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RESUMO  

 

As instituições financeiras vivem um momento de grande disputa pelos clientes, com 

os juros reduzidos, os spreads têm sido cada vez menores, por isso quanto maior for 

a base de clientes, maiores as chances de se manterem como líderes de mercado. 

 

Devido ao fato de que hoje em dia a maioria das pessoas possui vínculo com 

alguma instituição financeira, a conquista de clientes tem sido cada vez mais 

acirrada, os concorrentes buscam de todas as maneiras trazerem para si os clientes 

das outras instituições. 

 

Nesse cenário de alta competitividade, além de montar estratégias visando 

conquistar novos clientes, os bancos devem estar atentos a sua base de clientes, 

montando também estratégias de fidelização e retenção para que os concorrentes 

não consigam persuadir e conquistar seus clientes.  

 

Tendo em vista a importância deste assunto para as instituições financeiras, foi 

desenvolvido este trabalho, com o objetivo de verificar quais os motivos que levam 

os clientes da agência João Colin do Banco do Brasil a deixarem a instituição. 

 

Para conhecer melhor o que causa a evasão de clientes, foi feita uma revisão da 

literatura na qual foram abordados os temas referentes à satisfação e fidelização de 

clientes.  

 

Para alcançar os objetivos propostos no presente trabalho, foi realizada uma 

pesquisa com os clientes da agência apontados pelo sistema específico do Banco 

do Brasil, que por algum motivo apontaram tendências de que futuramente podem 

deixar a instituição e uma pesquisa com ex-clientes.  

 

Com este trabalho, a agência João Colin do Banco do Brasil pode buscar meios para 

diminuir a evasão de clientes, mediante melhoria dos fatores apontados, referentes à 

insatisfação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No contexto atual, os clientes têm uma gama muito grande de opções, tanto 

de produtos quanto de serviços. O mesmo ocorre nas instituições financeiras, com 

um agravante a mais, os produtos e serviços bancários são muito semelhantes, 

tornando-se cada vez mais difícil criar vantagens competitivas.  

 

A mudança de uma instituição financeira para outra tem sido cada dia mais 

fácil, já era o tempo em que o cliente ao realizar operações como: investimentos, 

empréstimos, previdências, entre outros criava um vínculo com o banco e caso ele 

optasse em mudar de instituição, teria que arcar com alguns custos, como impostos 

e CPMF. Hoje em dia com a tecnologia, tudo passou a realizar-se de maneira muito 

simples e rápida. 

  

Com isso, manter clientes fiéis é um grande desafio para os bancos, o 

assédio da concorrência é cada vez mais intenso. Às vezes as decisões de troca de 

banco, não são decididas exclusivamente pelo cliente, existem as mudanças que 

partem das organizações em que o cliente é funcionário, são as chamadas folhas de 

pagamento, que hoje em dia tem sido um grande nicho para os bancos, pois 

conseguem de uma só vez migrar da concorrência vários clientes.  

 

Essas mudanças vêm causando preocupação para as instituições, já era o 

tempo em que elas estavam apenas preocupadas em conquistar novos clientes, 

surgiu uma preocupação que vem crescendo muito, evitar que seus clientes migrem 

para outras instituições. Além do que, conquistar novos clientes custa muito mais 

caro do que manter os já existentes. 

 

Para uma boa estratégia de retenção de clientes, é necessário buscar 

respostas sobre os clientes, é preciso saber o que motiva um cliente a permanecer 

na instituição.  

 

A seguir no segundo capítulo será abordado o referencial teórico que 

fundamentou o desenvolvimento do trabalho, no terceiro capítulo é apresentado o 
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método utilizado, no quarto capítulo serão apresentados os resultados e as análises 

e no quinto capítulo serão apresentadas as conclusões obtidas. 

 

1.1 Tema e problema de pesquisa 

 

Além de buscar novos clientes, os bancos não podem descuidar da sua base 

de clientes, pois ao mesmo tempo em que o banco visa conquistar novos clientes 

que possuem negócios em outras instituições, as outras estão assediando seus 

clientes. Por isso conquistar e cativar os clientes vêm sendo um grande desafio nas 

instituições financeiras.    

 

O setor de serviços bancários sofreu diversas mudanças ao longo do tempo, 

no passado não havia a preocupação em reter clientes, as mudanças eram difíceis, 

havia muita lealdade à marca, os bancos costumavam escolher quem seriam seus 

clientes.  Hoje a realidade mudou muito. 

 

  Até pouco tempo atrás a estratégia adotada pelos bancos foi à segmentação 

de clientes, os agrupando na tentativa de oferecer produtos e serviços adequados 

àquele nicho. A princípio trouxe efeitos positivos, porém foi apenas um passo na 

direção da busca da satisfação, fidelização e retenção dos clientes. 

 

Hoje em dia, os bancos têm adotado medidas apoiando-se na utilização do 

marketing, para obter maiores vantagens competitivas na manutenção de seus 

clientes. Os consumidores têm exigido alta qualidade com custos cada vez menores, 

pois sabem que existem muitas facilidades caso não estejam satisfeitos e queiram 

mudar de banco. Opções não têm faltado, de maneira simples devido às 

tecnologias, ele pode mudar de uma hora para outra. 

 

É preciso conhecer o que traz satisfação e insatisfação aos clientes, o que 

gera a fidelização, e principalmente: O que faz com que os clientes venham a 

abandonar a instituição? 
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 Tais conhecimentos permitem a alocação mais eficaz de recursos no sentido 

de favorecer estratégias e ações que tragam melhores resultados na manutenção de 

clientes. 

 

1.2 Objetivos 

 

A seguir são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos que 

nortearam o desenvolvimento do trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Identificar quais são os principais motivos que levam os clientes pessoa física 

da agência João Colin do Banco do Brasil a encerrarem suas atividades junto à 

instituição financeira. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar fatores geradores de insatisfação dos clientes; 

• Identificar os fatores de fidelização que mais impactam os clientes; 

• Identificar os motivos que levam os clientes a abandonarem a instituição. 

 

1.3 Justificativas 

 

A justificativa para a realização desta monografia é a contribuição que a 

mesma poderá propiciar à instituição Banco do Brasil, em especial à agência João 

Colin, na melhoria do nível de satisfação de seus clientes pessoa física, ao 

identificar quais elementos internos ou externos mais afetam a decisões dos clientes 

em permanecer na instituição, evitando assim a evasão dos mesmos. 

 

Justifica-se a escolha do tema pela extrema importância que a retenção de 

clientes representa para o Banco. As perdas de clientes trazem grandes prejuízos à 
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instituição, uma vez que pode custar até cinco vezes mais atrair um novo cliente do 

que custa manter um cliente atual satisfeito.  

 

Outro ponto importante, é que o valor de um cliente para uma organização 

aumenta durante sua permanência com ela. À medida que os negócios de um 

cliente aumentam, os custos operacionais da organização declinam e assim, a 

rentabilidade também aumenta. 

 

1.4 Delimitação do tema 

 

O presente trabalho buscou o levantamento de teorias e de conceitos 

relativos à satisfação, fidelização e retenção de clientes; à pesquisa, procurando 

identificar os motivos que podem levar a evasão de clientes da agência João Colin 

do Banco do Brasil S/A; e à discussão da teoria e prática, confrontando os dados 

obtidos na pesquisa de campo, com os conceitos, teorias e idéias, defendidas pelos 

diversos autores. 

 

A população estudada constitui-se de correntistas pessoas físicas da agência, 

sinalizados pela instituição com tendências a evasão e ex-correntistas pessoas 

físicas da agência. Com os correntistas foram abordados fatores referentes à 

satisfação, verificação da percepção quanto ao atendimento prestado pela agência, 

em vários aspectos. Com ex-correntistas foram abordados fatores referentes ao 

motivo por ter deixado a instituição, a insatisfação e comparação com o atual banco. 

 

1.5 Estrutura do trabalho 

 

Os conteúdos apresentados nos próximos capítulos estão divididos da 

seguinte forma: 

 

No segundo capítulo é apresentado o referencial teórico do trabalho, no qual 

são apresentados temas relacionados a serviços, inicialmente, definindo e 

caracterizando serviços, logo após, serviços e o relacionamento com o cliente, 

posteriormente, é apresentado os serviços no setor bancário. Em seguida, é 

apresentado o tema relacionado ao consumidor, tendo a definição de consumidores, 
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os fatores que influenciam o seu comportamento e as suas expectativas. Por fim, 

são apresentados os aspectos fundamentais na satisfação, fidelização e retenção 

dos clientes. 

 

No terceiro capítulo, são apresentados os aspectos metodológicos adotados 

no presente trabalho que objetivaram respaldar a pesquisa de campo sobre os 

correntistas e ex-clientes da agência João Colin do Banco do Brasil. 

 

No quarto capítulo, são apresentados os resultados e feitas às análises da 

pesquisa de campo. 

  

No quinto capítulo, são apresentadas as conclusões, de acordo com os 

objetivos propostos, bem como as recomendações e sugestões para novos 

trabalhos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Serviços 

 

Para KOTLER (1998, Pag.412) serviço é “qualquer ato ou desempenho que 

uma parte possa oferecer a outra e que seja essencialmente intangível e não resulta 

na propriedade de nada. Sua produção pode ou não estar vinculada a um produto 

físico”. 

