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RESUMO 

 

 
O trabalho aqui desenvolvido visou levantar e analisar os dados relativos à satisfação 

dos clientes de uma instituição financeira, após a implantação de um programa que 

busca o estreitamento do relacionamento com seus clientes com o objetivo de criar 

trocas satisfatórias para ambas as partes por um período duradouro.  Buscou-se 

verificar o grau de satisfação atual dos clientes e se estes sentiram as mudanças 

propostas. Foi desenvolvido, a partir de um questionário, aplicado a uma amostra de 50 

clientes, com o intuito de extrair o máximo de informações capazes de formar e sugerir 

recomendações de melhoria de processos, de atendimento e de relacionamento que 

elevem, ou estabeleçam, um grau de satisfação compatível com as expectativas dos 

clientes e da Instituição Financeira em questão.  

 

Palavras-chave: Marketing de serviços. Marketing bancário, Satisfação do consumidor.  
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 INTRODUÇÃO   
 

Em 2010 o Banco Beta deu inicio ao seu novo projeto de gestão de 

relacionamento com seus clientes, com a proposta de alterar todo o paradigma de 

relacionamento com estes. Após anos de ampliação da base de clientes, o banco 

decidiu que era hora de ter um relacionamento mais próximo, fiel e rentável com seus 

clientes através de um atendimento de excelência. 

O projeto começou com a aplicação de um novo modelo de segmentação, 

criando-se carteiras negociais constituídas por um menor numero de clientes. Em 2011 

foi dada continuidade com a implantação do CRM Plataforma de Negócios, aplicativo 

construído para dar suporte aos funcionários na gestão do atendimento das 

necessidades dos clientes. 

A plataforma de negócios alterou a orientação tecnológica do banco, o sistema 

passou de ser orientado aos produtos e serviços para ser orientado ao cliente, isto é, ao 

invés de pesquisar clientes para oferecer determinados produtos passa-se a verificar 

quais produtos são mais indicados para cada um dos clientes. 

Mesmo sendo um grande banco de varejo, com excelentes resultados 

econômicos nos últimos anos, a diretoria do banco decidiu que poderia haver um 

estreitamento ainda maior no relacionamento com os clientes. Assim a plataforma de 

negócios foi desenvolvida para manter permanente contato para suprir as necessidades 

e desejos referentes a produtos e serviços bancários. 

Com o novo sistema já instalado e operando há alguns meses, ainda não há 

estudo sobre quais as mudanças sentidas pelos clientes e se houve aumento de sua 

satisfação. 

O público alvo são as carteiras negociais de pessoas físicas chamadas 

Personalizado da agência Nova Rússia localizada em Ponta Grossa (PR) com 

aproximadamente 600 clientes, por se tratar de um publico exigente, com elevada 

renda e propenso ao consumo de produtos e serviços bancários. 
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Problema de Pesquisa  

 

Qual é o grau de satisfação dos clientes pessoa física das carteiras Personalizado da 

agência Nova Rússia (PR) após a implantação da Plataforma de Negócios? 

 

Objetivo Geral  

 

Identificar o grau de satisfação dos clientes pessoa física das carteiras Personalizado 

da agência Nova Rússia (PR) após a implantação da Plataforma de Negócios. 

 

Objetivos Específicos  

 

 

 Conhecer o grau de satisfação dos clientes quanto ao atendimento, recursos e 

instalações da agência e adequação das ofertas de produtos e serviços. 

 

 Verificar, na visão do cliente, se houve mudanças nos itens acima mencionados 

do banco e, se sim, se tais mudanças foram positivas ou negativas. 

 

 Obter as informações necessárias para melhorar o grau de satisfação dos 

clientes. 
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Justificativa 

  

As informações obtidas com este trabalho poderão ser utilizadas para avaliar as 

alterações causadas na satisfação dos clientes, se os resultados obtidos estão 

condizentes com os esperados pela diretoria do Banco e que melhorias poderão ser 

aplicadas. 

 Assim as informações obtidas podem ser utilizadas pelo banco complementando 

a estratégia de marketing buscando a completa satisfação dos clientes. 

 Para o autor desta monografia, o conhecimento adquirido a respeito da qualidade 

do atendimento e das expectativas quanto à satisfação dos clientes, influenciarão 

diretamente em seu desempenho profissional, pois, parte do público-alvo são clientes 

da carteira sob sua responsabilidade. 
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QUADRO TEÓRICO 
 
1.1 MARKETING 

 
 O que é Marketing? A AMA – American Marketing Association oferece a seguinte 

definição: o marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que 

envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para seus clientes, bem como 

a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e a 

seu público interessado. (KOTLER 2007) 

Para Kotler (2007), marketing é o processo pelo qual as empresas criam valor 

para os clientes e constroem fortes relacionamentos com eles para capturar seu valor 

de troca. Já CARVALHO (1999) nos diz que marketing é a arte de criar e distribuir um 

produto ou serviço de forma econômica e rentável, de maneira a atender plenamente 

as necessidades e os desejos de um consumidor. Percebemos então que marketing é a 

construção de relacionamentos vantajosos para todas as partes, lucratividade para as 

empresas e satisfação para os clientes. 

 As necessidades humanas são o ponto inicial do marketing. As pessoas 

possuem necessidades básicas como comer e dormir, necessidades sociais como 

possuir certo grau de status ou pertencer a algum grupo específico e também 

necessidades individuais. Quando querem ou precisam satisfazer estas necessidades 

de maneiras específicas chamamos de desejos. 

 Segundo KOTLER (2006) A troca é quando se obtêm o que se deseja 

oferecendo algo em troca. Para existir potencial de troca, cinco condições devem 

existir: 

 Que existam pelo menos duas partes. 

 Que todas as partes possuam algo que possa ter valor para as outras partes. 

 Que todas as partes tenham capacidade de comunicação e entrega. 

 Que todas as partes estejam livres para aceitar ou recusar a oferta de troca. 

 Que todas as partes acreditem ser adequado participar da negociação. 

 Quando a troca se dá efetivada, chamamos de transação.  
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O mix de marketing é composto pelos 4P´s, os quais são: produto, preço, praça 

e promoção. A figura 1 mostra as variáveis específicas sob cada P.O composto de 

marketing é a combinação de ferramentas estratégicas usadas para criar valor para os 

clientes e alcançar os objetivos da organização. (CHURCHILL & PETER 2007). 

 
 

Figura 1 -Os 4Ps dos Marketing (TULESKI 2009) 

 

TULESKI (2009) assim descreve os 4 P`s: 

 Produto: pode ser qualquer coisa que possa ser oferecida e que satisfaça os 

desejos de um cliente, não sendo necessariamente um bem físico. Podem ser 

serviços, pessoas, locais, organizações e etc.  

 Preço: é o valor monetário recebido pelo produto. É o único componente do mix 

de marketing que gera receita e é determinante para a participação da empresa 

no mercado e sua rentabilidade. 

 Praça: ou canal de distribuição é uma rede organizada de órgão de instituições 

combinados com o objetivo de ligar os fabricantes aos usuários finais. A 

distribuição em marketing significa disponibilizar da forma mais conveniente e 

acessível o produto ao cliente quando este o desejar. 
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 Promoção: é o item do composto que mais facilmente é percebida pelas 

pessoas. A promoção envolve as atividades que demonstram os pontos fortes do 

produto e convence os clientes a adquiri-lo.  

