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RESUMO  

 

Atualmente, a satisfação dos clientes tem preocupado as empresas, pois os clientes tornam-se 
exigentes a cada dia. A concorrência está atenta às oportunidades de conquista de novos 
clientes que não estejam satisfeitos com os produtos ou serviços recebidos de outras 
empresas. Portanto, a pesquisa teve como objetivo identificar o nível satisfação dos clientes 
com relação a segmentação realizada em uma agência do Banco “X” da região noroeste do 
Paraná, no setor PJ (Pessoa Jurídica) pertencentes à carteira Empresa “Y”. Para os objetivos 
propostos neste trabalho foi realizada uma pesquisa de abordagem quantitativa. A pesquisa 
survey foi o método escolhido para subsidiar o trabalho. Como instrumento de coleta de 
dados, optou-se por questionários com perguntas fechadas e múltipla escolha num total de 15 
questões. A análise dos dados considerou as respostas de 30 (clientes) que devolveram os 
questionários preenchidos via correio e internet. Para a análise dos dados foi utilizada a média 
das frequências relativas para a análise estatística das questões 14 e 15, pois ambas foram 
formuladas através de uma escala de Likert de cinco (05) pontos, para as demais questões 
serão calculadas percentagens, construção de séries (tabelas) e Figuras estatísticas. Dos dados 
pesquisados foi possível concluir que em relação ao nível de satisfação do atendimento à 
pessoa jurídica gerou um valor de 21,4%; e quanto ao nível de importância dos produtos e/ou 
serviços oferecidos pelo Banco X às empresas, a avaliação realizada gerou um valor de 
23,7%, obtidos através da média das frequências relativas. Nesse aspecto, observou-se com 
base na escala que os clientes inferem um nível de alta importância. Contudo, faz-se 
necessário maior investimento para aumentar o nível de satisfação dos clientes, no sentido de 
continuar investindo na satisfação, porque clientes apenas satisfeitos podem migrar com 
facilidade para outros fornecedores frente a uma melhor oferta. Quando há alto nível de 
satisfação, o vínculo com o cliente é fortalecido. O investimento na divulgação dos serviços 
ofertados pelo segmento pode contribuir para ampliar o conhecimento e a possível utilização 
dos mesmos por parte dos clientes, expandindo a fidelidade ao banco e a consequente 
satisfação dos clientes. 
 
Palavras-chave: Satisfação, clientes, segmentação 
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INTRODUÇÃO    

 

A velocidade das mudanças ocorridas nos mercados está fazendo com que as 

organizações se aprimorem e se adaptem às mudanças, criando formas de atendimento 

personalizadas que corresponda às reais necessidades dos clientes. Além da globalização e das 

mudanças tecnológicas, observa-se uma revolução do marketing que gira em torno da 

satisfação do cliente, de novas estratégias e de uma análise mais aprimorada, ou seja, de um 

diferencial. As empresas, por sua vez, perceberam que uma boa análise, assim como uma 

estratégia de marketing é essencial para o sucesso de toda e qualquer organização. 

Por isso, o uso exclusivo do composto de marketing para todos os clientes, de uma 

forma geral, é inadequado para o atendimento às necessidades e expectativas dos usuários de 

um respectivo produto. Com base nisso, diversas instituições estão fazendo alterações nas 

suas estratégias e, dentro delas, estão as instituições bancárias. Estas estão gradativamente 

segmentando a fatia do mercado que atende aos clientes de alta renda, visando um 

atendimento eficiente. A segmentação é uma estratégia efetiva para atuar frente a 

concorrência, contudo, para a definição ou continuidade de um composto para satisfazer às 

necessidades e desejos dos consumidores é preciso avaliar a satisfação dos mesmos. 

Conhecer a satisfação dos clientes é de fundamental importância para a sobrevivência 

das empresas na contemporaneidade. Cobra (2001) afirma que é preciso mudar, explicando que 

atender consiste, basicamente, em satisfazer às necessidades imediatas e/ou os desejos e 

expectativas dos clientes. Para o autor, as causas da insatisfação dos clientes em relação ao 

atendimento quase sempre se encontram no âmbito operacional.  

Por isso, cabe às empresas transformar o ambiente de atendimento num posto de 

observações das reações dos clientes, colhendo dados, transformando-os em informações que 

solidifiquem estratégias. O mercado é constituído de compradores e esses compradores são 

certamente individualizados em gostos e preferências.  