 

CHURCHILL & PETER (2000, p. 293) afirmam que “serviços são produtos 

puramente, ou essencialmente, intangíveis, como viagens e planos de saúde. O 

setor de serviços responde por mais da metade dos empregos e do produto interno 

bruto e está crescendo globalmente”. 

 

De acordo com CHURCHILL & PETER (2000), os serviços possuem várias 

características que os distinguem dos bens, dentre elas: relação com os clientes, 

perecibilidade, intangibilidade, inseparabilidade, esforço do cliente e uniformidade.  

Relação com os clientes: para CHURCHILL & PETER (2000, p. 293), “Em 

muitos casos, os profissionais de marketing de serviços têm uma relação pessoal 

contínua com seus clientes”. Na prestação de um serviço a relação com os clientes 

tem muita importância, além de um serviço de qualidade, o prestador que mantém 

um bom relacionamento tem mais chances de sucesso. “Profissionais de marketing 

de serviços dependem de sua capacidade de reter – e não só de atrair – clientes”.  

Perecibilidade: os serviços são perecíveis, pois se não forem usados no 

momento em que são oferecidos, não podem mais ser utilizados. Podemos citar 

como exemplo a realização de um evento, se todos os ingressos não forem 

vendidos, o lucro dos que sobraram é perdido, após o evento não terão mais valor. 

Ao contrário os bens podem ser colocados em estoque e usados futuramente. 

Segundo CHURCHILL & PETER (2000, p. 293): “Serviços só podem ser usados no 

momento em que são oferecidos”. 

Intangibilidade: os serviços são intangíveis, já que não podem ser tocados, 

cheirados, experimentados, vistos, provados, sentidos ou ouvidos antes de serem 

comprados. Os compradores não têm como saber se os serviços irão ser 

satisfatórios. Segundo CHURCHILL & PETER (2000, p. 294): “O cliente possui 
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apenas lembranças ou resultados, como um cabelo bem cortado ou um maior 

conhecimento”. 

Inseparabilidade: os serviços, geralmente não podem ser separados da 

pessoa que o executa, sem a pessoa o serviço não irá existir. Eles são produzidos e 

consumidos simultaneamente, mas isso não acontece para bens físicos que são 

fabricados, estocados, distribuídos e consumidos.  

Esforço do cliente: nos serviços os clientes muitas vezes os clientes 

interagem com o serviço que está sendo prestado, há o esforço do mesmo para que 

o serviço seja realizado. Se o cliente participa de uma aula de ginástica, terá que 

prestar atenção nos ensinamentos e realizar os exercícios. Para CHURCHILL & 

PETER (2000, p. 295): “Os clientes muitas vezes participam numa certa medida da 

produção de muitos tipos de serviços”. 

Uniformidade: nos serviços não há como ter procedimentos para se 

identificar e corrigir falhas, pois muitas vezes são adaptados de acordo com o 

cliente. Na prestação de serviço de um cabeleireiro, por exemplo, não há como 

generalizar os resultados para todos os clientes, às vezes o resultado pode agradar 

um cliente e desagradar outro.  

 

Para KOTLER (1999, p.421), uma das principais maneiras de uma empresa 

de serviços diferenciar-se de concorrentes é prestar serviços de alta qualidade. A 

chave, segundo ele, “é atender ou exceder as expectativas de qualidade dos 

consumidores-alvos”. Diz ainda que as expectativas desses consumidores “são 

formadas por experiências passadas, divulgação boca a boca e propaganda da 

empresa de serviços”. 

 

CHURCHILL & PETER (2000, p. 299) comentam que “para proporcionar 

serviços de qualidade, a organização precisa adequá-los às necessidades e desejos 

de clientes específicos e criar valor”. 

 

“Á medida que as economias evoluem, uma proporção cada vez maior de 

suas atividades se concentra na produção de  serviços [...]. Muitas ofertas ao 

mercado consistem em um mix variável de bens e serviços.” (KOTLER, 2000, p. 25)  
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2.2 Serviços e o relacionamento com o cliente 

 

O relacionamento com clientes tem recebido atenção crescente, desde que se 

percebeu que fidelidade e rentabilidade andam lado a lado, no mesmo ritmo da 

satisfação dos clientes. 

 

COBRA (2000, p.53) diz o seguinte: 

      “A razão do sucesso de uma empresa em qualquer ramo de negócios 

depende do grau de relacionamento da empresa com seus clientes. Essa 

integração depende do adequado atendimento a clientela. Portanto, prestar 

serviços de qualidade significa estreitar com os clientes um importante elo.” 

 

O relacionamento com o cliente deve ser verificado com muito cuidado e 

constantemente, segundo LEVIT (1990, p.119) “um cliente é um ativo habitualmente 

mais precioso do que os ativos de um balanço, além do mais, um cliente é um bem 

duplo: primeiro, ele é a fonte direta de caixa oriunda e, segundo, sua existência pode 

ser usada para levantar fundos dos banqueiros e investidores, fundos que podem 

ser convertidos em bens tangíveis”. 

 

Com o conhecimento do cliente e seu valor através do histórico de 

relacionamento com a organização, estabelece níveis de relacionamento, 

diferenciando os clientes. Os níveis segundo KOTLER (1999, p.2) são os seguintes: 

“Básico – O vendedor da empresa vende o produto, mas não lhe dá 

acompanhamento de forma alguma; 

Reativo – o vendedor vende o produto e pede ao cliente que o chame se chegar a ter 

alguma dúvida ou problema; 

Responsável – o vendedor chama o cliente, pouco depois da venda, para saber se o 

produto está cumprindo as suas expectativas. Além disso, o vendedor pede 

sugestões ao cliente para melhora o produto; 

Proativo – o vendedor ou alguma outra pessoa da empresa chama o cliente, de 

tempos em tempos, para lhe falar dos usos aperfeiçoados do produto ou de produtos 

novos que poderiam ser úteis. 

Societário (Partnership) – a empresa trabalha de forma sustentada com o cliente e 

com outros clientes, para encontrar a forma de proporcionar-lhes mais valor 

(qualidade).” 
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Atualmente o caminho para o sucesso está no fortalecimento dos 

relacionamentos com os clientes, criando elos e rotinas que melhorem a imagem 

das empresas, aumentando a qualidade percebida e garantindo assim, a superação 

de suas metas. 

 

Para KOTLER (1998) há cada vez mais a necessidade de relacionamento. O 

autor acredita que a maioria das pessoas está se distanciando do marketing de 

transação, cuja ênfase é fazer vendas, para praticar o marketing de relacionamento, 

que enfatiza a construção e manutenção de relacionamentos lucrativos em longo 

prazo, oferecendo aos clientes mais valor e satisfação. 

 

Atualmente, a prestação de serviços constitui uma das principais 

responsáveis pela satisfação obtida pelo cliente pela utilidade de tempo, lugar e 

posse. Para SEMENIK e BAMOSSY (1995, p.605): 

“Os serviços freqüentemente podem representar a base da diferenciação 

seja através de disponibilidade de crediário, entrega, instalação, layaway 

(somente após o pagamento das parcelas é que o cliente retira o produto), 

alterações e vendedores. Assim, com o crescimento dos serviços, como 

elemento de diferenciação competitiva, os varejistas têm que optar entre se 

equiparar ou superar a capacidade de serviços dos concorrentes ou perder sua 

participação de mercado.” 

 

2.3 Os serviços bancários 

 

COBRA (2000, p.173) afirma que “a qualidade de um produto ou serviço 

financeiro deve estar focado nas necessidades dos clientes, procurando oferecer 

sempre algo que exceda as expectativas”. 

 

 Os bancos oferecem diversos tipos de serviços, que viabilizam suas receitas, 

através de cobrança de tarifas, intermediação financeira e empréstimos. 

 

Com base no momento vivido pelos bancos em relação à prática do 

marketing, COBRA (2000, p.67) comenta “com base no desenvolvimento de 

programas de qualidade, as empresas do setor financeiro estão procurando 
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combinar o foco no cliente com processos eficazes para o desenvolvimento de 

produtos e serviços que atendam de maneira detalhada aos desejos dos clientes”. 

 

Segundo SHETH, MITTAL & NEWMAN (2001) que as organizações que se 

tornam orientadas para os clientes, elas conseguem obter vantagens competitivas, 

pois a empresa é capaz de oferecer valor tanto para os clientes internos como 

externos. 

 

SHETH, MITTAL & NEWMAN (2001) dizem que “seguir uma orientação para 

o cliente traz para a empresa vantagens competitivas que levam a um desempenho 

empresarial mais alto, na forma de um aumento na lucratividade e de um 

crescimento da receita”. 

 

Para KOTLER (2000, p.47) o marketing societal é “determinar as 

necessidades, os desejos e interesses dos mercados-alvo, e fornecer as satisfações 

desejadas mais eficazes e eficientes do que a concorrência, de uma maneira que 

preserve ou melhore o bem estar do consumidor e da sociedade”. 

 

“A orientação de marketing societal exige que as empresas incluam 

considerações sociais e éticas em suas práticas de marketing. Elas devem equilibrar 

e fazer malabarismos com três considerações freqüentemente conflitantes: lucros 

para a empresa, satisfação dos desejos dos consumidores e interesse público.” 

(KOTLER, 2000, p.47)  

 

Os serviços bancários são serviços prestados por uma instituição bancária e 

que acompanham os produtos bancários e seus clientes. A oferta de produtos e 

serviços das instituições financeiras deve ser orientada para atender as 

necessidades e os desejos dos seus clientes conforme COBRA (2000). 