Os 4P’s representam a visão que e empresa vendedora tem das ferramentas de 

marketing disponíveis para influenciar compradores. Do ponto de vista de um 

comprador, cada ferramenta de marketing é projetada para oferecer um benefício ao 

cliente. (KOTLER 2006). 
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1.2 MARKETING DE SERVIÇOS E BANCÁRIO 
 

O setor de serviços é o que mais cresce na economia mundial. É muito variado e 

é oferecido pelas diversas instituições, sejam elas públicas como correios e hospitais, 

privadas sem fins lucrativos como museus e instituições de caridade ou empresariais 

como bancos e hotéis. 

Vivemos em uma economia de serviços. As estatísticas variam um pouco, mas 

de modo geral é possível atribuir 70% de toda a riqueza mundial ao setor de serviços. 

(KAHTALIAN 2002). 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 

tediosas sejam transferidas a terceiros, prestadores de serviços. (LAS CASAS 2010) 

Mas o que é um serviço? KAHTALIAN (2002) define como um desempenho, 

essencialmente intangível, que não resulta na propriedade de algo. O serviço pode ou 

não estar ligado a um produto físico. Para LOVELOCK & WIRTZ (2006) um serviço é 

um ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra. Embora o processo possa 

estar vinculado a um produto físico, o desempenho é transitório, freqüentemente de 

natureza intangível e não resulta normalmente em propriedade de quaisquer dos 

fatores de produção. Grönroos (2003) define serviço como um processo, constituído de 

uma série de atividades mais ou menos intangíveis que, normalmente, mas não 

necessariamente sempre, ocorrem nas interações entre o cliente e os funcionários de 

serviço e/ou recursos ou bens físicos e/ou sistemas do fornecedor de serviços e que 

são fornecidos como soluções para problemas do cliente.Embora o marketing de 

serviços seja semelhante ao marketing de produtos, existem algumas características 

exclusivas dos serviços como descreve KOTLER (2007): 

 Intangibilidade: os serviços não podem ser vistos, sentidos ou 

experimentados antes da aquisição. Os profissionais de marketing de 

serviços precisam ser capazes de transformar serviços intangíveis em 

benefícios concretos. 
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 Inseparabilidade: os serviços são produzidos e consumidos 

simultaneamente. Assim como pessoa que presta o serviço faz parte dele. 

Quando os clientes demonstram forte preferência por determinado prestador 

de serviços, o preço dele aumenta quanto mais limitado estiver seu tempo. A 

organização de serviços pode treinar um numero maior de pessoas e, desse 

modo, inspirar mais confiança nos clientes. 

 Variabilidade: a qualidade dos serviços depende de quem os fornecem, por 

isso varia de prestador para prestador. Para controlar a qualidade, as 

empresas de prestação de serviços podem: investir em contratação e 

treinamentos, padronizar os processos e execução dos serviços e 

acompanhar a satisfação dos clientes. 

 Perecibilidade: serviços não podem ser armazenados, somente consumidos 

no momento da oferta. Existem varias estratégias para estabelecer um 

equilíbrio melhor entre demanda e oferta. 

De longe a característica mais importante de serviços é sua natureza de 

processo. Serviços são processos que consistem em uma série de atividades nas quais 

vários tipos diferentes de recursos – pessoas, bem como outros tipos de recursos – são 

utilizados, muitas vezes em interações diretas com o cliente, de modo a encontrar uma 

solução para um problema do cliente. (Grönroos, 2003) 

 

1.2.1 O COMPRADOR DE SERVIÇOS 
 

 Segundo Las Casas (2010), o comprador de serviços apresenta algumas 

características que podem ser consideradas específicas. 

 Uma delas é a própria incerteza do consumidor diante do serviço que está 

prestes a consumir. Frequentemente o consumidor não sabe se necessita do serviço ou 

não. Outro conflito  refere-se ao próprio prestador de serviços.A oferta é abundante e o 

comprador às vezes tem muitas duvidas quanto as promessas feitas pelos vários 

fornecedores.  
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O mercado de produtos e serviços bancários é o mais competitivo da nossa 

economia. Com inúmeras instituições atuando com produtos e serviços semelhantes e 

custos equivalentes, a oportunidade está na qualidade do atendimento.  

Segundo SILVA (2007), nos últimos anos, os bancos de varejo adotaram 

estratégias agressivas de negócios: partiram para aquisições, criaram e consolidaram 

operações, penetraram em novos nichos de mercado e segmentaram fortemente suas 

bases de clientes. As estratégias de Marketing das instituições bancária s sofreram 

profundas alterações, visando aumentar as receita s com os novos produtos e serviços, 

ampliar a escala operacional e melhorar a rentabilidade média por cliente.   Porém, a 

complexidade do novo cenário no setor bancário de manda um modelo de marketing 

muito mais abrangente e completo. Torna-se fundamental a integração do Marketing 

Externo (propaganda, marketing direto, pesquisas com clientes), do Marketing Interativo 

(o relacionamento dos clientes com a instituição por meio de seus diversos canais tais 

como caixas eletrônicos, atendimento telefônico, internet banking) e do Marketing 

Interno (onde os objetivos dos funcionários estão em perfeita sintonia com os da 

empresa, a fim de garantir a satisfação do cliente externo 

Silva (2007) também diz que existem três características da qualidade de 

serviços bancários: o atendimento bancário com qualidade, que se caracteriza por 

apresentar agilidade e respostas rápidas às solicitações e necessidades dos clientes; 

comunicação e informatização, em que a satisfação dos clientes se concretiza através 

de respostas rápidas, ágeis e seguras para as suas exigências, necessidades e 

problemas; e operações, cuja qualidade se traduz na disponibilidade de produtos e 

serviços adequados às necessidades dos clientes, ínfimo nível de erros, baixíssimo 

nível de burocratização e, principalmente no pessoal qualificado, capaz de resolver 

problemas e dirimir dúvidas. 
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1.3 COMPORTAMENTO E SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 

 

Os profissionais de marketing estudam o comportamento do consumidor para 

entender porque as pessoas adquirem determinados produtos ao invés de outros. 

CHURCHILL (2007) descreve comportamento do consumidor como: processos, 

sentimentos e ações dos consumidores e as influências sobre eles que determinam 

mudanças. 

Para SOLOMON (2011) é o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos 

ou grupos selecionam, compram, usam ou descartam produtos, serviços, idéias ou 

experiências para satisfazer necessidades e desejos.                                                                                                

Descrever-se-ão, portanto, esses processos, sentimentos e ações que levam os 

consumidores a tomar sua decisão de compra. 

O comportamento de compra do consumidor é influenciado por fatores culturais, 

sociais, pessoais e psicológicos. (KOTLER 2006). 

O processo de compra compreende cinco etapas: reconhecimento da 

necessidade, busca de informações, avaliação das alternativas, decisão de compra e 

avaliação pós-compra, conforme indicado na figura. 

 

 Figura 2 - Processo de compra (KOTLER 2006) 

 

Os profissionais de marketing devem compreender cada faceta do 

comportamento do consumidor. As empresas inteligentes tentam compreender 

plenamente o processo de decisão de compra dos clientes – todas as suas 

experiências de aprendizagem, escolha, uso e inclusive descarte de um produto. 