Dentre as formas de segmentação de mercado, uma das mais utilizadas pelos bancos 

diz respeito ao parâmetro de renda dos clientes. Desta forma, a intenção deste trabalho foi 

verificar a satisfação dos clientes de um segmento, denominado “Carteira de Empresa “Y”, 

que presta atendimento aos clientes “pessoa jurídica”, com faturamento anual superior a dois 

milhões e quatrocentos mil reais.  

Com base nesse contexto, este trabalho buscou respostas para a seguinte indagação: 

Qual o nível de satisfação dos clientes de uma agência bancária da Região Noroeste do 

Paraná no setor PJ (Pessoa Jurídica) pertencentes à carteira Empresa “Y”? 
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Portanto, essa pesquisa justificou-se à medida que visou a compreensão relativa à 

satisfação dos clientes PJ em relação aos serviços prestados de uma agência bancária da Região 

Noroeste do Paraná pertencentes à Carteira Empresa “Y”. Acredita-se que essa investigação 

poderá contribuir para identificar as reais necessidades dos clientes, levando a uma maior 

fidelização dos mesmos. 

 É necessário que as empresas conheçam os atributos que os consumidores consideram 

importantes no momento de decidir pela compra, no sentido de poder agregar características e 

benefícios que serão percebidos e valorizados pelos clientes.  

Com tal propósito, o objetivo geral da pesquisa é identificar o nível satisfação dos 

clientes segmentados na carteira Empresa“Y” de uma agência do Banco “X” da Região 

Noroeste do Paraná, com relação aos serviços prestados.  Mais especificamente, buscou-se 

verificar o nível de satisfação dos clientes com o atendimento oferecido pelo segmento; 

verificar o nível de aceitação e conhecimento acerca dos produtos bancários ofertados pelo 

segmento “Y” aos clientes; verificar o grau de relevância dado pelos clientes em relação aos 

serviços oferecidos pela carteira Empresa“Y”. 

Para tanto, o presente trabalho encontra-se estruturado da seguinte maneira: 

primeiramente aborda a contextualização do problema, a justificativa e os objetivos da 

pesquisa. Na sequência, aborda a fundamentação teórica, com destaque nas características 

gerais do marketing, satisfação do consumidor e a relação da satisfação do consumidor e a 

qualidade dos serviços. Posteriormente, são apresentados os procedimentos metodológicos, 

com a caracterização da pesquisa, o instrumento de coleta de dados, a amostra, a aplicação 

dos instrumentos de pesquisa e a análise dos dados. Por fim, são apresentadas as 

considerações finais, onde são trazidas, também, as limitações de estudo e sugestões para 

futuras pesquisas. 
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1 ASPECTOS RELEVANTES SOBRE A SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR  

 

Esse capítulo aborda a fundamentação teórica, com destaque na satisfação do 

consumidor. Aspectos relevantes para o estudo proposto, tais como a satisfação do 

consumidor com o processo de compra, a relação da satisfação do consumidor com a 

qualidade dos serviços e alguns pressupostos sobre a segmentação de mercado também foram 

considerados. 

 

1.1 SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR  

 

Atualmente, todas as estratégias apontam para a qualidade do atendimento aos 

clientes. A globalização do mercado exige tecnologia e descarta a mão-de-obra despreparada, 

pois é  primordial para as empresas a oferta de um atendimento otimizado e diferenciado de 

qualidade. Braga (2001) afirma que as causas do mau atendimento quase sempre se 

encontram no âmbito operacional. Por isso, as empresas precisam transformar o ambiente de 

atendimento num posto de observações das reações dos clientes, colhendo dados, 

transformando-os em informações que solidifiquem estratégias. 

O mercado é constituído de compradores que são individualizados em gostos e 

preferências. O conceito de mercado é, provavelmente, um dos mais difusos em marketing. 

De acordo com Kotler (1996, p. 28), “[...] o mercado consiste em todos os consumidores 

potenciais que compartilham de uma necessidade ou desejo específico, dispostos e habilitados 

para fazer troca que satisfaça essa necessidade ou desejo”. 