 

Para COBRA (2000), os serviços financeiros diferenciam-se dos bens e 

produtos físicos nas características de intangibilidade, produção e distribuição 

simultânea. Porém são tangíveis nos seguintes aspectos: 

 Complexidade: os serviços financeiros na maioria das vezes são muito mais 

complexos do que os produtos físicos; 
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Compra por impulso: no setor financeiro não existe a compra por impulso, o 

cliente não chega à agência e solicita um plano de previdência sem antes ter 

informações a respeito do assunto. 

Relação continuada: no setor financeiro à relação com o cliente tende a ser 

continuada, exceto se o cliente não estiver satisfeito com a instituição. 

 

Uma das características que diferenciam os serviços dos bens é a 

impossibilidade de refazê-los, pois a produção é simultânea ao recebimento dos 

serviços. O setor bancário sendo um setor prestador de serviços precisa ter o 

aspecto qualidade evidenciado, devido ao fato de que o serviço deve ser bem 

executado logo na primeira vez conforme REIS (1998).  

 

Se os serviços forem mal executados na atividade bancária, podem contribuir 

para a perda de reputação da instituição, além de representarem custos extras ao se 

ter que refazer o serviço e tratar a questão da insatisfação do cliente. 

 

Os bancos têm buscado aumentar a qualidade nos serviços prestados, 

gerando satisfação aos clientes, uma vez que estando satisfeitos tendem a ser mais 

leais, e com isso, ficam propensos a dar maior rentabilidade ao banco, utilizando 

mais serviços, adquirindo novos produtos e divulgando experiências positivas a 

outras pessoas. 

 

Para REIS (1998) existem vários fatores que são determinantes da qualidade 

e satisfação com os serviços bancários. Dentre eles: 

Garantia: conhecimento e cortesia dos funcionários e sua capacidade em 

transmitir segurança ao cliente; 

Presteza: disponibilidade do banco e dos funcionários em prestar um serviço 

entendido pelo cliente como um serviço de qualidade; 

Acesso: facilidade em ter contato com o banco, isso é, a forma de 

relacionamento com o banco, é a forma como esse relacionamento é entendido pelo 

cliente; 

Aspectos tangíveis: são os fatores físicos da prestação do serviço. Como os 

clientes enxergam e como eles proporcionam maior facilidade na execução das 

operações e comodidade. 
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Confiabilidade: consistência no desempenho demonstrado pelo banco. Os 

clientes de bancos têm cada vez mais opções de escolha, tendo maiores 

possibilidade e facilidade em mudar de fornecedor. 

 

Segundo COBRA (2000), para que as instituições financeiras possam se 

tornar competitivas, precisam se reposicionar, agregando valor aos seus produtos e 

serviços, melhorando a qualidade de atendimento aos seus clientes. Deve estar 

sempre procurando agregar valor objetivando satisfazer os desejos de seus clientes, 

que são o ponto central. Devido ao fato de que as necessidades dos clientes 

mudam, a instituição precisa estar atenta nessas mudanças, deve ouvir os clientes e 

oferecer produtos e serviços de qualidade. 

 

Para REIS (1998), cada vez mais as instituições financeiras deverão oferecer 

qualidade aos seus clientes. Os bancos devem se adequar a nova realidade de 

mercado, onde a tecnologia e a qualificação dos funcionários têm papel cada vez 

mais importante na busca de resultados satisfatórios.  

 

2.4 Consumidor 

 

Segundo ALMEIDA (1995) existem três fases distintas no estudo de clientes. 

A primeira diz respeito à era da idade média, em que havia uma estreita relação 

entre que produzia e o consumidor, de modo era fácil conhecer os clientes, pois 

havia um contato que permitia um monitoramento constate das necessidades e dos 

interesses do cliente. Na era do produto, as empresas perderam totalmente o foco 

no cliente, nesta época a qualidade não era importante, uma vez que tudo que era 

produzido era consumido. Por último temos a era do cliente, começou no momento 

em que o mundo entrou numa crise econômica e o consumo foi reduzido. Com isso 

houve uma mudança radical no comportamento do consumidor e também na forma 

como as empresas se relacionavam com seus clientes. 

 

ALMEIDA (1995, p.93) diz que “conhecer o cliente é uma condição necessária 

a todas as empresas que queiram competir nesta nova era, a Era do cliente”. 
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Para KOTLER (2000), as empresas teriam muitos benefícios se conhecessem 

melhor seus clientes. Com isso as empresas poderiam testar novos produtos com 

eles e ainda obter novas idéias. Muitas empresas ficam distantes dos clientes nesse 

aspecto. A empresa deve buscar em seus clientes a ajudar para saber o que se 

passa em suas mentes. 

 

A percepção do cliente é algo muito importante para a empresa, e deve-se ter 

muito cuidado, caso os serviços não satisfaçam suas necessidades. Como afirmam 

Berry e Parasuraman (1992, p.53): 

“Os clientes prestam mais atenção ao desempenho da companhia quando 

algo dá errado do que quando tudo funciona bem. Serviços com falhas 

produzem uma emoção mais intensa e, assim, uma avaliação mais carregada 

da parte do cliente do que o serviço impecável.”. 

 

Segundo Berry e Parasuraman (1992, p.53), “uma platéia atenta para as 

mensagens que o esforço de recuperação da empresa transmite sobre seus valores 

e prioridades de serviço”. 

 

Num cenário altamente competitivo no setor de prestação de serviços, onde 

os esforços têm como objetivo aumentar a qualidade, visando criar vantagens para a 

empresa, encontrar oportunidades para diferenciar a empresa tem sido cada vez 

mais difícil.  

 

Os atributos físicos da empresa podem ser usados como uma diferenciação. 

As instalações e as aparências dos funcionários pode ser um ponto positivo, muitas 

vezes têm um impacto direto sobre como os consumidores percebem que a empresa 

cuidará do aspecto do serviço de sua atividade.  

 

Para BATESON e HOFFMAN (2001), melhorar as instalações da empresa 

muitas vezes melhora a imagem da empresa na mente de consumidores, contudo, 

um melhoramento elaborado demais pode afastar alguns clientes que acreditam que 

a empresa pode estar transferindo os custos dessa melhora para preços mais altos. 

 



 23 

2.5 Fatores que influenciam o comportamento do consumidor 

 

Segundo SHETH, MITTAL & NEWMAN (2001, p.29), “o comportamento do 

cliente é definido como as atividades físicas e mentais realizadas por clientes de 

bens de consumo e industriais que resultam em decisões e ações”. 

 

As organizações estão percebendo a importância de entender o 

comportamento dos clientes, sendo um dos caminhos para o sucesso. Através da 

análise do comportamento, podem-se obter conhecimentos básicos necessários as 

decisões empresariais. 

 

Segundo CHURCHILL & PETER (2000), o processo de compra do 

consumidor inclui cinco etapas: reconhecimento da necessidade, busca de 

informações, avaliação das alternativas, decisão de compra e avaliação pós-compra. 

 

O comportamento do consumidor é influenciado por várias forças, que levam 

os consumidores a comprarem certos produtos e marcas em vez de outros. Essas 

forças são influências sociais, de marketing e situacionais. 

 

Os profissionais e pesquisadores de marketing há muito se preocupam em 

entender como as pessoas tomam decisões e exercem suas escolhas. Sabe-se que 

esse processo é extremamente complexo. 

  

Nas influências sociais, cada consumidor é influenciado por vários grupos, 

dentre eles os mais notáveis são de cultura, subcultura e classe social, de referência 

da pessoa e a família. CHURCHILL & PETER (2000, p.154) afirmam que “esses 

grupos influenciam nosso comportamento ao oferecer mensagens diretas e indiretas 

sobre atividades específicas”. 

 

 Nas influências de marketing, são incluídas as estratégias de marketing, 

sendo de produto, preço, praça ou promoção. Já as influências situacionais dizem 

respeito ao ambiente físico e social, o tempo, a natureza da tarefa, além do humor e 

das condições momentâneas.  
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Para CHURCHILL & PETER (2000, p.169), “o processo de compra do 

consumidor pode ser uma tomada de decisão rotineira, limitada ou extensiva”. 

 

SHETH, MITTAL & NEWMAN (2001) afirmam que os princípios do 

comportamento do cliente devem ser utilizados quando ela se aplica a desenvolver e 

manter uma orientação para o cliente, pois assim serão mais úteis.  Essa orientação 

quer dizer entender completamente os desejos e as necessidades dos clientes, do 

ambiente competitivo e da natureza do mercado, com objetivo de criar planos e 

ações, a fim de criar clientes satisfeitos. 

 

2.6 Expectativas do consumidor 

 

ALMEIDA (1995, p.119) diz que “ter expectativa é como respirar; é uma ação 

automática, vinculada a natureza humana. Toda ação ou situação a ser vivida no 

futuro, é precedida de uma expectativa, consciente ou inconsciente”. 

 

Segundo ALMEIDA (1995), a satisfação do cliente é uma relação entre o que 

o cliente percebeu e a expectativa. Quanto maior for à expectativa, maior será a 

possibilidade de o cliente se frustrar. 