(KOTLER 2006) 

Reconhecimento 
da Necessidade 

Busca de 
informações 

Avaliação de 
alternativas 

Decisão de 
compra 

Avaliação pós-
compra 
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A satisfação é a sensação de prazer ou desapontamento resultante da 

comparação entre o desempenho (ou resultado) percebido de um produto e as 

expectativas do comprador. (KOTLER 2006). 

A satisfação do consumidor é alcançada quando as expectativas dos clientes são 

alcançadas. As expectativas são estabelecidas através da experiência com compras 

anteriores, conselhos de parentes e colegas e até informações e promessas dos 

vendedores. 

Quando um produto, idéia ou site consegue satisfazer necessidades ou desejos 

específicos de um consumidor, ele pode ser recompensado com muitos anos de 

fidelidade à marca, um elo entre o produto e o consumidor muito difícil de ser rompido 

pelos concorrentes. (SOLOMON 2011) 

Regularmente as empresas devem medir a satisfação de seus clientes, pois é 

muito importante para a retenção dos mesmos. Para isso pode utilizar-se de 

ferramentas como levantamentos periódicos ou monitorar o índice de êxodo. 

Apesar das empresas centradas no cliente procurarem proporcionar alta 

satisfação, este não é o objetivo principal. O objetivo é gerar valor para o cliente 

mantendo o mesmo sempre satisfeito, mas de forma lucrativa. Pois a satisfação sempre 

pode ser melhorada, seja diminuindo os preços ou aumentando os benefícios. Este 

equilíbrio é o desafio do marketing, proporcionar satisfação aos clientes de forma a 

mantê-lo fiel pelo maior período de tempo possível influenciando outros possíveis 

consumidores e ainda assim trazendo lucro para a empresa. (KOTLER 2006) 

KOTLER (2006) conta também que a satisfação também depende da qualidade 

dos produtos e serviços. Qualidade total é o segredo para criar valor e satisfazer o 

cliente. E, assim como o marketing, ela é obrigação de todos. 

SOLOMON (2011) acrescenta que a satisfação é mais do que uma reação a 

verdadeira qualidade de desempenho de um produto ou serviço. Elas são influenciadas 

por expectativas anteriores quanto ao nível de qualidade, os consumidores formam 

crenças sobre o desempenho do produto com base na experiência anterior que tiveram 

com aquele produto e/ou nas comunicações sobre o produto que implicam certo nível 

de qualidade. 
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SILVA (2007) diz que as expectativas do cliente devem ser sempre a validadas 

como forma fundamental de busca não só da venda (que trará receita para a 

instituição), mas também como fator da satisfação que gera a fidelização do mesmo.   

Já as reclamações do cliente são uma forma de mensurar se os serviços estão sendo 

bem prestados como também serve para o desenvolvimento de novos serviços.  Esses   

dois tópicos são variáveis importantes para a satisfação e fidelização dos clientes, o   

que se constituem no principal objetivo das empresas em busca de uma vantagem 

competitiva ou mesmo  de sobrevivência 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 MÉTODO ESCOLHIDO E JUSTIFICATIVA 

 

Neste trabalho utilizar-se-á o método descritivo com abordagem quantitativa por 

meio de levantamento Survey, pois o principal objetivo deste trabalho é quantificar a 

satisfação dos clientes com a implantação do novo modelo de relacionamento. 

Segundo MALHOTRA(2006), o método Survey envolve um questionário estruturado 

que os entrevistados devem responder e que foi feito para elucidar informações 

especificas.  

Como principais características do método de pesquisa survey podem ser 

citadas: o interesse é produzir descrições quantitativas de uma população; e faz uso de 

um instrumento predefinido. (Freitas, 2000) 

 

2.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

O instrumento de pesquisa que será utilizado é o de questionário estruturado. 

MALHOTRA (2006) descreve questionário como uma técnica estruturada de coleta 

de dados que consiste de perguntas, escritas ou orais, que um entrevistado deve 

responder. As perguntas estruturadas especificam conjuntos de respostas alternativas e 

o formato das respostas. 

 

2.3 A AMOSTRA DOS RESPONDENTES DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Segundo MATTAR (2006) amostragem não probabilística é aquela em que a 

seleção dos elementos da população para compor uma amostra depende, ao menos 

em parte, do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo. Já MALHOTRA 

(2006) descreve a amostragem não probabilística como a técnica que confia no 

julgamento pessoal do pesquisador 

Amostras por conveniência são descritas por MATTAR (2006) como selecionadas 

por alguma conveniência do pesquisador. É o tipo de projeto de amostragem barato e 
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simples e MALHOTRA (2006) refere-se como amostras que menos consomem tempo e 

a são menos dispendiosas. As unidades amostrais são acessíveis, fáceis de medir e 

cooperadoras. 

 Portanto será utilizada a amostragem não probabilística por conveniência por 

não consumirem muito tempo e recursos, os indivíduos que farão parte da amostra são 

fáceis de selecionar e entrevistar. A pesquisa será aplicada pessoalmente aos clientes 

quando estiverem presentes na agência 

 

2.4 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

A aplicação do questionário iniciou, primeiramente, com uma abordagem ao 

cliente enquanto o mesmo estava à espera do seu atendimento. foi informado os 

objetivos e comunicado que suas informações seguiriam o mais absoluto sigilo e 

preservando seu anonimato. O pesquisador possibilitou ao sujeito da pesquisa optar 

pelo melhor momento para preencher o documento do estudo 

 

2.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Dado o grau de complexidade dos dados que serão obtidos, optou-se por efetuar 

análise estatística descritiva com o auxilio do programa Microsoft Excell 2003. Os dados 

foram demonstrados através de tabelas e gráficos. 
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3 RESULTADOS 

 

Este capítulo aborda os resultados das respostas dos clientes acerca do grau de 

satisfação dos clientes Banco Beta das carteiras denominadas Personalizado, após a 

implantação do novo modelo de relacionamento ocorrido no ao de 2010, além de 

verificar de que forma as mudanças, tanto no atendimento quanto nos produtos e 

serviços, afetaram sua forma de interagir com a instituição financeira 

 

3.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

Participaram da pesquisa 50 clientes da carteira Personalizado da Agencia Nova 

Rússia do Banco Beta.. A coleta de dados iniciou em 15 de agosto de 2011 e encerrou 

no dia 20 de setembro do mesmo ano. A seguir será apresentado o perfil sócio-

econômico dos entrevistados através de gráficos: 

 

No Gráfico 1 são demonstrados os resultados obtidos quanto ao gênero dos 

respondentes: 

 

 

Gráfico 1 - Gênero 

Fonte: coleta de dados 

36 
72% 

14 
28% 

Masculino 

Feminino 
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Com base no Gráfico 1, podemos notar que a maioria dos respondentes são do 

sexo masculino, em um total de 36 indivíduos, enquanto que o numero de respondente 

do sexo feminino são um total de 14. 

 

No gráfico 2 serão apresentados dados com relação à faixa etária dos 

respondentes: 

 

 

Gráfico 2 – Faixa etária 

Fonte: coleta de dados 

 

Verificamos no gráfico 2 que a maioria dos respondentes são indivíduos experientes 

com idades entre 42 e 50 anos (12) e acima de 50 anos (22), somados representam 

68% do total dos respondentes. Apenas 2 indivíduos possuem idade abaixo de 25 anos. 

