 INFORMAÇÕES SOBRE A COMPETÊNCIA DAS AGENCIAS 

Gráfico 10 – Competência  

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

Observando o gráfico 10 verifica-se que no quesito relativo a dependência encontra 

em boas condições, pois foi confirmada pelos entrevistados que registraram estarem 

satisfeitos e muito satisfeitos com esse aspecto totalizando 80% dos participantes da pesquisa. 

A qualidade ou aparência de qualquer evidencia física do serviço ou do sistema de operações, 

seja pelo tamanho ou aparência, esse critério é importante para a maioria dos serviços, devido 

aos clientes analisarem os serviços antes da compra, fazendo com que estejam atentos aqueles 

aspectos e consigam analisar facilmente: os itens tangíveis. 
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Gráfico 11 - Atualizações 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

Quanto a atualizações e inovações, conforme o gráfico 11, a maioria dos clientes se 

mostrou satisfeito e muito satisfeito totalizando 85% e 15% neutros e insatisfeitos. Entende-se 

com esse resultado que em alguns procedimentos ainda precisam ser ajustados para que 

agrade a todos. 

Gráfico 12 – Capacidade do pessoal 
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

De acordo com a ilustração acima, gráfico 12, observou-se que 90% dos clientes 

expressaram estarem satisfeitos e muito satisfeitos, praticamente não existe reclamação, o 

reconhecimento é praticamente unanime. Este resultado deve ser mantido pela agencia e 

sempre aperfeiçoado para assegurar esta apreciação e reconhecimento dos seus clientes. 

 

4.4.1 ANALISE GERAL DOS GRAFICOS DA COMPETENCIA 

Fazendo uma previa análise dos gráficos apresentados em relação ao tópico 

competência, que engloba as questões de adaptação, atualização e capacidade do pessoal 

comparando as respostas dos entrevistados, observou-se com base nos três quesitos abordados 

o percentual de adaptação foi de 75% dependência para acomodação, a atualização foi de 85% 

e capacidade do pessoal de 85% dos respondentes. Indicando que a maioria dos clientes 

entrevistados consideraram a competência como satisfatória. 

Quanta a adaptação a maioria dos entrevistados analisou como satisfatória porem 20% 

revela que aos olhos de alguns clientes certos procedimentos ainda podem ser ajustados e 

melhorados, a atualização se mostrou com a maioria satisfeita e com 15% analisam como 

regular podendo ser ajustado e melhorado nesse ponto e inovação e a capacitação do pessoal 

foi quase unanime na satisfação dos clientes. 

 

4.5 INFORMAÇÕES SOBRE O AMBIENTE DAS AGENCIAS 
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Gráfico 13 – Ambiente físico/funcional 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

No gráfico 13 acima verificamos que o total de clientes satisfeitos é de 75%, indicando 

que o nível de satisfação não está em uma porcentagem ideal dado que 25% dos entrevistados 

foram neutros, na sua análise das poltronas, ventilação e iluminação do local, indicando não 

estarem suficientemente boas e acham que poderiam ser melhoradas. 

Gráfico 14 - Localização 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

Em relação a localização apresentada no gráfico 14, o quesito estacionamento foi 

considerado pela maioria como satisfeitos e muito satisfeitos com a porcentagem de 85%, 

avaliaram facilidade em estacionar perto da agencia salientando que sua localização é de fácil 

acesso. 
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Gráfico 15 - Segurança 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

O gráfico 15 apresenta um excelente desempenho do esquema de segurança das 

agencias totalizando 95% de satisfeitos e muito satisfeitos uma unanimidade entre os clientes 

entrevistados. Indicando que é fundamental estarem em um local seguro em que possam 

confiar ao se tratar de uma instituição financeira que por si só já existe um risco ao se tratar de 

dinheiro envolvido. 

4.5.1 ANALISE GERAL DOS GRAFICOS DO AMBIENTE 

Faremos uma breve análise dos gráficos apresentados em relação ao tópico ambiente, 

que engloba as questões de sofás/poltronas, localização e segurança comparando as respostas 

dos entrevistados. 

Com base nos três temas apresentados os acentos obtiveram um percentual de 75% 

sofás/poltronas, sua localização (estacionamento) com 85% e a segurança com 95% 

significando que para os clientes entrevistados, que o ambiente em sua maioria foi analisado e 

considerado como satisfatório.  

Destaca-se que apesar da maioria dos clientes considerarem os acentos para espera, 

satisfatório, 25% discorda. Portanto esse ponto deve ser aperfeiçoado para melhor 

comodidade dos clientes, o estacionamento mostrou que os clientes estão satisfeitos nesse 

quesito e que o número de pessoas insatisfeitas são relativamente baixo e a segurança mostrou 

uma satisfação quase que absoluta. 