 

Para ALMEIDA (1995), as expectativas dos clientes em relação a um 

determinado serviço, dependem de uma série de fatores: 

Estrutura da personalidade: existem pessoas problemáticas, difíceis de 

serem agradadas e pessoas dóceis, com alto grau de tolerância; 

Estado de espírito: varia com o estágio evolutivo, com as pressões do 

cotidiano; varia com o dia, ou com o momento de cada um; 

Informações armazenadas: o nível, volume e a qualidade das informações e 

experiências, que se acumulam durante o passar do tempo, influenciam as pessoas; 

Experiência com outras empresas: quando o cliente julga, ou percebe a 

qualidade de um serviço, ele o faz de forma comparada com experiências já vividas 

em outras organizações; 

Experiência com a própria empresa: quando o cliente retorna, ele traz 

consigo um padrão de serviço histórico, que vai influenciar o julgamento da 

qualidade presente. 
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Para KOTLER (2000) as expectativas dos consumidores estão baseadas em 

experiências anteriores. Deste modo, quando a empresa estabelece expectativas 

muito altas, poderá desapontar o cliente. E ao contrário, se forem estabelecidas 

expectativas muito baixas, não haverá atração de compradores suficientes, muito 

embora aqueles poucos que comprarem produtos poderão ficar satisfeitos. Diante 

dessa concepção, empresas bem sucedidas elevam suas expectativas e encontram 

formas de garantir esse desempenho superior, buscando a satisfação total do cliente 

 

“Eles formam uma expectativa de valor e agem com base nela. A 

probabilidade de satisfação e repetição da compra depende de a oferta atender ou 

não a essa expectativa de valor.” (KOTLER, 2000, p.56)  

 

“Podemos dizer que a empresa fornece qualidade sempre que seu produto ou 

serviço atende às expectativas dos clientes ou as excede. Uma empresa que 

satisfaz a maioria das necessidades de seus clientes durante a maior parte do tempo 

é denominada empresa de qualidade.” (KOTLER, 2000, p.79)  

 

2.7 Satisfação e fidelização do cliente 

 

“Satisfação consiste na sensação de prazer ou desapontamento resultantes 

da comparação do desempenho (ou resultado) percebido de um produto em relação 

às expectativas do comprador.” (KOTLER, 2000, p.58)   

 

“Compreender as necessidades e os desejos dos clientes nem sempre é uma 

tarefa fácil. Alguns  consumidores têm necessidades das quais não têm plena 

consciência. Ou não conseguem articular essas necessidades. Ou então empregam 

palavras que exigem alguma interpretação.” (KOTLER, 2000, p.43)   

 

 Para KOTLER (2000) as empresas centradas no cliente, a satisfação de 

clientes é ao mesmo tempo uma meta e uma ferramenta de marketing. Empresas 
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que alcançam altos índices de satisfação de clientes fazem questão que seu 

mercado-alvo saiba disso. 

 

Segundo KOTLER (2000) a empresa inteligente cria um alto nível de 

satisfação em seus funcionários, que leva a um esforço maior,  que leva a produtos 

e atendimento de melhor qualidade, que criam maior satisfação de clientes, que leva 

a negócios mais regulares, que levam a maiores taxas de crescimento e lucro, que 

levam a um alto nível de satisfação de acionistas, que leva a mais investimentos.  

 

Para definir boas estratégias, a empresa deve ser preocupar em formar 

relação de parceria, com resultados e benefícios que prevêem a satisfação mutua 

das partes, sendo alcançadas somente com o envolvimento e desempenho de 

pessoas. Nesse sentido, COBRA (2000, p.71) diz que: 

“(...) o grande diferencial não são os serviços, são as pessoas, uma vez que 
os serviços dependem do desempenho das pessoas e não apenas de 
máquinas e equipamentos destinados à prestação dos serviços financeiros 
por meio de cartões inteligentes, atendimentos a segurados, emissão de 
bilhetes aéreos”. 

 

Para ALMEIDA (1995) é preciso encantar o cliente, o processo é 

essencialmente elegante, que envolve relação com as palavras “surpreender” e 

“inesperado”. O autor alerta que “encantamento não é promoção, que se dá hoje e 

se tira amanhã”, se isso acontecer o cliente fica decepcionado, o padrão de 

qualidade cai na ótica do cliente. 

   

Clientes fiéis tendem a consumir mais. E quanto mais fiéis, maior a vida útil da 

carteira de clientes da organização, menor o custo de recuperação de clientes e 

maior valor financeiro agregado à marca. Além da perda do cliente insatisfeito, há a 

perda de outros que são influenciados negativamente e o custo de recuperar esses 

clientes perdidos.  

 

A satisfação pode ser obtida em uma única transação, mas a fidelidade só se 

conquista em longo prazo. Nada garante que um cliente satisfeito recusará as 

ofertas da concorrência. Já um cliente fiel pensará duas vezes antes de trair.  
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Segundo KOTLER (1998), satisfação se mede através da relação entre o que 

o cliente recebeu ou percebeu e o que esperava ter ou ver (percepção x 

expectativa). Com isso a satisfação é função do desempenho percebido e das 

expectativas. Se o desempenho ficar longe das expectativas, o consumidor estará 

insatisfeito. Se o desempenho atender às expectativas, o consumidor estará 

satisfeito e se excedê-las estará altamente satisfeito ou encantado.  

 

A satisfação dos clientes é influenciada por produtos e serviços de qualidade, 

preço percebido como justo, condições de pagamento satisfatórias, cumprimento de 

prazos e compromissos assumidos pela empresa, disponibilidade dos 

produtos/serviços, entrega adequada, escuta atenciosa, diálogo de compromisso, 

descontos e ofertas especiais e facilidade da compra.  

 

Para tornar os clientes fiéis é preciso identificá-los, porque não se estabelece 

uma relação com quem não se conhece. A partir daí, aprender sobre eles, suas 

necessidades e seus desejos, utilizando essas informações para estreitar o 

relacionamento e conhecê-los cada vez mais. Isso dá à empresa um diferencial e 

cria barreiras de confiança tornando inconveniente a migração para um concorrente, 

porque o novo relacionamento começaria do zero, sem nenhum conhecimento de 

ambas as partes.  

 

Segundo KOTLER (2000) os clientes estão exigindo cada vez mais qualidade 

e serviço superiores, além de alguma customização. Cada vez mais eles percebem 

menos diferenças reais entre produtos e mostram menos fidelidade a marcas, além 

de obterem muitas informações sobre produtos por meio da Internet e de outras 

fontes, o que permite que comprem de maneira mais racional. 

 

2.8 Estratégias de retenção de clientes 

 

Segundo KOTLER (1998), o custo de manter um cliente na empresa é cinco 

vezes menor do que conquistar um novo cliente. Entretanto, nem sempre as 

empresas dão a devida atenção ao feedback do cliente ou mesmo à falta dele. O 

esforço na retenção de clientes é, antes de tudo, um investimento que irá garantir 

aumento das vendas e redução das despesas. 



 28 

Na opinião de KOTLER (2000, p.69):   

“Infelizmente, a maior parte da teoria e prática de marketing concentra-se na arte de 

atrair novos clientes, em vez de na retenção dos existentes. Tradicionalmente, a 

ênfase tem sido na realização de vendas, em vez de na construção de 

relacionamentos; em pré-vendas e vendas, em vez de na assistência pós-venda.”  

 

CARDOSO e FILHO (2001, p.40) destacam alguns preceitos de marketing 

que colaboram com idéias de retenção e fidelização de clientes: 

“• Vender para um novo cliente custa seis vezes mais do que vender para um cliente 

antigo; 

• Um cliente insatisfeito contará sua experiência para 8 a 10 pessoas; 

• Uma empresa pode aumentar seu lucro em 85%, aumentando sua retenção de 

clientes em apenas 5%; 

• A probabilidade de vender um produto para um cliente novo é de 15% contra 50% 

de um cliente que já existia; 

• 70% dos clientes que reclamam farão negócios com a empresa novamente, se esta 

melhorar seus serviços; 

• Mais de 90% das empresas não têm integração de vendas nem de serviços.” 

 

Clientes que são fiéis a empresa reclamam quando passam por uma 

experiência que não os agradou, porque querem ver seu problema resolvido, gostam 

e acreditam na empresa e tentam melhorá-la. Já os clientes infiéis vão embora, sem 

reclamar e ainda passam uma imagem negativa para outros clientes.  

 

Segundo REIS (1998), referente às pesquisas realizadas nos Estados Unidos, 

demonstrando quais as principais causas por que um cliente muda de fornecedor de 

serviços, apontou que 65% por indiferença do pessoal na hora do atendimento, 14% 

por reclamações não atendidas, 10% por maiores vantagens oferecidas pela 

concorrência, 5% por novas amizades comerciais, 5% Por mudança de residência,     

1% devido a falecimento. 

 

KOTLER (1998) diz que o sucesso para a retenção do consumidor é a sua 

satisfação. Uma empresa preocupada em medir regularmente a satisfação do 

consumidor e investigar os principais fatores de satisfação ou insatisfação através 

de pesquisas, poderia usar essas informações para melhorar o seu desempenho. 



 29 

Sobre a rotatividade de clientes KOTLER (2000, p.69) diz o seguinte:   

“Não basta dominar as técnicas para atrair novos clientes; a empresa deve retê-los. 

Muitas empresas possuem um alto índice de rotatividade de clientes – ou seja, 

conquistam novos clientes e perdem muitos deles. É como sistematicamente 

adicionar água a uma panela que possui um pequeno furo. As empresas de hoje 

devem dar mais atenção a seu índice de abandono de clientes.”  