 

No gráfico 3 serão apresentados dados com relação ao tempo de relacionamento 

com o banco: 
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Gráfico 3 - Tempo de relacionamento 

Fonte: coleta de dados 

 

Com base no gráfico 3, verificamos que há um certo equilíbrio entre o tempo de 

relacionamento dos clientes, variando entre 20% e 26%, com exceção apenas da faixa 

de 16 a 20 anos onde computamos apenas 5 indivíduos representando 10% do total. 

 

No gráfico 4 serão apresentados dados com relação à atividade profissional dos 

respondentes: 

 

Gráfico 4 - Atividade profissional 

Fonte: coleta de dados 
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Analisando o gráfico 4 verificamos um certo equilíbrio para as atividades 

profissionais dos respondentes, com destaque para os agropecuaristas (32%) e 

servidores públicos (22%). Em menor numero os empregados do setor privado com 

apenas 2 indivíduos e aposentados/pensionistas com 4 indivíduos. 

 

No gráfico 5 serão apresentados dados com relação à faixa de renda dos 

respondentes: 

 

 

Gráfico 5 - Faixa de renda 

Fonte: coleta de dados 
 

Verificando o gráfico 5, vemos que a maioria dos respondentes possuem renda 

entre R$4.001,00 e R$10.000,00 com 23 indivíduos, faixa de renda que é público alvo 

das carteiras personalizado do Banco Beta. Nas faixas de renda inferior e superior há 

certo equilíbrio com 14 e 13 indivíduos respectivamente, 

 

No gráfico 6 serão apresentados dados com relação ao nível educacional dos 

respondentes: 
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Gráfico 6 - Nível educacional 

Fonte: coleta de dados 

 

Verificamos no gráfico 6, que a grande a maioria dos respondentes possuem um 

bom nível educacional, com destaque para os 21 (42%) indivíduos com ensino superior 

e os 11 (22%) indivíduos com pós-graduação. Apenas 4 respondentes concluíram 

somente o ensino fundamental. 
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3.2 SATISFAÇÃO DOS CLIENTES QUANTO AO ATENDIMENTO DO BANCO BETA 

 

Neste item será apresentada a percepção dos clientes com relação ao atendimento 

no ambiente da agência Nova Rússia do Banco Beta após a implantação do novo 

modelo de relacionamento ocorrido no ano de 2010. 

 

Nas tabelas 01 e 02 serão apresentados os resultados quanto à agilidade na prestação 

do atendimento pelos funcionários. 

 

  

Tabela 1 - Satisfação quanto à agilidade no atendimento. 

Grau de satisfação Frequência Percentual 

Totalmente insatisfeito 2 4,00 
Insatisfeito 2 4,00 
Nem satisfeito nem insatisfeito 4 8,00 
Satisfeito 29 58,00 
Totalmente satisfeito 13 26,00 
Total 50 100,00 % 

Fonte: coleta de dados 

 
Tabela 2 - Consideração quanto à agilidade no atendimento. 

Consideração Frequência Percentual 

Piorou 4 8,00% 
Não mudou 8 16,00% 
Melhorou 29 58,00% 
Não responderam 9 18,00% 
Total 50 100,00% 

Fonte: coleta de dados 

 
Analisando as tabelas 01 e 02, verificamos que a maioria (58%) dos 

respondentes considera que a agilidade no atendimento melhorou e a mesma 

percentagem considera-se satisfeitos com relação a este quesito. Outros 13 (26%) 

consideram-se totalmente satisfeitos. Apenas 4 indivíduos consideram-se insatisfeitos 

ou totalmente insatisfeitos e que a agilidade no atendimento piorou. 
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Nas tabelas 03 e 04 serão apresentados os resultados quanto à cordialidade dos 

funcionários durante o atendimento. 

 

Tabela 3 - Satisfação quanto à cordialidade no atendimento 

Grau de satisfação Frequência Percentual 

Nem satisfeito nem insatisfeito 2 4,00 
Satisfeito 29 58,00 
Totalmente satisfeito 19 38,00 
Total 50 100,00 % 

Fonte: coleta de dados 

 
Tabela 4 - Consideração quanto à cordialidade no atendimento 

Consideração Frequência Percentual 

Não mudou 14 28,00% 
Melhorou 26 52,00% 
Não responderam 10 20,00% 
Total 50 100,00% 

Fonte: coleta de dados 

 
Analisando as tabelas 03 e 04, verificamos que a maioria (52%) dos 

respondentes considera que a cordialidade no atendimento melhorou. A percentagem 

de 58% considera-se satisfeitos com relação a este quesito. Outros 19 indivíduos (38%) 

consideram-se totalmente satisfeitos. Nenhum individuo considerou que a cordialidade 

no atendimento piorou. 

 

 

Nas tabelas 05 e 06 serão apresentados os resultados quanto ao conhecimento 

por parte dos funcionários dos produtos e serviços oferecidos. 

 

  

Tabela 5 - Satisfação quanto ao conhecimento dos funcionários 

Grau de satisfação Frequência Percentual 

Nem satisfeito nem insatisfeito 3 6,00 
Satisfeito 27 54,00 
Totalmente satisfeito 17 34,00 
Não responderam 3 6,00 
Total 50 100,00 % 

Fonte: coleta de dados 
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Tabela 6 - Consideração quanto ao conhecimento dos funcionários 

Consideração Frequência Percentual 

Piorou 2 4,00 
Não mudou 14 28,00 
Melhorou 19 38,00 
Não souberam opinar 5 10,00 
Não responderam 10 20,00 
Total 50 100,00% 

Fonte: coleta de dados 

 
Analisando as tabelas 05 e 06, verificamos que a maioria (38%) dos 

respondentes considera que conhecimento dos funcionários melhorou, 28% considera 

que não mudou e apenas 2 indivíduos (4%) consideram que a cordialidade no 

atendimento piorou. Do total, 54% estão satisfeitos e 34% estão muito satisfeitos. 

  

Nas tabelas 07 e 08 serão apresentados os resultados quanto à qualidade do 

atendimento dos funcionários.  

 

 Tabela 7 – Satisfação quanto à qualidade do atendimento dos funcionários 

Grau de satisfação Frequência Percentual 

Insatisfeito 3 6,00 
Nem satisfeito nem insatisfeito 7 14,00 
Satisfeito 25 50,00 
Totalmente satisfeito 15 30,00 
Total 50 100,00 % 

Fonte: coleta de dados 

 
Tabela 8 – Consideração quanto à qualidade do atendimento dos funcionários 

Consideração Frequência Percentual 

Piorou 2 4,00 
Não mudou 17 34,00 
Melhorou 20 40,00 
Não responderam 11 22,00 
Total 50 100,00% 

Fonte: coleta de dados 

 
Analisando as tabelas 07 e 08, verificamos que as maiorias dos respondentes 

estão satisfeitos (25) e muito satisfeitos (15), somando assim 80% do total. Mas apenas 
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20 (40%) indivíduos consideram que a qualidade do atendimento melhorou. Três 

indivíduos estão insatisfeitos e 2 consideram que  a qualidade piorou. 

 

Nas tabelas 09 e 10 serão apresentados os resultados quanto à disponibilidade 

por parte dos funcionários.  