4.6 INFORMAÇÕES SOBRE A IMAGEM DAS AGENCIAS 
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Gráfico 16 – Imagem 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

O gráfico acima apresentado registrou que os clientes estão satisfeitos e muito 

satisfeitos totalizando 90% dos entrevistados que é considerado uma porcentagem muito 

grande de satisfação quanto a sua credibilidade. 

Gráfico 17 - Prestígio 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

No quesito relativo ao prestigio que o Banco do Brasil tem na praça, conforme 

apresentado no gráfico 16, 85% dos clientes registraram estarem satisfeitos e muito 

satisfeitos, o prestigio é uma arma poderosa, quando se trata de concorrência entre os bancos, 

é um diferencial de sobrevivência e de modo geral as pessoas procuram confiar seus negócios 

a bancos com bom prestigio na praça. 

Gráfico 18 - Divulgações 
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

Os clientes pesquisados se mostraram satisfeitos e muitos satisfeitos com um total de 

80% que reconhecem estar bem informados quanto a divulgação dos produtos e serviços 

prestados pelo banco. Mais ainda tem-se uma percentagem de 20% de desinformados ou com 

insuficiência de informações, fato que deve ser tomado em consideração pela agencia, 

conforme apresentado no gráfico acima. 

 

 

4.6.1 ANALISE GERAL DOS GRAFICOS DA IMAGEM 

Será feita uma brevê análise dos gráficos apresentados em relação ao tópico imagem, 

que engloba as questões de credibilidade, prestigio e divulgação comparando as respostas dos 

entrevistados. 

Assim, com base nos três itens analisados, a credibilidades apresentou uma 

porcentagem de 90%, prestigio com 95% e divulgação com 80% dos cliente que a 

consideraram como satisfatória. 

Segundo análise dos entrevistados o banco possui uma alta credibilidade na praça, no 

que se refere à formação de uma baixa percepção de risco de credito, bem como a habilidade 

de transmitir confiança. 
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O prestígio é uma arma poderosa, quando se trata de concorrência entre os bancos e 

quanto a esse tópico os clientes entrevistados estão muito satisfeitos e quanto a 

divulgação/marketing teve-se uma porcentagem de 80% satisfeito e 20% que não consideram 

tão bom, a respeito dos serviços e produtos que o banco disponibiliza e oferece a eles.  

Observou-se também que além da disposição de materiais de propaganda por todo o 

interior da agencia e em mesas, para chamar a atenção dos clientes. Porém tudo indica que 

deve ser aperfeiçoado do ponto de vista de 20% entrevistados para que fiquem satisfeitos e 

para que esse tópico possa chegar a mais pessoas acreditando que com mais clientes 

satisfeitos com o marketing fará com que chegue a mais clientes. 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A excelência no atendimento é um tema muito abordado por parte dos grandes bancos, 

sendo um diferencial em relação aos concorrentes pois, o atendimento com eficiência, eficácia 

e efetividade trazem benefícios não apenas para os clientes, mas principalmente para que a 

empresa consiga se destacar das demais. Atualmente as instituições vêm investindo cada vez 

mais em tecnologias para poder prestar serviços aos clientes sem que estes precisem 

comparecer fisicamente até a agencia, possibilitando aos clientes que recebam informações, 

executem movimentações financeiras sem sair de casa. 

Um segmento que é composto por clientes que visam rapidez, está acostumado e 

sentem-se mais atraídos pelas tecnologias e até preferem, pois evitam filas e conseguem 

agilizar muitos processos.  

Outro segmento é formado por clientes mais conservadores, que não gostam, não 

confiam ou temem inovações, preferindo um contato pessoal sendo sensíveis ao tipo de 

tratamento recebido nas agências. A identificação destes seguimentos possibilita aos bancos 

prestar serviços diferenciados, atendendo melhor as expectativas dos clientes do primeiro 

seguimento, em termos de rapidez, comodidade e o uso das tecnologias, assim como do 



62 
 

 

segundo, que podem ser mais bem atendidos em uma agencia com menos volume de clientes, 

possibilitando filas menores e atendimento mais personalizado (GIANESI E CORRÊA, 

1994). 

O objetivo da pesquisa era analisar a opinião dos clientes do Banco do Brasil, para 

entender qual era sua visão dos serviços prestados pelas agências e como o trabalho não foi 

concretizado com apenas uma agencia e sim de várias da região com diferentes clientes das 

diferentes cidades citadas acima, deu para ter uma diversidade de opiniões maiores, com os 

dados apresentados observou-se que nem para todos os clientes existe uma unanimidade 

quanto a todos os aspectos abordados e que alguns pontos devem receber maior atenção que 

outros para buscar a satisfação e fazer com que com maior número de clientes estejam 

satisfeitos e, esse maior número de satisfação será em consequência o número de clientes fiéis 

que o banco receberá com mais feedback positivos. 