Karsaklian (2000) afirma que: 

 
[...] 1) a satisfação é uma avaliação (julgamento); portanto tem uma natureza 
psicológica que inclui componentes afetivos e cognitivos, 2) efetuada a posteriori, 
pois provém de uma experiência de consumo, 3) relativa a determinada transação; 
portanto ela é específica, resultando de um processo comparativo entre a experiência 
de consumo, baseado no desempenho do produto ou serviço, e o referencial 
inicialmente proposto, anterior à compra. Portanto essas três propriedades 
constituem a base do conceito de satisfação (KARSAKLIAN, 2000, p. 32). 

 

Para alcançar os objetivos organizacionais no ambiente de mercado, segundo Kotler 

(1998) é necessário determinar as necessidades e desejos do mercado-alvo, visando 

proporcionar as satisfações desejadas de maneira mais efetiva e eficiente que os seus 

concorrentes. Para esse autor, todo este processo envolve análise, planejamento, 
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implementação e controle e a meta principal é produzir satisfação para todas as partes 

envolvidas.  

Ainda sobre este assunto, Kotler e Armstrong (1993) consideram que um mercado 

pode crescer em torno de um produto, um serviço ou qualquer outra coisa de valor. Para se 

obter esta abrangência no setor desejado, a pesquisa de marketing é uma importante 

ferramenta para que a organização consiga êxito na satisfação de seu mercado. Por isso, a 

satisfação do consumidor é uma variável central do conceito de marketing. Este conceito 

defende que, para atingir os objetivos organizacionais, a saída é ser mais eficaz do que a 

concorrência para integrar as atividades de marketing, satisfazendo, assim, às necessidades e 

desejos dos mercados alvos.  

A satisfação do consumidor é importante para a fidelização do cliente, pois quanto 

mais satisfeito estiver o cliente, maior a probabilidade de ser fiel. A satisfação do consumidor 

é um meio eficaz de conseguir e manter clientes, sendo, portanto, um objetivo preponderante 

para as organizações. E clientes fiéis são mais rentáveis. A manutenção de clientes é mais 

importante para uma organização do que sua atração. Kotler (1998, p. 39) reforça esta ideia, 

afirmando que “a chave para a retenção do consumidor é a sua satisfação”. 

De acordo com Cobra e Ribeiro (2000, p. 68), os clientes são “[...] disputados a peso 

de ouro no mercado de bens de consumo”. A globalização e o aumento de produtos e serviços 

estrangeiros levam cada vez mais a diminuição da fidelidade à marca. Em uma época de 

escolhas explosivas e mudanças imprevisíveis, com tantas opções de escolha, os 

consumidores estão deixando de ser fiéis. O consumidor, antes relegado à condição de 

cidadão de segunda classe, era obrigado, muitas vezes, a consumir o que as empresas 

desejavam produzir, mas, com a competitividade acirrada, este passa a ser visto como a razão 

primeira e única de ser das organizações. 

Segundo Karsaklian (2000), existem muitas pesquisas que enfatizam a satisfação do 

consumidor como condição imprescindível para a fidelização e a importância dessa 

manutenção para a lucratividade da empresa, sendo o sucesso das organizações resultante 

dessa satisfação, uma vez que por meio dela se influencia diretamente a lealdade à marca, a 

repetição de compras, a comunicação boca-a-boca, lucratividade e a participação de mercado. 

Portanto, é a satisfação do cliente o ponto central do processo de acesso ao desempenho 

passado e de predição do sucesso da empresa. 

Segundo Kotler (2000, p. 58), “a satisfação consiste na sensação de prazer ou 

desapontamento resultante da comparação do desempenho percebido de um produto em 
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relação às expectativas do comprador”. Fica claro, por essa definição, que a satisfação é 

função de desempenho e expectativas percebidos. Se o desempenho não alcançar as 

expectativas, o cliente ficará insatisfeito. Se o desempenho alcançar as expectativas, o cliente 

ficará satisfeito. Se o desempenho for além das expectativas o cliente ficará altamente 

satisfeito e encantado. 

É de Kotler (2000) a afirmação de que muitas empresas estão objetivando a alta 

satisfação porque clientes meramente satisfeitos mudam facilmente de fornecedor quando 

aparece uma oferta melhor. Os que estão altamente satisfeitos são muito menos propensos a 

mudar. Um alto nível de satisfação ou encantamento cria um vínculo emocional com a marca, 

não apenas uma preferência racional. O resultado é um alto grau de fidelidade do cliente. A 

alta administração da Xerox, exemplo apresentado pelo autor em seu livro, acredita que um 

cliente altamente satisfeito ou um cliente encantado, vale dez vezes mais para a empresa que 

um cliente apenas satisfeito. Um cliente muito satisfeito, provavelmente, continuará cliente da 

Xerox por muitos anos e comprará mais do que compraria um cliente simplesmente satisfeito. 