 

Tabela 9 – Satisfação quanto à disponibilidade por parte dos funcionários 

Grau de satisfação Frequência Percentual 

Insatisfeito 4 8,00 
Nem satisfeito nem insatisfeito 7 14,00 
Satisfeito 25 50,00 
Totalmente satisfeito 13 26,00 
Não responderam 1 2,00 
Total 50 100,00 % 

Fonte: coleta de dados 

 
Tabela 10 - Consideração quanto à disponibilidade por parte dos funcionários 

Consideração Frequência Percentual 

Piorou 3 6,00 
Não mudou 20 40,00 
Melhorou 15 30,00 
Não souberam opinar 2 4,00 
Não responderam 10 20,00 
Total 50 100,00% 

Fonte: coleta de dados 

 
Analisando as tabelas 09 e 10, verificamos que 25 (50%) respondentes estão 

satisfeitos e 13 (26%) estão muito satisfeitos. 40% consideram que não houve mudança 

e 30% que melhorou. Também vemos que 4 indivíduos estão insatisfeitos e destes 4 

consideram que houve piora neste quesito. 

 

 

Nas tabelas 11 e 12 serão apresentados os resultados quanto ao interesse na 

resolução de problemas por parte dos funcionários.  
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Tabela 11 - Satisfação quanto ao interesse na resolução de problemas por parte dos 
funcionários 

Grau de satisfação Frequência Percentual 

Insatisfeito 1 2,00 
Nem satisfeito nem insatisfeito 7 14,00 
Satisfeito 24 48,00 
Totalmente satisfeito 18 36,00 
Total 50 100,00 % 

Fonte: coleta de dados 

 
Tabela 12 – Consideração quanto à disponibilidade por parte dos funcionários 

Consideração Frequência Percentual 

Não mudou 16 32,00 
Melhorou 24 48,00 
Não responderam 10 20,00 
Total 50 100,00% 

Fonte: coleta de dados 

 
Analisando as tabelas 11 e 12, verificamos que 24 (48%) respondentes estão 

satisfeitos e 18 (36%) estão muito satisfeitos e 48% dos respondentes consideram que 

houve melhora neste item. Apesar de que nenhum respondente considerar que o 

interesse dos funcionários piorou, 1 respondente está insatisfeito e 7 não estão nem 

satisfeitos nem insatisfeitos. 

 

 

Nas tabelas 13 e 14 serão apresentados os resultados quanto à quantidade de 

funcionários na agência.  

 

 Tabela 13 – Satisfação quanto à quantidade de funcionário na agência 

Grau de satisfação Frequência Percentual 

Totalmente insatisfeito 2 4,00 
Insatisfeito 4 8,00 
Nem satisfeito nem insatisfeito 7 14,00 
Satisfeito 20 40,00 
Totalmente satisfeito 9 18,00 
Não responderam 8 16,00 
Total 50 100,00 % 

Fonte: coleta de dados 
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Tabela 14 - Consideração quanto à quantidade de funcionário na agência 

Consideração Frequência Percentual 

Piorou 2 4,00 
Não mudou 16 32,00 
Melhorou 14 28,00 
Não souberam opinar 8 16,00 
Não responderam 10 20,00 
Total 50 100,00% 

Fonte: coleta de dados 

 
Analisando as tabelas 13 e 14, verificamos um pequeno incremento no grau de 

insatisfação com 2 (4%) indivíduos totalmente insatisfeitos e 4 (8%) insatisfeitos. Apesar 

de uma maioria ainda ou estar satisfeitos (40%) ou totalmente satisfeitos (18%). 

Verificamos também uma grande parte que não souberam opinar (16%) ou não 

responderam (20%). 

 

3.3 SATISFAÇÃO DOS CLIENTES QUANTO AOS RECURSOS E INSTALAÇÕES DA 

AGÊNCIA 

 

Nas tabelas 15 e 16 serão apresentados os resultados quanto à Ambiência 

(iluminação, limpeza, climatização) da agência.  

 

 Tabela 15 – Satisfação quanto à ambiência da agência 

Grau de satisfação Frequência Percentual 

Nem satisfeito nem insatisfeito 2 4,00 
Satisfeito 26 52,00 
Totalmente satisfeito 21 42,00 
Não responderam 1 2,00 
Total 50 100,00 % 

Fonte: coleta de dados 
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Tabela 16 - Consideração quanto à ambiência da agência 

Consideração Frequência Percentual 

Não mudou 8 16,00 
Melhorou 30 60,00 
Não souberam opinar 1 2,00 
Não responderam 11 22,00 
Total 50 100,00% 

Fonte: coleta de dados 

 
Analisando as tabelas 15 e 16, verificamos um alto grau de satisfação, 26 indivíduos 

(52%) estão satisfeitos e 21(42%) estão muito satisfeitos, assim como 30 (60%) 

consideram que houve melhorias. Notamos também que não houve clientes 

insatisfeitos ou que consideraram pioras. 

 

Nas tabelas 17 e 18 serão apresentados os resultados quanto ao conforto ofertado ao 

cliente no ambiente da agência.  

 

 Tabela 17 - Satisfação quanto ao conforto da agência 

Grau de satisfação Frequência Percentual 

Nem satisfeito nem insatisfeito 3 6,00 
Satisfeito 32 64,00 
Totalmente satisfeito 15 30,00 
Total 50 100,00 % 

Fonte: coleta de dados 

 
Tabela 18 - Consideração quanto ao conforto da agência 

Consideração Frequência Percentual 

Não mudou 10 20,00 
Melhorou 29 58,00 
Não souberam opinar 1 2,00 
Não responderam 10 20,00 
Total 50 100,00% 

Fonte: coleta de dados 

 
Analisando as tabelas 17 e 18, verificamos um alto grau de satisfação, 32 indivíduos 

(64%) estão satisfeitos e 15(30%) estão muito satisfeitos, 58% dos respondentes 

consideram que houve melhorias.  
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Nas tabelas 19 e 20 serão apresentados os resultados quanto à segurança oferecida 

aos clientes no ambiente da agência.  

 

 Tabela 19 - Satisfação quanto à segurança da agência 

Grau de satisfação Frequência Percentual 

Nem satisfeito nem insatisfeito 6 12,00 
Satisfeito 30 60,00 
Totalmente satisfeito 13 26,00 
Não responderam 1 2,00 
Total 50 100,00 % 

Fonte: coleta de dados 

 
Tabela 20 - Consideração quanto à segurança da agência 

Consideração Frequência Percentual 

Piorou 1 2,00 
Não mudou 18 36,00 
Melhorou 18 36,00 
Não souberam opinar 3 6,00 
Não responderam 10 20,00 
Total 50 100,00% 

Fonte: coleta de dados 

 
Analisando as tabelas 19 e 20, verificamos um alto grau de satisfação, 30 indivíduos 

(60%) estão satisfeitos e 13(26%) estão muito satisfeitos. Nenhum respondente 

declarou estar insatisfeito, apesar de 1 respondente considera que este quesito piorou.  

 
Nas tabelas 21 e 22 serão apresentados os resultados quanto ao numero de guichês de 

caixa da agência.  

 

Tabela 21 - Satisfação quanto aos guichês de caixa da agência 

Grau de satisfação Frequência Percentual 

Insatisfeito 10 20,00 
Nem satisfeito nem insatisfeito 14 28,00 
Satisfeito 13 26,00 
Totalmente satisfeito 3 6,00 
Não responderam 10 20,00 
Total 50 100,00 % 

Fonte: coleta de dados 
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Tabela 22 – Consideração quanto aos guichês de caixa da agência 

Consideração Frequência Percentual 

Piorou 1 2,00 
Não mudou 19 38,00 
Melhorou 8 16,00 
Não souberam opinar 12 24,00 
Não responderam 10 20,00 
Total 50 100,00% 

Fonte: coleta de dados 

 
Analisando as tabelas 21 e 22, verificamos certo grau de insatisfação, 10 (20%) estão 

insatisfeitos, 14 (28%) não estão satisfeitos nem insatisfeitos. Mas o grau de clientes 

satisfeitos e totalmente satisfeitos é mais representativo com 32%, com 13 e 3 

indivíduos respectivamente. 