 

KOTLER e ARMSTRONG (1999) recomendam ter um cuidado especial com 

evasão de clientes. A evasão de clientes traz grandes prejuízos às organizações, e 

exigem medidas para reduzir o índice de abandono. É importante identificar o motivo 

da evasão dos consumidores e procurar maneiras de corrigir-los, principalmente os 

que abandonaram a instituição por motivo de insatisfação com atendimento. Outros 

motivos apontados podem ser produtos de qualidade inferior, preços altos, sobre 

esse assunto KOTLER (2000, p.69) diz que “a empresa deve examinar os 

percentuais de clientes que abandonam por esses ou outros motivos.” 

 

 WHITELEY (1992) também apresenta conclusões a respeito do abandono de 

clientes das instituições, os resultados foram os seguintes: 15% deixaram a empresa 

por achar um produto melhor em outra companhia, 15% saíram por achar outro 

produto mais barato, 20% saíram por falta de atenção pessoal, 49% saíram pelo 

atendimento ter sido, dentre outros fatores, rude e desatencioso. 

 

Com a grande competitividade na área bancária, a qualidade nos serviços 

tem sido fundamental para que os bancos consigam reter seus clientes, a grande 

chave para o sucesso vem através retenção dos clientes e com eles realizar mais 

negócios. 

 

Para REIS (1998) o importante é ouvir os clientes, estar atentos as suas 

reclamações e sugestões, na busca da qualidade dos serviços. Além de conquistar 

novos clientes, devem-se manter a base de clientes satisfeitos com os serviços 

prestados. A gestão das reclamações de clientes é considerada uma eficaz 

ferramenta para melhorar os padrões de qualidade. 
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3 MÉTODO 

 

A identificação dos motivos da evasão dos correntistas da agência João Colin 

do Banco do Brasil não poderia ser de forma alguma feita ao acaso, por isso, o rigor 

metodológico é um dos principais pontos que conferem credibilidade ao estudo. 

 

LAKATOS (1991) comenta: “o método é o conjunto das atividades sistêmicas 

e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - 

conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando 

erros e auxiliando as decisões do cientista”. 

 

A pesquisa foi composta por três etapas: uma pesquisa exploratória com uso 

de dados secundários, uma pesquisa exploratória seguida de uma descritiva 

quantitativa e uma pesquisa exploratória qualitativa. 

 

3.1 Objeto de estudo 

 

A monografia tem como objeto de estudo, o Banco do Brasil (BB) que 

atualmente tem presença em todo o Brasil e no mundo. No Brasil já são mais de 4 

mil agências e mais de 40 mil caixas eletrônicos. Além disso, o Banco do Brasil vem 

ampliando sua presença internacional contando hoje com mais de 40 pontos de 

atendimento no exterior, divididos em agências, subagências, unidades de 

negócios/escritórios e subsidiárias.  

 

O BB tem como missão ser a solução em serviços e intermediação financeira, 

atender às expectativas de clientes e acionista, fortalecer o compromisso entre os 

funcionários e a Empresa, e contribuir para o desenvolvimento do País. 

 

O Banco do Brasil foi fundado em 12 de outubro de 1908 por Dom João VI. 

Alem de viabilizar a vinda da corte portuguesa para o Brasil, o banco tinha a função 

de emissor da moeda.  

 

A primeira utilização da denominação banco do Brasil aconteceu já em 1808, 

resultado da associação de seu ramo de atividade ao nome do país. Na mesma 
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época, puderam-se observar diferentes configurações da marca banco do Brasil em 

papel-moeda e documentos oficiais. E a partir daí, a marca BB tem simbolizado 

tradição, confiabilidade, seriedade, segurança e credibilidade.  

 

Hoje com 24,6 milhões de clientes correntistas, 15,1 mil pontos de 

atendimentos em 3,1 mil cidades e 22 países, o Banco do Brasil é hoje a maior 

instituição financeira do País, atendendo a todos os segmentos do mercado 

financeiro. 

 

 Por tratar-se de um número muito grande de clientes, optou-se em realizar a 

pesquisa em uma das agências do conglomerado Banco do Brasil. A agência 

escolhida foi a denominada de João Colin, localizada em Joinville, Santa Catarina. 

Fundada em 15 de fevereiro de 2000, no bairro industrial da cidade, possui 25 

funcionários. A agência atua no segmento de pessoas jurídicas e pessoas físicas, 

possui aproximadamente 5 mil correntistas pessoas físicas.  

 

3.2 Pesquisa realizada com clientes 

 

A seguir é apresentado o método utilizado com os clientes selecionados para 

entrevista, escolhidos dentre aqueles em que através de um sistema específico do 

BB, identifica mensalmente clientes com risco de evasão. A seleção é feita através 

de várias variáveis utilizadas como parâmetro. 

 

3.2.1 Processo metodológico 

 

Para buscar as informações sócio-econômicas dos clientes, referentes ao 

sexo, idade, escolaridade, estado civil, profissão e renda, selecionados para a 

entrevista, utilizou-se uma pesquisa exploratória junto a dados secundários, 

buscando no próprio cadastro do banco. Segundo MALHOTRA (2005) “dados 

secundários representam quaisquer dados que já foram coletados para outros 

propósitos além do problema em questão”.  
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Para a definição dos tópicos a serem abordados no formulário para entrevista 

com os clientes selecionados, optou-se por uma pesquisa exploratória. Após 

definido os tópicos a serem abordados, partiu-se para uma pesquisa descritiva 

quantitativa.  

 

Como se necessitava buscar informações junto aos clientes da agência, 

partiu-se para uma pesquisa descritiva, onde necessariamente já existe um maior 

embasamento sobre o tema a ser estudado e os objetivos a serem alcançados. Na 

opinião de DEMO (1995):  

“As pesquisas descritivas são caracterizadas por possuírem objetivos bem 

definidos, procedimentos formais, serem bem estruturados e dirimidos para 

solução de problemas ou avaliação de alternativas de cursos de ação. 

Diferentemente do que ocorre nas pesquisas exploratórias, a elaboração das 

questões de pesquisa pressupõe profundo conhecimento do problema a ser 

estudado. O pesquisador precisa saber exatamente o que pretende com a 

pesquisa, ou seja, quem e (ou) o que deseja medir, quando e onde o fará, 

como o fará e por que deverá fazê-lo”. 

 

A pesquisa quantitativa busca quantificar os dados e generalizar os 

resultados. Segundo MALHOTRA (2005) ela é baseada em grandes e 

representativas amostras, emprega análise estatística e é altamente estruturada. 

 

Segundo OLIVEIRA (1997) uma pesquisa descritiva quantitativa tem como 

objetivo quantificar opiniões, dados, nas formas de coleta de informações, emprega 

recursos e técnicas estatísticas. 

 

3.2.2 Definição da população e da amostra 

 

Para GIL (1991) a população é a totalidade de indivíduos que possuem as 

mesmas características definidas para um determinado estudo e amostra é a parte 

da população, selecionada de acordo com um critério técnico. 

 

Para selecionar a amostra dentre os clientes pessoa física da agência, foi 

adotada a amostragem por julgamento, que segundo MALHOTRA (2005) é uma 
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forma de amostragem por conveniência, em que os entrevistados foram escolhidos 

com base no julgamento do pesquisador.  

 

 Por estar relacionado ao objeto de estudo, julgo-se conveniente entrevistar 

os clientes da agência apontados com indícios de evasão pelo sistema específico do 

BB no período de 01/07/2007 a 30/08/2007. A seleção feita pelo sistema é feito 

através de várias variáveis utilizadas como parâmetros. Todos os clientes apontados 

pelo sistema no período foram entrevistados. 

 

Segundo MALHOTRA (2005) as técnicas de amostragem podem ser 

classificadas em não-probabilísticas e probabilísticas. A primeira depende do 

julgamento do pesquisador e a segunda a amostragem é escolhida ao acaso. 

 

3.2.3 Elaboração de um instrumento de coleta de dados 

 

Segundo KOTLER (1998), o questionário é formado por um conjunto de 

questões para serem respondidas por entrevistados. Precisa ser desenvolvido 

cuidadosamente, testado e corrigido antes de ser administrado em larga escala. 

 

Para LIVINGSTONE (1982), a entrevista Survey, é realizada sob a forma de 

pesquisa de opinião, envolvendo, na coleta de dados, uma amostra representativa 

da população em estudo, com o objetivo de conhecer ou medir os valores, as 

opiniões, as crenças, as atitudes e os comportamentos de grandes populações.  

 

O método planejado e desenvolvido para realizar o levantamento dos dados 

junto aos clientes da agência foi a Survey, uma vez que se pretendeu realizar um 

estudo descritivo, baseado na aplicação de formulário estruturado e padronizado, 

envolvendo uma amostra representativa do universo. 

 

O instrumento de levantamento de dados foi composto de 5 (cinco) questões, 

com perguntas estruturadas, de múltipla escolha. Após o estudo exploratório para 

identificar os tópicos que deveriam estar presentes no questionário, foram seguidos 

os procedimentos científicos para assegurar a confiabilidade dos resultados. A 
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elaboração do questionário é parte importante no desenvolvimento da pesquisa, ele 

deve buscar as informações necessárias através de perguntas específicas, motivar 

os entrevistados a completar a entrevista e minimizar os erros de resposta. 