Baseado no que foi exposto acima e também com os resultados da pesquisa realizada, 

destacamos alguns itens mencionados pelos clientes do Banco do Brasil: 

A pesquisa demonstrou que os clientes estão satisfeitos com o atendimento nos 

quesitos preço, eficiência, atualização, capacitação do pessoal, segurança, credibilidade, 

prestigio, divulgação, localização (estacionamento), receptividade. Com obtenção de mais de 

80% do percentual. 

Mas necessário se faz corrigir aquelas em que há pontos negativos como: forma de 

pagamento, prazos, apresentação dos serviços, atualização, dependência para acomodação. 

Sofás/poltronas e agilidade, que obtiveram menos de 80% do percentual, cujas sugestões, se 

forem implementadas, certamente aumentarão a satisfação dos clientes tais com: 

a) Que a administração da agencia efetue um levantamento da quantidade de clientes 

atendidos diariamente, com o intuito de corrigir a demora no atendimento 

principalmente em dias e horários de pico; 

b) Abordar os clientes formadores de filas, e expor sobre diversas opções de atendimento 

que possam melhor atender suas necessidades, assim estarão a par das atualizações dos 

serviços. 

c) Gestores de cada agencia fazer uma pesquisa de opinião sobre acomodações como 

poltronas/sofás para poder melhorar o acomodamento enquanto esperam ser atendidos. 
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d) Importância de ter um telefone de fácil acesso sem que seja o 0800 para que os 

clientes entrem em contato com a agencia. 

Aperfeiçoando o que está bom e melhorando o que não está tão bom na visão dos 

clientes entrevistados as agencias conseguirão manter um padrão nota dez, e 

consequentemente aumentarão sua credibilidade com seus clientes e assim aumentariam 

também a sua caderneta de clientes. 

Importante salientar que apesar da pesquisa ter sido feita online o que gera uma maior 

dificuldade na obtenção dos dados e a quantidade dos entrevistados ter sido relativamente um 

numero pequeno em relação a carteira de clientes de casa agencia em se tratar de um estudo 

que envolve varias agencias da região Sul, foi possível demonstrar a realidade. 
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           ANEXO A- QUESTIONARIO PARA TCC SOBRE ATENDIMENTO AO 

PUBLICO NA SOCIEDADE DE ENCONOMIA MISTA BANCO DO BRASIL 

AVALIAÇÃO DE SATISFÇÃO DE CLIENTES 

Olá! 

Antes de tudo gostaríamos de agradecer pelo seu interesse em colaborar com a nossa 

pesquisa. 

Esta pesquisa tem objetivo acadêmico, ou seja, as informações prestadas aqui são sigilosas e 

sua participação é anônima. Não existe resposta certa ou errada, apenas queremos saber sua 

opinião sobre o atendimento prestado pela sua agencia. Essa pesquisa será apresentada em 

forma de trabalho de conclusão de curso- TCC. 

Obrigada pela sua participação. 

ORIENTAÇÃO QUANTO ÀS RESPOSTAS 

Para fins de analise serão considerado as escalas de enumeração: 

1 e 2:  INSATISFAÇÃO 

3: REGULAR 

4 e 5: SATISFAÇÃO       

 

Informações básicas de identificação dos entrevistados: 

Qual sua área de formação      

Ensino Superior      

Ensino Médio      

Ensino Fundamental      

Sem formação      

 

 

 

Há quanto tempo é cliente da Agencia Banco do Brasil? 
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Menos de 1 ano 

1 A 4 anos 

Mais de 5 anos 

 

Em que cidade fica localizada sua agencia? 

Informação especifica quanto aos serviços prestados: 

                 1-   SERVIÇOS                                                                                                                Grau de satisfação          

1.1 Prazos: São cumpridos na data combinada?      

1.2 Formas de pagamento /negociação: Formas são vantajosas para os clientes?      

1.3 Apresentações: Demonstra o serviço de maneira adequada?      

1.4 Preços: Tem preço compatível com o mercado?      

2-  ATENDIMENTO 

2.1 Receptividades; Correspondeu suas expectativas?      

2.2 Agilidade/rapidez: Tempo de espera foi dentro do prazo esperado?      

2.3 Eficiências: Analise quanto a resolução de problemas?      

 

 

3- COMPETÊNCIA 

3.1 Adaptações: A dependência encontra-se em boas condições para acomodação dos clientes?      

3.2 Atualizações: Inova e aperfeiçoa os serviços prestados?      

3.3Capacidades do pessoal: Funcionários demonstram ser capacitados?      

 

 

 

4-  AMBIENTE (FISICO/FUNIONAL) 

4.1 Sofás/poltronas: São confortáveis e suficientes?      

4.2 Localizações: De fácil acesso e com estacionamento próximo?      

4.3  Segurança: Confiáveis, guarda/porta giratória?      

5- IMAGEM 
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5.1 Credibilidades: Cumpre o prometido e seu pessoal é confiável      

5.2 Prestígios: Como qualifica quanto ao seu prestigio na praça?      

5.3 Divulgações: Considera o marketing satisfatório?      

 

 

 

 