 

Nas tabelas 23 e 24 serão apresentados os resultados quanto ao numero de terminais 

de auto-atendimento da agência.  

 

Tabela 23 – Satisfação quanto aos TAA’s da agência 

Grau de satisfação Frequência Percentual 

Totalmente insatisfeito 4 8,00 
Insatisfeito 4 8,00 
Nem satisfeito nem insatisfeito 5 10,00 
Satisfeito 25 50,00 
Totalmente satisfeito 9 18,00 
Não responderam 3 6,00 
Total 50 100,00 % 

Fonte: coleta de dados 

 
Tabela 24 – Consideração quanto aos TAA’s da agência 

Consideração Frequência Percentual 

Piorou 4 8,00 
Não mudou 9 18,00 
Melhorou 25 50,00 
Não souberam opinar 4 8,00 
Não responderam 8 16,00 
Total 50 100,00% 

Fonte: coleta de dados 
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Analisando as tabelas 23 e 24, verificamos uma maioria satisfeita (50%) e muito 

satisfeita (18%), em contrapartida alguns indivíduos estão ou insatisfeitos ou totalmente 

insatisfeitos com 8% cada. To total de respondentes, 50% considera que melhorou, 

18% que não mudou e apenas 8% que piorou. 

  

Nas tabelas 25 e 26 serão apresentados os resultados quanto ao tempo de espera para 

atendimento.  

 

Tabela 25 – Satisfação quanto ao tempo de espera para atendimento 

Grau de satisfação Frequência Percentual 

Totalmente insatisfeito 2 4,00 
Insatisfeito 3 6,00 
Nem satisfeito nem insatisfeito 20 40,00 
Satisfeito 13 26,00 
Totalmente satisfeito 8 16,00 
Não responderam 4 8,00 
Total 50 100,00 % 

Fonte: coleta de dados 

 
Tabela 26 - Consideração quanto ao tempo de espera para atendimento 

Consideração Frequência Percentual 

Piorou 6 12,00 
Não mudou 13 26,00 
Melhorou 17 34,00 
Não souberam opinar 4 8,00 
Não responderam 10 20,00 
Total 50 100,00% 

Fonte: coleta de dados 

 
Analisando as tabelas 25 e 26, verificamos certo equilíbrio com predominância dos 

clientes que não estão nem satisfeitos nem insatisfeitos com 20 indivíduos (40%), Treze 

respondentes estão satisfeitos (26%) e 8 totalmente satisfeitos (16%). Uma minoria ou 

está insatisfeita (6%) ou totalmente insatisfeita (4%). Seis (12%) consideram que houve 

piora neste quesito, 13 (26%) consideram que não mudou e 17 (34%) consideram que 

houve melhora. 
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Nas tabelas 27 e 28 serão apresentados os resultados quanto à oferta de 

estacionamento aos clientes.  

 

Tabela 27 - Satisfação quanto à oferta de estacionamento aos clientes 

Grau de satisfação Frequência Percentual 

Totalmente insatisfeito 22 44,00 
Insatisfeito 7 14,00 
Nem satisfeito nem insatisfeito 4 8,00 
Satisfeito 3 6,00 
Totalmente satisfeito 3 6,00 
Não responderam 11 22,00 
Total 50 100,00 % 

Fonte: coleta de dados 

 
 
Tabela 28 - Consideração quanto à oferta de estacionamento aos clientes 

Consideração Frequência Percentual 

Piorou 20 40,00 
Não mudou 8 16,00 
Melhorou 1 2,00 
Não souberam opinar 11 22,00 
Não responderam 10 20,00 
Total 50 100,00% 

Fonte: coleta de dados 

 
 

Analisando as tabelas 27 e 28, verificamos um alto grau de insatisfação, 22 

indivíduos (44%) estão totalmente insatisfeitos e 7(14%) estão insatisfeitos, apenas 

14% estão satisfeitos ou totalmente satisfeitos com 3 respondentes cada.  Vinte 

respondentes consideram a piora deste quesito, 8 consideram que não houve mudança 

e apenas 1 respondente considerou que melhorou. 
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3.4 SATISFAÇÃO DOS CLIENTES QUANTO AOS PRODUTOS E SERVIÇOS 

OFERTADOS PELO BANCO 

 

Nas tabelas 29 e 30 serão apresentados os resultados quanto às linhas de crédito 

ofertadas pelo banco.  

 

 

Tabela 29 - Satisfação quanto às linhas de crédito ofertadas pelo banco 

Grau de satisfação Frequência Percentual 

Totalmente insatisfeito 1 2,00 
Insatisfeito 2 4,00 
Nem satisfeito nem insatisfeito 9 18,00 
Satisfeito 16 32,00 
Totalmente satisfeito 12 24,00 
Não responderam 10 20,00 
Total 50 100,00 % 

Fonte: coleta de dados 

 
Tabela 30 - Consideração quanto às linhas de crédito ofertadas pelo banco 

Consideração Frequência Percentual 

Piorou 1 2,0 
Não mudou 8 16,0 
Melhorou 19 38,0 
Não souberam opinar 11 22,0 
Não responderam 11 22,0 
Total 50 100,00% 

Fonte: coleta de dados 

 
Analisando as tabelas 29 e 30, verificamos um alto grau de satisfação, 16 

indivíduos (32%) estão satisfeitos e 12(24%) estão muito satisfeitos. Notamos também 

uma pequena insatisfação com 2 (4%) insatisfeitos e 1 (2%) totalmente insatisfeitos. Um 

indivíduo considerou que houve piora, mas 19 indivíduos consideram que melhorou, 8  

consideram que não mudou. 

 

Nas tabelas 31 e 32 serão apresentados os resultados quanto às taxas de juros 

cobradas pelo banco.  
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Tabela 31 - Satisfação quanto às taxas de juros cobradas pelo banco 

Grau de satisfação Frequência Percentual 

Totalmente insatisfeito 6 12,00 
Insatisfeito 10 20,00 
Nem satisfeito nem insatisfeito 18 36,00 
Satisfeito 5 10,00 
Totalmente satisfeito 3 6,00 
Não responderam 8 16,00 
Total 50 100,00 % 

Fonte: coleta de dados 

 
Tabela 32 - Consideração quanto às taxas de juros cobradas pelo banco 

Consideração Frequência Percentual 

Piorou 5 10,00 
Não mudou 20 40,00 
Melhorou 5 10,00 
Não souberam opinar 10 20,00 
Não responderam 10 20,00 
Total 50 100,00% 

Fonte: coleta de dados 

 
Analisando as tabelas 31 e 32, verificamos um maior grau de insatisfação, 6 

indivíduos (12%) estão totalmente insatisfeitos e 10(20%) estão insatisfeitos, 18(36%) 

não estão nem satisfeitos nem insatisfeitos, apenas 5 (10%) estão satisfeitos e 3 

(7,14%) totalmente satisfeitos. Vinte indivíduos consideram que não houve mudanças, 

cinco que piorou e cinco que melhorou. 