 

3.2.4 Pré-teste do questionário  

 

Segundo OLIVEIRA (1997), o pré-teste serve para verificar até que ponto os 

instrumentos utilizados têm condições de garantir resultados isentos de erros. Tal 

referência demonstra a importância do pré-teste para a pesquisa. Portanto, decidiu-

se a realização do pré-teste como forma de aumentar a credibilidade do estudo. 

 

Para Gil (1996), o instrumento de coleta de dados adotado, tão logo seja 

redigido, precisa ser validado pelo pré-teste, para avaliar os instrumentos 

objetivando garantir que mensurem exatamente aquilo que pretendem medir. 

 

O pré-teste foi realizado com 10 clientes dentre a amostra selecionada, para 

verificar principalmente, se o instrumento era compreensível e completo. Após o pré-

teste, todas as inconsistências foram corrigidas.  

 

3.2.5 Coleta de dados 

 

Segundo GIL (1996), a etapa de coleta de dados precisa ser rigorosamente 

controlada e também os pesquisadores devem ser devidamente treinados, para 

evitar erros e distorções no resultado da investigação. 

  

A aplicação dos questionários aos clientes da agência foi realizado no período 

no período de 01/07 a 30/08, via telefone, sendo em média entrevistados 2 (dois) 

clientes por dia. Tempo médio da entrevista: 15 minutos.  
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3.2.6 Técnica de análise e interpretação dos dados 

 

Para LAKATOS & MARCONI (1991), a interpretação dos dados, é a parte 

mais importante do relatório, é nesse momento que são transcritos os resultados sob 

a forma de evidências para a confirmação ou não das hipóteses. 

 

Segundo CHURCHILL & PETER (2000), para transformar os dados coletados 

em informações, os pesquisadores devem analisar e interpretar os dados. Quando 

os dados são registrados num questionário ou num formulário, o pesquisador em 

primeiro lugar examina cada formulário para assegurar-se de que ele tenha sido 

preenchido corretamente. Após, o pesquisador deve codificar os dados e que em 

seguida deverão ser tabulados. Após tabulados, os pesquisadores podem realizar 

vários tipos de análise estatística. 

 

Após a coleta dos dados, foi analisado cada questionário para verificar se 

foram preenchidos corretamente e posteriormente tabulados para análise.  

 

3.3 Pesquisa realizada com ex-clientes 

 

A seguir é apresentado o método utilizado com os ex-clientes selecionados 

para entrevista, escolhidos aleatoriamente. 

 

3.3.1 Processo metodológico 

 

Com os ex-clientes selecionados para o roteiro de entrevista, optou-se por 

uma pesquisa exploratória qualitativa, que proporciona melhor visão e compreensão 

do problema. Segundo MALHOTRA (2005) “os métodos de pesquisa qualitativa 

tendem a ser bem menos estruturados e são baseados em amostras pequenas e 

não-representativas”. 

 

A pesquisa exploratória qualitativa que tem como objetivo proporcionar melhor 

visão e compreensão do problema. Para MALHOTRA (2005) a pesquisa exploratória 
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tem como objetivo explorar ou examinar um problema ou situação para proporcionar 

conhecimento e compreensão. 

 

A técnica utilizada para levantamento dos dados foi entrevista de 

profundidade, na qual se tem conversas pouco estruturadas com o público-alvo. 

Segundo MALHOTRA (2005) as entrevistas de profundidade são conduzidas uma a 

uma e tentam descobrir os motivos básicos, os preconceitos e as atitudes em 

relação a questões delicadas.  

 

3.3.2 Definição da população e da amostra 

 

Para selecionar a amostra dentre os ex-clientes pessoa física da agência, foi 

adotada a técnica de amostragem probabilística, os clientes foram escolhidos ao 

acaso dentre todos os clientes que tenham encerrado a conta na agência.  

 

3.3.3 Elaboração de um instrumento de coleta de dados 

 

Foi adotada a técnica de entrevista de profundidade com 9 (nove) ex-clientes, 

para o levantamento dos dados, em que se têm conversas semi-estruturadas com o 

público-alvo. 

 

Para MALHOTRA (2005) as entrevistas de profundidade tentam descobrir os 

motivos básicos, os preconceitos e as atitudes em relação a questões delicadas.    

 

3.3.4 Pré-teste do questionário  

 

O pré-teste foi realizado com 2 ex-clientes dentre a amostra selecionada, para 

verificar principalmente, se o instrumento era compreensível e completo. Após o pré-

teste, todas as inconsistências foram corrigidas.  
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3.3.5 Coleta de dados 

 

Foi utilizado um roteiro de entrevista como instrumento de coleta de dados, 

com 7 (sete) questões abertas, abordando os tópicos referentes ao motivo por ter 

deixado a instituição, motivos de insatisfação e satisfação, e comparação do Banco 

do Brasil com o atual banco do entrevistado. 

 

A realização do roteiro de entrevista junto aos ex-clientes foi realizado no 

período de 12/11 a 14/11, via telefone, sendo em média entrevistados 3 (três) ex-

clientes por dia. Tempo médio de entrevista: 25 minutos.   

 

3.3.6 Técnica de análise e interpretação dos dados 

 

Para LAKATOS & MARCONI (1991), a interpretação dos dados, é a parte 

mais importante do relatório, é nesse momento que são transcritos os resultados sob 

a forma de evidências para a confirmação ou não das hipóteses. 

 

Segundo CHURCHILL & PETER (2000), para transformar os dados coletados 

em informações, os pesquisadores devem analisar e interpretar os dados. Quando 

os dados são registrados num questionário ou num formulário, o pesquisador em 

primeiro lugar examina cada formulário para assegurar-se de que ele tenha sido 

preenchido corretamente. Após, o pesquisador deve codificar os dados e que em 

seguida deverão ser tabulados. Após tabulados, os pesquisadores podem realizar 

vários tipos de análise. 

 

Após a coleta dos dados, foi analisado cada roteiro de entrevista para verificar 

se foram preenchidos corretamente e posteriormente tabulados para análise.  
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3.4 Limitações do método 

  

Considerando que o estudo de caso abrangeu somente a agência João Colin 

torna-se comprometedor a generalização dos resultados auferidos em nível macro. 

Assim, de acordo com as afirmações, para uma maior validade dos resultados 

obtidos, o estudo deveria contemplar uma amplitude maior de agências, com 

representatividade estatística. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos através das pesquisas 

realizadas juntos aos clientes e ex-clientes. 

 

4.1 Apresentação dos dados avaliados 

 

A apresentação dos dados avaliados se dará por blocos, quais sejam: perfil 

do entrevistado, percepção, avaliação e motivos. 

  

4.1.1 Perfil do entrevistado 

 

Neste bloco de questões serão apresentadas as informações referentes ao 

perfil sócio-econômico da população pesquisada de clientes da agência. 

 

Dentre os clientes da agência entrevistados, 35 são do sexo feminino e 45 do 

sexo masculino. Quanto à faixa etária, 30% dos entrevistados (24) têm idade 

compreendida entre 26 e 35 anos, 35% (28) entre 36 e 45, 15% (12) entre 46 e 55 

anos, 10% (8) têm menos de 25 anos e 10% (8) entre 56 e 65. Quanto ao estado 

civil, 25% dos entrevistados (20) são solteiros, 65% (52) são casados, viúvos, 

separados e desquitados correspondem a 10% (8) dos entrevistados. Quanto à 

escolaridade, 5% (4) têm o primeiro grau, 30% (20) deles têm segundo grau 

completo, 15% (12) curso superior incompleto, 40% dos entrevistados (32) têm curso 

superior completo, 10% (8) são pós-graduados. 

 

Os assalariados somam 55% (44) dos entrevistados, 15% (12) deles são 

autônomos, 10% (8) são profissionais liberais, 5% (4) são estudantes, 5% (4) são 

aposentados, outros 5% (4) empresários, 2,5% (2) donas de casa e 2,5% (2) dos 

entrevistados estão desempregados. 30% dos entrevistados (24) têm renda salarial 

mensal compreendida entre R$ 1001,00 e R$ 2000,00, 25% (20) deles entre R$ 

2001,00 e R$ 4000,00, 20% (16) entre R$ 601,00 e R$ 1000,00, 15% (12) entre R$ 

4001,00 e R$ 8000,00 e 10% (8) têm renda salarial mensal superior a R$ 8000,00. 
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                               Quadro 1 – Perfil do cliente entrevistado  
 

Quanto ao sexo 
• 45% dos entrevistados são mulheres; 
• 55% são homens. 

Quanto à escolaridade 
•   5% possuem o 1º grau 
• 30% possuem o 2º grau completo; 
• 15% possuem o 3º incompleto; 
• 40% possuem o 3º grau completo; 
• 10% possuem pós-graduação (especialização).  

Quanto à faixa etária 
• 10% abaixo de 25 anos; 
• 30% entre 26 e 35 anos; 
• 35% entre 36 e 45 anos; 
• 15% entre 46 e 55 anos; 
• 10% acima dos 56 anos. 

Quanto ao estado civil 
• 25% solteiros; 
• 65% casados; 
• 10% viúvos, separados e desquitados. 

Quanto à profissão 
• 55% assalariados; 
• 15% autônomos; 
• 10% profissionais liberais; 
•   5% estudantes; 
•   5% aposentados; 
•   5% empresários; 
• 2,5% donas de casa; 
• 2,5% desempregados. 