 
1.1.1 O processo de compra e a satisfação 

 

Ao se referir à satisfação dos clientes Kotler (2000, p. 58) relata que “[...] os 

compradores formam suas expectativas com base em experiências anteriores em compras, 

conselhos de amigos e colegas, informações e promessas de profissionais de marketing e de 

concorrentes”. Para este autor, se os profissionais de marketing estabelecem expectativas 

muito altas, o comprador, provavelmente, ficará desapontado.  

Na maior parte dos casos, o ato de compra resulta da ação simultânea de fatores 

internos e externos. Na lista dos fatores utilizados para explicar o comportamento de compra, 

atitudes e preferências ocupam uma posição importante. Uma atitude corresponde a 

avaliações, sentimentos e tendências de ações duradouras, favoráveis ou não, a algum objeto 

ou ideia. Por apresentarem desejos diferenciados e recursos limitados, os consumidores 

tendem a escolher os produtos que proporcionam o máximo de satisfação, o maior conjunto 

de benefícios em troca do seu dinheiro (KOTLER, 1998).  

O processo de compra consiste da sequência de alguns eventos, tais como o 

reconhecimento do problema, a busca de informações, a avaliação de alternativas, decisão de 

compra e comportamento pós-compra Kotler (1998) descreve cada uma das etapas descritas:  
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a) Reconhecimento do problema: o processo de compra tem início quando o 

comprador reconhece um problema ou uma necessidade. A necessidade pode ser provocada 

por estímulos internos ou externos;  

b) Busca de informação: O consumidor  interessado tende a buscar mais informações;  

c) Avaliação de alternativas: Momento em que o cliente processa as informações de 

cada marca concorrente, fazendo um julgamento de valor final. Esse processo de avaliação 

considera a satisfação de uma necessidade e determinados benefícios que o produto oferece;  

Decisão de compra: Nessa etapa, o consumidor passa por cinco subdecisões: decisão 

por marca, revendedor, quantidade, ocasião e forma de pagamento. As decisões e deliberações 

dependerão do tipo de compra realizada;  

Comportamento pós-compra: O consumidor ficará atento às informações que apóiem 

sua decisão. Daí a necessidade de as comunicações de marketing proporcionar crenças e 

avaliações que auxiliem os consumidores a sentirem-se bem quanto às escolhas, pois após 

reconhecida a necessidade, o consumidor  identificará alternativas capazes de satisfazê-la.  

Assim, os produtos e marcas são identificados pelos consumidores com base nas 

lembranças de experiências anteriores e até de uma vasta pesquisa externa. Assim, o autor 

entende que o trabalho dos profissionais de marketing é entender o comportamento do cliente 

em cada estágio (KOTLER, 1998). 

As atitudes dos outros, os fatores situacionais imprevistos e o risco percebido podem 

afetar a decisão de compra dos clientes bem como os níveis de satisfação. Os consumidores 

satisfeitos continuarão usando os serviços; os insatisfeitos deixarão de usar o serviço e, 

provavelmente, comentarão com seus amigos. “Por esta razão, as empresas devem trabalhar 

para assegurar a satisfação do cliente em todos os níveis do processo” (KOTLER, 1998, p. 

186). 

 

[...] a necessidade é uma falta de algo; esta determina um desequilíbrio; este provoca 
tensões que impelem à ação (motivos); estes motivos determinam a ação ou o 
comportamento na direção do objetivo; ao terminar a necessidade, surge satisfação; 
oportunidades - o profissional de marketing deve estar atento para novas tendências 
da tecnologia; ambiente político - constituído por leis, agências governamentais e 
grupos de pressão que influenciam e limitam várias organizações e indivíduos em 
uma dada sociedade (KOTLER, 1994, p. 186). 