 

Nas tabelas 33 e 34 serão apresentados os resultados quanto ao valor das tarifas 

cobradas pelo banco.  

 

Tabela 33 – Satisfação quanto ao valor das tarifas cobradas pelo banco 

Grau de satisfação Frequência Percentual 

Totalmente insatisfeito 8 16,00 
Insatisfeito 9 18,00 
Nem satisfeito nem insatisfeito 19 38,00 
Satisfeito 4 8,00 
Totalmente satisfeito 3 6,00 
Não responderam 7 14,00 
Total 50 100,00 % 

Fonte: coleta de dados 
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Tabela 34 - Consideração quanto ao valor das tarifas cobradas pelo banco 

Consideração Frequência Percentual 

Piorou 13 26,00 
Não mudou 16 32,00 
Melhorou 2 4,00 
Não souberam opinar 9 18,00 
Não responderam 10 20,00 
Total 50 100,00% 

Fonte: coleta de dados 

 
Analisando as tabelas 33 e 34, verificamos um maior grau de insatisfação, 8 

indivíduos (16%) estão totalmente insatisfeitos e 9(18%) estão insatisfeitos, 19(38%) 

não estão nem satisfeitos nem insatisfeitos, apenas 4 (8%) estão satisfeitos e 3 (6%) 

totalmente satisfeitos. Treze indivíduos consideram que houve piora neste quesito, 16 

que não mudou e apenas 2 considera que melhorou. 

 

Nas tabelas 35 e 36 serão apresentados os resultados quanto às opções de 

investimentos ofertadas pelo banco.  

 

Tabela 35 - Satisfação quanto às opções de investimentos ofertadas pelo banco 

Grau de satisfação Frequência Percentual 

Nem satisfeito nem insatisfeito 18 36,00 
Satisfeito 13 26,00 
Totalmente satisfeito 10 20,00 
Não responderam 9 18,00 
Total 50 100,00 % 

Fonte: coleta de dados 

 
Tabela 36 - Consideração quanto às opções de investimentos ofertadas pelo banco 

Consideração Frequência Percentual 

Não mudou 12 24,00 
Melhorou 15 30,00 
Não souberam opinar 13 26,00 
Não responderam 10 20,00 
Total 50 100,00% 

Fonte: coleta de dados 

 
Analisando as tabelas 35 e 36, verificamos um maior grau de satisfação, pois 10 

indivíduos (20%) estão totalmente satisfeitos e 13 (26%) estão satisfeitos, 18 (36%) não 
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estão nem satisfeitos nem insatisfeitos, nenhum respondente se considerou insatisfeito 

ou que houve piora neste quesito. Trinta indivíduos consideram que melhorou e 12 que 

não mudou. 

 

Nas tabelas 37 e 38 serão apresentados os resultados quanto às informações sobre 

os produtos e serviços.  

 

Tabela 37 – Satisfação quanto às informações sobre os produtos e serviços 

Grau de satisfação Frequência Percentual 

Insatisfeito 3 6,00 
Nem satisfeito nem insatisfeito 12 24,00 
Satisfeito 19 38,00 
Totalmente satisfeito 9 18,00 
Não responderam 7 14,00 
Total 50 100,00 % 

Fonte: coleta de dados 

 
 
 

Tabela 38 - Consideração quanto às informações sobre os produtos e serviços 

Consideração Frequência Percentual 

Não mudou 22 44,00 
Melhorou 13 26,00 
Não souberam opinar 5 10,00 
Não responderam 10 20,00 
Total 50 100,00% 

Fonte: coleta de dados 

 
 
Analisando as tabelas 37 e 38, verificamos que a maioria esta satisfeita ou 

totalmente satisfeita com 19 (38%) e 9 (18) respectivamente e apenas 3 (6%) dos 

respondentes estão insatisfeitos. Nenhum respondente considera que piorou, 22 (44%) 

consideram que não houve mudança e 13 (26%) que melhorou. 

 

 

Nas tabelas 39 e 40 serão apresentados os resultados à confiança passada aos 

clientes pelo banco.  
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Tabela 39 - Satisfação quanto à confiança dos clientes com o banco 

Grau de satisfação Frequência Percentual 

Nem satisfeito nem insatisfeito 6 12,00 
Satisfeito 25 50,00 
Totalmente satisfeito 18 36,00 
Não responderam 1 2,00 
Total 50 100,00 % 

Fonte: coleta de dados 

 

 

Tabela 40 - Consideração quanto à confiança dos clientes com o banco 

Consideração Frequência Percentual 

Não mudou 18 36,00 
Melhorou 21 42,00 
Não souberam opinar 1 2,00 
Não responderam 10 20,00 
Total 50 100,00% 

Fonte: coleta de dados 

 
Analisando as tabelas 37 e 38, verificamos que a grande maioria esta satisfeita, 

25 respondentes (50%) estão satisfeitos e 18(36%) estão totalmente satisfeitos. 

Nenhum respondente se considera insatisfeito ou totalmente insatisfeito, assim como 

nenhum considera que houve piora.  Vinte de um indivíduos consideram que melhorou 

e 18 que não mudou. 

Após análise das tabelas sobre o atendimento efetuado pelos funcionários, 

verificamos um alto grau de satisfação, com destaque para os itens de cordialidade e 

conhecimento, onde a soma de clientes satisfeitos e totalmente satisfeitos estão 

próximos ou acima de 85%. Também verificamos que na opinião dos respondentes os 

itens que causam mais insatisfação são agilidade, disponibilidade e a quantidade de 

funcionários, sendo esta ultima a única em que houve indivíduos totalmente 

insatisfeitos. Quanto à consideração se houve ou não melhoria no período considerado, 

destacamos os itens agilidade e cordialidade onde mais de 50% dos respondentes 

consideraram que houve melhoria. Curiosamente a agilidade também é destaque entre 

os considerados que pioraram, com 8% dos respondentes. 

Com relação aos recursos e instalações disponibilizados, destacamos ambiência 

e conforto como os itens que mais causam satisfação aos clientes, mais de 90% estão 
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satisfeitos ou totalmente satisfeitos. Os itens geradores de maior insatisfação são as 

quantidades disponibilizadas de guichês de caixa e de terminais de autoatendimento, 

mas o maior destaque é a não oferta de estacionamento, onde mais de 58% estão 

insatisfeitos ou totalmente insatisfeitos. Ambiência e conforto também foram os 

destaques entre os itens que melhoraram nas considerações dos entrevistados, assim 

como o numero de terminais de autoatendimento. Já entre os que pioraram a falta de 

oferta de estacionamento foi novamente destaque. 

Sobre os produtos e serviços oferecidos pelo banco, destacamos as linhas de 

crédito ofertadas, as informações sobre os produtos e serviços divulgadas e a confiança 

que os clientes possuem nos produtos e serviços do banco, onde os satisfeitos e 

totalmente satisfeitos ultrapassam os 55% em cada quesito. As maiores insatisfações 

são geradas pelo valor das tarifas e as taxas de juros cobradas pelo banco. 

Destacamos que na opinião dos respondentes as linhas de credito e a confiança 

melhoraram após a implantação do novo modelo, já o valor das tarifas foram o que 

piorou acentuadamente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chega-se ao final do presente estudo, no qual se buscou, no decorrer do 

trabalho, atingir o seguinte objetivo principal: Identificar o grau de satisfação dos 

clientes pessoa física das carteiras Personalizado da agência Nova Rússia (PR) após a 

implantação da Plataforma de Negócios. O objetivo proposto averiguou a satisfação dos 

clientes quando que após a implantação do novo sistema, onde a forma de atendimento 

e relacionamento entre o banco e os clientes foi sensivelmente modificada. 