Quanto à renda mensal  
• 30% entre 1.001,00 a 2.000,00 reais; 
• 25% entre 2.001,00 a 4.000,00 reais; 
• 20% entre 601,00 a 1.000,00 reais; 
• 15% entre 4.001,00 a 8.000,00 reais; 
• 10% superior a 8.000,00 reais. 
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4.1.2 Percepção, avaliação e motivos 

 
Este bloco está dividido em duas partes, a primeira refere-se à pesquisa feita 

aos clientes da agência, nela é apresentada a percepção de qualidade, sob a ótica 

do cliente, a avaliação que o mesmo faz em relação aos diversos aspectos 

pesquisados e os motivos que determinam o nível de satisfação ou insatisfação. A 

segunda refere-se à pesquisa feita com os ex-clientes, nela é apresentada a 

percepção do que os clientes consideram importante num banco, como qualificam a 

agência, o que fez com que a deixasse e se caso tenham conta em outro banco, 

como o comparam em relação ao Banco do Brasil.  

 

Dentre a pesquisa realizada com os clientes da agência apontados pelo 

sistema específico do banco como tendo indícios de que poderão deixar a instituição 

futuramente, temos o seguinte em relação à percepção, avaliação e motivos:     

 

O acesso à agência foi classificado por 70% dos entrevistados (56 clientes) 

como bom, 10% (8) atribuíram o conceito como muito bom a este aspecto, outros 

15% (12) classificaram como regular e 5% (2) disseram que o acesso é ruim. 

 

                    Figura 1 – Quanto ao acesso à agência 
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Quanto ao tempo de espera para ser atendido, 15% dos entrevistados (12) 

afirmaram que é muito bom, 25% (20) afirmaram que é bom, 20% (16) disseram que 

é regular, 40% (32) classificaram este tempo como ruim. 

 

                   Figura 2 – Quanto ao tempo de espera para ser atendido 

 

Sobre o funcionamento dos terminais/caixas-rápidos, 60% dos entrevistados 

(48) disseram que é muito bom, 10% (8) afirmaram que é bom, 25% (20) atribuíram 

regular e 5% (4) disseram que o funcionamento é ruim. 

 

          Figura 3 – Quanto ao funcionamento dos terminais/caixas-rápidos 
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O acesso ao gerente é muito bom para 50% dos entrevistados (40), 20% (16) 

disseram que é bom, 15% (12) disseram que é regular, enquanto para 15% (12) dos 

entrevistados é ruim. 

 

                             Figura 4 – Quanto ao acesso ao gerente 

 

O atendimento na agência foi considerado muito bom para 10% dos 

entrevistados (8), 20% (16) disseram que é bom, 30% (24) disseram que o 

atendimento é regular e por fim 40% (32) atribuíram o conceito de ruim.  

 

                             Figura 5 – Quanto ao atendimento na agência 
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Quanto à quantidade de funcionários da agência, 15% (12) dos entrevistados 

acham que é muito bom, 25% (20) responderam que é bom, 25% (20) disseram ser 

regular e 35% (36) disseram ser ruim. 

 

                   Figura 6 – Quanto à quantidade de funcionários 

 

Quanto à quantidade de caixas eletrônicos da agência, 30% (24) 

responderam que é muito bom, 50% (40) responderam que é bom, 15% (12) 

disseram ser regular e 5% (4) disseram que é ruim. 

 

                    Figura 7 – Quanto à quantidade de caixas eletrônicos 
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Na obtenção de informações na agência, 75% dos entrevistados (60) 

classificaram como fácil a obtenção de informações na agência, 15% (12) 

classificaram como difícil, 5% (4) com muito difícil e 5% (4) como muito fácil.  

 

            Figura 8 – Quanto à obtenção de informações na agência 

 

Na obtenção de informações através do telefone, 20% dos entrevistados (16) 

classificaram como fácil a obtenção de informações por telefone, 40% (32) 

classificaram como difícil, 30% (28) como muito difícil e 5% (4) como muito fácil. 

 

             Figura 9 – Quanto à obtenção de informações por telefone 
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Quanto aos determinantes de pontos considerados positivos em relação ao 

Banco, 15% dos entrevistados (12) citaram a localização das agências, 30% (24) a 

quantidade de caixas eletrônicos, 20% (16) a credibilidade, 10% (8) a segurança, 

10% (8) o atendimento, 5% (4) conta universitária, outros 20% (8) as taxas e custos 

de produtos e serviços. 

 

    Figura 10 – Quanto ao ponto considerado positivo em relação ao Banco 

 

 

Quanto aos determinantes que poderiam ser melhorados na opinião dos 
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     Figura 11 – Quanto ao que poderia ser melhorado em relação ao Banco 

 

Quanto aos motivos por estarem movimentando pouco a conta na agência, os 

entrevistados responderam que, 35% (28) citaram que estão recebendo os 

proventos em outro banco, 25% (20) preferem trabalhar com outro banco, 10% (8) 

disseram que utilizam a conta apenas para sacar o pagamento, 5% (2) responderam 

estar desempregadas e 30% disseram que não há motivo especifico. 

 
     Figura 12 – Quanto aos motivos por estar movimentando pouco a conta 
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Dentre a pesquisa realiza com os ex-clientes da agência, temos o seguinte 

em relação à percepção, avaliação e motivos:     

 

Em relação ao que o entrevistado julga como mais importante num banco, 

tivemos como mais citada atender bem ou atendimento de qualidade, em seguida 

atender as necessidades em produtos e serviços, e ter taxas e juros mais atrativas. 

  

Na questão em que o entrevistado disse o que mais lhe causa insatisfação 

num banco, foram apontados os seguintes fatores, em ordem de maior ocorrência: 

demora em ser atendido, cobrança de tarifas abusivas ou sem consentimento do 

cliente, funcionários mal treinados e mau atendimento, não manter contato e 

dificuldade em negociar. 

 

Dentre os motivos por terem encerrado a conta junto ao Banco do Brasil, na 

agência João Colin, os fatores que tiveram maior citação entre as respostas, foi a de 

que outro banco ofereceu um serviço personalizado e aquilo que os clientes 

desejavam, uma vez que disseram que não tinha ou não conseguiram obter junto à 

agência, uma boa parte das respostas foi referente à demora do atendimento e o 

serviço prestado, um dos entrevistados disse ainda que não foi comunicado e teve o 

limite cancelado, ocasionando problemas. Por fim um ex-cliente encerrou a conta 

por estar desempregado e outro mudou por mudança de banco no recebimento de 

seus proventos. 

 

Na percepção dos clientes o atendimento prestado pela agência é razoável, 

nenhum elogiou o atendimento, apenas atribuíram como sendo bom. Alguns dos que 

disseram não estar bom, ainda complementaram dizendo que a agência tem um 

problema no atendimento, pois na maioria das vezes é muito demorado. 

 

Na opinião dos entrevistados o que deveria ser melhorado em relação à 

agência é o atendimento, menos tempo de espera para serem atendidos, ter mais 

funcionários para o atendimento e que se esforcem para atender as necessidades 

do cliente, ter um atendimento personalizado, avisar o cliente quando algum 

problema ocorrer com a conta e, por fim, mais espaços na sala de auto-atendimento.   
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Na questão em que foi perguntado se o ex-cliente tem conta em outra 

instituição, a maioria respondeu que possui conta em outro banco, apenas uma 

pessoa não tem por estar desempregada. 

 

Comparando o Banco do Brasil ao atual banco do ex-cliente no quesito o que 

é melhor, obtivemos as seguintes respostas: o outro banco mantém mais contato 

com o cliente, melhor orientação para investimentos, atendimento melhor, mais 

facilidade quando necessita do banco, menos tempo para ser atendido e maior 

facilidade em obter um financiamento ou empréstimo. 

 

Comparando o Banco do Brasil ao atual banco do ex-cliente no quesito o que 

é pior, obtivemos as seguintes respostas: as taxas no BB são menores que o atual 

banco, o BB tem maior quantidade de caixas eletrônicos e alguns responderam que 

por enquanto o atual banco tem atendido satisfatoriamente, não tendo algo que seja 

pior comparando ao BB. 

 

4.2 Análise e interpretação dos dados 

 

A pesquisa quantitativa realizada possibilitou a identificação de diversos 

pontos relevantes em relação à agência.  

 

Na avaliação dos clientes, o atendimento foi destacado como um dos 

atributos que teve o maior índice de insatisfação. Para esses clientes, a agência é 

deficitária na oferta daquilo que eles mais valorizam, ou seja, um atendimento 

satisfatório. 

 

Na busca da fidelização de clientes, tal informação sinaliza no sentido que, a 

agência valorize este quesito como ponto fundamental de suas estratégias de 

marketing, procurando, por exemplo, treinar funcionários para um atendimento mais 

eficaz e melhorar o atendimento via telefone.  

 

Outro ponto negativo apontado pelos clientes, tendo índice de insatisfação 

alto, foi o tempo que demora para serem atendidos quando precisam da agência. Na 

busca da satisfação dos clientes, torna-se necessário viabilizar o quesito tempo de 
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espera para serem atendidos, às vezes negócios são perdidos, pois muitos clientes 

desistem de esperar. 

 

 Na percepção de muitos dos clientes entrevistados, a agência deveria ter 

mais funcionários. Este tópico vem ao encontro do quesito atendimento, já que para 

os clientes terem essa opinião, provavelmente, baseiam-se no que eles observam, 

ou seja, na linha de frente da agência. 

 

O acesso à agência, o funcionamento dos caixas eletrônicos, o acesso ao 

gerente e a quantidade de caixas eletrônicos ficaram com altos índices na avaliação 

dos entrevistados, todos obtiveram índices acima de 50% entre muito bom e bom.  

 

Também apontaram como precisando melhorar, a questão das informações 

na agência e via telefone, a maioria apontou dificuldades, principalmente quando a 

buscam informações ligando para a agência. 

 

Em relação aos aspectos que envolvem esse atributo, vale ressaltar que, já 

faz um bom tempo que os bancos não mais podem se dar ao luxo de serem 

distantes e inacessíveis. Hoje, em função do aumento do nível de exigência dos 

clientes, respaldados inclusive por questões legais, busca-se maior clareza entre as 

partes envolvidas nessa relação. Possuir equipes competentes na gestão de 

recursos e ter canais de comunicação que efetivamente funcionem são algumas 

formas de se aumentar a satisfação dos clientes. 

 

Os aspectos positivos apontados pelos clientes não só da agência, mas em 

todo o Banco, foram a quantidade de caixas eletrônicos, a credibilidade, quanto à 

localização das agências, a segurança, as taxas e custo de produtos e serviços, o 

atendimento e por fim a conta universitária que o banco possui.  

 

Os dois quesitos que mais poderiam ser melhorados no Banco em geral, 

apontados pelos entrevistados foi o atendimento e o tempo de espera.  

 

Dentre os motivos apontados pelos clientes por estarem movimentando pouco 

à conta na agência, o que teve o maior índice foi a de receberem seus proventos em 
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outra instituição.  Apesar das facilidades que existem atualmente, ainda há um 

grande número de clientes que acabam movimentando as contas correntes, nos 

bancos onde recebem seus salários. Nessas situações, normalmente, quem 

determina quais as opções de bancos os clientes terão para esses recebimentos, é 

quem vai pagá-los. 

 

O segundo item escolhido pela maioria dos entrevistados mostrou que mesmo 

sendo apontados pelo sistema como tendo tendência a encerrarem suas atividades 

junto à agência, eles responderam que não há problemas, ou seja, estão 

movimentando normalmente.  

 

Dentre os demais, a maioria disse que apesar de manter a conta na agência, 

preferem movimentar mais a conta que possuem em outra instituição financeira. Do 

restante 10% movimentam pouco, pois utilizam a conta apenas para receber seus 

proventos e 5% estão desempregados. 

 

A pesquisa qualitativa reforçou vários itens da pesquisa quantitativa, um deles 

foi à questão do atendimento, mais de um dos ex-clientes entrevistados disse que o 

mais importante num banco é ter um atendimento bom e de boa qualidade. 

 

A questão o que causa mais insatisfação nos entrevistados teve respostas 

que também vem ao encontro da pesquisa quantitativa, que são demora no 

atendimento e mau atendimento.     

 

Quanto às razões de terem encerrado a conta, os motivos apontados foram o 

recebimento de proventos em outra instituição, a mudança se deu devido à empresa 

ter mudado de banco e tendo o funcionário que mudar também. Dentre as respostas 

que mais fundamentam o estudo é a em que o cliente queria um atendimento mais 

personalizado, porém não obteve junto à agência, o atendimento era sempre muito 

demorado e também da falta de comunicação com o cliente. 

 

 O atendimento da agência foi classificado como sendo razoável, indicando 

que deveria ser melhorado, para elevar o índice de satisfação nos clientes. No que 

deveria ser melhorado em relação à agência tivemos entre as respostas a de ter 
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mais funcionários e um atendimento melhor, mais agilidade no atendimento, 

atendimento personalizado e mais contato com o cliente, reforçando a questão de 

que o atendimento é fundamental na busca da manutenção de clientes.  

 

 A maioria dos entrevistados disse ter conta em outro banco, apenas um não 

tem por estar desempregado. Na comparação do que é melhor entre o Banco do 

Brasil e o atual banco do cliente, entre as respostas ressalta-se a de que o cliente 

teve uma melhor orientação para seus investimentos, tiveram um atendimento 

melhor e o banco manteve mais contato do que o Banco do Brasil. Já o que é pior 

ressalta-se as seguintes respostas: maior quantidade de caixas eletrônicos e alguns 

disseram que até o momento não havia constatado nada.    
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

As instituições financeiras passaram por grandes mudanças nos últimos 

tempos, não tendo mais a garantia de antigamente, em que os clientes é que 

buscavam os bancos e dificilmente os deixariam. Com a concorrência acirrada e a 

mudança para o marketing orientado para os clientes, as atitudes mudaram, agora 

as instituições financeiras precisam estar voltadas para o cliente, montar estratégias 

que o satisfaçam, evitando assim que eles queiram mudar de instituição.  

 

Nessa nova atitude das instituições financeiras, surge uma crescente 

valorização do marketing de relacionamento. Em que junto com a dinâmica do 

mercado atual, começam a direcionar esforços para a criação e manutenção de 

relações mais duradouras com seus clientes. 

 

Na era do cliente, a satisfação e a superação das expectativas são pontos 

fundamentais para criação de valor para o cliente. Agregando mais valor para os 

clientes, eles tornam-se fiéis, o que muito se tem buscado, a fidelização. 

 

Para se obter sucesso no processo de fidelização, observou-se que a 

comunicação deve ser fundamental. Buscar junto aos clientes a verificação de seus 

sentimentos quanto à instituição, com certeza haverá um relacionamento mais sólido 

e duradouro. 

 

Para criar boas estratégias de fidelização e retenção deve-se criar um 

relacionamento forte com o cliente, estabelecer um vínculo de confiança, o cliente 

deve saber que será ouvido e que terá retorno.  

 

A satisfação é um ponto fundamental na busca da fidelização e na retenção 

da evasão de clientes, a maioria dos clientes que deixam as organizações, alegam 

que o atendimento foi questão decisiva na tomada da decisão. 

 

 Para ter clientes satisfeitos, que não venham a abandonar a instituição, é 

preciso dar a máxima atenção para a questão do atendimento aos clientes. Na 
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percepção do cliente, este é o ponto mais importante nas instituições financeiras, 

atender bem, gera valor para o cliente, ajuda na fidelidade dos clientes. Os bancos 

são muito semelhantes quanto a produtos e serviços, por isso estar voltado para o 

atendimento eficaz, gera um diferencial. 

 

 Observou-se que o objeto em estudo tem problemas com o atendimento, os 

maiores índices de insatisfação se deram por conta do atendimento e do tempo de 

espera para serem atendidos. A agência precisa criar uma estrutura que atenda as 

expectativas de atendimento dos clientes. Também ter mais atenção quanto ao fato 

da insatisfação quanto à obtenção de informações.  

 

 Os funcionários precisam estar bem treinados e em número suficiente para 

um atendimento que realmente satisfaça os clientes. Pelo índice apontado no estudo 

quanto à percepção dos clientes quanto ao número de funcionários, a maioria julgou 

não estar de acordo com a quantidade que deveria ter. 
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Anexo I – Formulário de Pesquisa 
 
01. Classifique os itens a seguir, que se referem à agência, como ruim, regular, bom 
ou muito bom: 
1 - RUIM      2 - REGULAR      3 - BOM       4 - MUITO BOM 
( ) Acesso à agência (rua, estacionamento) 
( ) Tempo de espera para ser atendido (filas e outros serviços) 
( ) Funcionamento dos terminais/caixas rápidos  
( ) Acesso ao gerente 
( ) Atendimento 
( ) Quantidade de funcionários 
( ) Quantidade de terminais/caixas rápidos 
 
02. Classifique os seguintes aspectos referentes à agência como fácil, muito fácil, 
difícil ou muito difícil: 
1 - FÁCIL      2 - MUITO FÁCIL      3 - DIFÍCIL      4 - MUITO DIFÍCIL  
( ) Obter informações na agência 
( ) Obter informações por telefone  
 
03. Em sua opinião qual seria um ponto positivo em relação ao Banco: 
( ) Atendimento  
( ) Localização das agências 
( ) Não há espera para ser atendido 
( ) Quantidade de caixas eletrônicos 
( )Taxas / Custos de produtos e serviços 
( ) Conta universitária   
( ) Conta salário 
( ) Ser cliente há muito tempo 
( ) Segurança 
( ) Credibilidade 
 
04. Qual motivo por estar movimentando com pouca freqüência a conta: 
( ) Movimenta mais conta em outro banco 
( ) Recebe proventos em outro banco 
( ) Movimenta conta jurídica  
( ) Conta apenas para receber proventos 
( ) Desempregado 
( ) Não há motivo específico  
 
05. Em sua opinião tem algo que poderia ser melhorado com relação ao Banco: 
( ) Atendimento  
( ) Localização 
( ) Ter mais funcionários 
( ) Muito tempo de espera para ser atendido 
( ) Quantidade de Caixas eletrônicos  
( )Taxas / Custo de produtos e serviços 
( ) Dificuldade de conseguir empréstimos e financiamentos 
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Anexo I – Roteiro de entrevista 
 
 
01. O que você acha mais importante num banco? 

02. O que mais lhe causa insatisfação num banco? 

03. Por que encerrou a conta no Banco do Brasil? 

04. O que deveria ser melhorado em relação à agência João Colin? 

05. Atualmente você tem conta em outro banco? 

06. Comparando o Banco do Brasil com o seu novo banco: o que é melhor?  

O que é pior? Por quê? 
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