Para alcançar o objetivo principal, foram especificados três objetivos específicos: 

conhecer o grau de satisfação dos clientes quanto ao atendimento e adequação das 

ofertas, verificar os pontos fortes e fracos deste novo modelo referente à satisfação dos 

clientes e obter as informações necessárias para melhorar o grau de satisfação dos 

clientes.  

Para atingir os objetivos específicos foi realizada uma pesquisa survey 

fundamentada em uma análise quantitativa e com aplicação de questionários. Optou-se 

por uma amostra do tipo não probabilística e por conveniência, sendo clientes 

escolhidos aleatoriamente no ambiente da agencia durante sua espera por 

atendimento, entre os dias 15/08/2011 à 20/09/2011. 

Inicialmente, com relação ao perfil dos respondentes, à qual a maioria é do sexo 

masculino (72%), estão distribuídos em maior numero na faixa de 42 a 49 anos (44%), 

são clientes do banco há mais de 20 anos (26%), Agroempresarios (32%), com ensino 

superior (42%) e com renda entre R$4.001,00 e R$10.000,00(46%). 

Nesta pesquisa foi analisada a satisfação dos clientes sobre três aspectos 

principais: o atendimento no ambiente da agência, os recursos e instalações da agência 

e sobre os produtos e serviços ofertados pelo banco. 

Quando questionados sobre o atendimento, verificamos alto grau de satisfação, 

quando questionados a maioria dos respondentes declararam-se satisfeitos ou muito 

satisfeitos e que houve melhora após a implantação do novo sistema.  

Em relação aos recursos e instalações da agência, verificamos também uma 

satisfação geral, exceto nos quesitos oferta de estacionamento, já que este era ofertado 

recentemente fora fechado ao público, e o número de guichês de caixa, insuficientes 
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nos dias “de pico”, mesmo com a oferta de um correspondente bancário a menos de 50 

metros da agencia. 

Referente aos produtos e serviços ofertados, verificamos um pequeno numero de 

respondentes insatisfeitos com relação as taxas de juros e tarifas cobradas pelo banco, 

mas o grau de satisfação é alto para maioria. 

Consideramos que as mudanças proporcionadas pela implantação trouxeram 

melhorias, algumas delas importantes, como a nova segmentação dos clientes, a 

utilização de um CRM para ofertar os produtos que os clientes são propensos a adquirir 

e a gestão do tempo de atendimento, sendo assim, positivas para o incremento da 

satisfação dos clientes. Certamente há muito a ser feito, pois a busca pela satisfação 

dever ser ininterrupta. 

Finalmente, em complemento foi reservado um espaço para que os clientes 

sugerissem uma solução para os itens que os deixavam insatisfeitos. Assim a grande 

maioria solicitou que o estacionamento fosse reaberto ao público. Também se citou a 

contratação de novos funcionários, principalmente para atuar nos guichês de caixa. 

Outra demanda refere-se ao custo das tarifas, alguns consideram que os valores são 

abusivos. 

Portando, consideramos que o objetivo deste trabalho foi alcançado, dentro das 

limitações proporcionadas pela amostra não probabilística e composta por poucos 

respondentes, possibilitando conhecer o nível de satisfação geral dos clientes. Não 

podendo generalizar os resultados para todas as agencias da praça ou mesmo do 

banco. Conhecemos também alguns pontos em que se deve procurar melhorar, 

buscando assim a total satisfação, como sugere o novo modelo de relacionamento. 

Por fim, sugerimos ao Banco Beta, a utilização deste trabalho como ponto de 

partida para uma pesquisa mais elaborada e abrangente, por exemplo, com a aplicação 

de uma amostragem probabilística, obtendo assim um grau maior de confiança nos 

resultados. 
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APÊNDICE A 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

Escola de Administração 

Curso de Especialização em Negócios Financeiros (GNF-BB) 

Modalidade à distância – 2011/2 

 

Porto Alegre, 17 de julho de 2011. 

 
 

Prezado Cliente, o presente questionário faz parte de uma pesquisa para o meu trabalho de 

conclusão de curso no MBA de Gestão de Negócios Financeiros, que está sendo realizado na 

Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e visa identificar o grau 

de satisfação dos clientes na agencia Nova Rússia. 

 Responda as questões com base em seus conhecimentos e experiências bancárias, tendo 

como base a agência Nova Rússia. 

 Para tal avaliação, na coluna “A” assinale em sua opinião: 1 se piorou, 2 se não mudou, 3 

se melhorou ou 9 se não sabe opinar, com relação ao novo sistema de atendimento, assinale 

também sua satisfação em cada item conforme escala situada no quadro abaixo, variando de 

totalmente insatisfeito (1) a totalmente satisfeito (5). 

Desde já grato pela atenção e colaboração. 

Air da Luz Junior 

 
 

 totalmen
te 

Insatisfei
to 

Insatisfeito 

Nem 
satisfeito 

Nem 
insatisfei

to 

Satisfeito 
totalmen

te 
satisfeito 

1. Atendimento: A  1 2 3 4 5 

Agilidade na prestação do atendimento        

Cordialidade e educação        

Conhecimento dos produtos e serviços        

Qualidade e clareza das informações 

prestadas 

       

Disponibilidade        

Interesse na resolução dos problemas        

Quantidade de funcionários        

 

2. Recursos e instalações da agência:   1 2 3 4 5 

Ambiência (iluminação, limpeza, 

climatização) 

       

Conforto        

Segurança        

Numero de guichês de caixa        

Numero de terminais de auto-atendimento        
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Tempo de espera para atendimento        

Estacionamento        

 

3. Produtos e Serviços:   1 2 3 4 5 

Linhas de crédito         

Taxas de juros praticadas        

Custo das tarifas        

Opções de investimento        

Acesso das informações sobre produtos e 

serviços 

       

Confiança nos serviços do banco        

 

 

Se você, em algum item da pergunta acima, informou que a mudança piorou e/ou ficou 

insatisfeito, informe abaixo o que o banco e /ou os funcionários podem fazer para 

melhorar/aumentar sua satisfação. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5) Sexo:      
(  ) Masculino      (  ) Feminino 

 

6) Faixa etária: 

(  ) até 25 anos    (  ) de 26 a 33 anos (  ) de 34 a 41 anos   

(  ) de 42 a 49 anos     (  ) mais de 50 anos      

 

7) Quantos anos você é cliente do Banco? 
(  ) até 5               (  ) de 6 até 10              (  ) de 11 até 15        

(  ) de 16 até 20           (  ) mais de 20 

 

8) Qual é a sua atividade profissional? 

(  ) Agropecuarista      (  ) Servidor Público      (  ) Profissional Liberal     

(  ) Aposentado/Pensionista     (  )Empregado do Setor Privado        

(  )Outro:_____________________________ 

 

9) Qual sua faixa de renda bruta mensal? 

(  ) até R$4.000,00              (  ) de R$4.001,00  até R$10.000,00              

(  ) acima de R$10.001,00 

 

10) Qual a sua escolaridade? 

(  ) Ensino fundamental            (  ) Ensino médio     (X) Ensino Superior 

(  ) Pós-graduação 
 