 

Na opinião do autor acima citado, os fatores apresentados formam o ambiente no qual 

o profissional de marketing deve atuar, identificando as necessidades e desejos não satisfeitos 

dos consumidores e, com base nas informações obtidas, deve formular estratégias para o 
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alcance dos objetivos da organização. Pesquisas sobre a satisfação dos clientes mostraram que 

os aspectos pessoais dos serviços frequentemente superam em importância os aspectos 

materiais. Mesmo quando o produto propriamente dito não satisfaz às expectativas, um 

serviço pessoal excelente pode salvar a situação. 

Segundo Cobra (1991, p.55), “a compreensão do comportamento humano se faz, 

sobretudo, através da análise de suas necessidades”. Para o autor, todo o processo de tomada 

de decisão se alinhava na sensação das necessidades satisfeitas, e isso é válido para a 

satisfação de compra. Entender o comportamento de compra do consumidor ajuda o gerente 

de marketing a entender as necessidades do mercado e a desenvolver compostos de marketing 

para satisfazer os clientes. 

De acordo com este autor, o comportamento de compra do consumidor é influenciado 

por quatro importantes fatores: cultural, pessoal, psicológico e social. Todos esses fatores 

fornecem indícios sobre como atingir e entender os consumidores com maior eficiência e 

eficácia. A demanda é, muitas vezes, resultante da redução dos preços, favorecendo o 

consumo, ou seja, se a demanda permanece, a empresa que reduz os preços pode ser 

beneficiada. 

Para Cobra (1991, p.427), as características da demanda de compra se enquadram em 

duas categorias para análise: “a demanda individual — que é a relação que um indivíduo faz 

entre a satisfação e o consumo de um bem ou serviço que é a demanda de mercado, que é a 

demanda resultante de todos os indivíduos”. As pessoas estão cada vez mais em busca de 

produtos e serviços que proporcionem o máximo possível de satisfação em troca de seu 

dinheiro. Quando viabilizados pelo poder de compra de cada um, os desejos se tornam 

demandas.  

As expectativas de compra dos consumidores são formadas por experiências de 

compras, recomendações de amigos e informações de promessas de vendedores e 

concorrentes. Kotler (1994) destaca que a satisfação está ligada às necessidades e desejos do 

consumidor, sendo definida como o sentimento de uma pessoa resultado da comparação do 

desempenho ou produto em relação à expectativa gerada sobre o mesmo.  
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1.2 QUALIDADE DOS SERVIÇOS X SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR 

 

Os clientes estão constantemente medindo o serviço real ou o serviço percebido, de 

acordo com a imagem que a empresa projeta e as promessas que faz. Eles também falam 

sobre suas experiências com outros clientes potenciais e criam suas expectativas e 

preconceitos. Tendo em mente que a imagem e a reputação são criadas ou arruinadas, com 

frequência, pelo desempenho dos funcionários que lidam diretamente com o cliente, é 

importante auditar o pessoal que presta os serviços de forma tão objetiva e completa, como se 

faz com os itens materiais. A análise de comentários dos clientes e as pesquisas de mercado 

fornecerão muitos dados (WALKER, 1991). 

 
Se o serviço aos clientes realmente o diferencia dos concorrentes, você precisa falar 
sobre isso com os clientes. Mas, se você não conseguir corresponder à sua própria 
propaganda, não será bem tratado no mercado. Se você não conseguir satisfazer às 
expectativas que criou deliberadamente no cliente, terá sido o autor de seu próprio 
fracasso (WALKER, 1991, p. 123). 

 

A qualidade percebida é a atual avaliação do desempenho da empresa, influindo 

positivamente na satisfação total do cliente em relação ao fornecedor, e essa qualidade é 

avaliada pelo grau de customização da oferta da empresa em relação às necessidades, e da 

credibilidade dessa oferta em sua consistência, ou seja, inexistência de deficiências.  

Para Karsaklian (2000), a satisfação está diretamente relacionada ao desempenho 

organizacional, existindo uma forte ligação positiva entre qualidade de serviço e lealdade do 

consumidor, com efeito negativo na propensão para custos. Assim, a qualidade percebida 

provê uma medida para a avaliação do consumidor sobre a superioridade ou excelência de um 

produto ou serviço; é resultado de seu julgamento, é subjetiva. 

Ainda, para Karsaklian (2000), o valor percebido tem a ver com a comparação que o 

consumidor faz de preço e qualidade. Enquanto que a terceira determinante da satisfação do 

consumidor, as expectativas, se referem ao conhecimento acumulado sobre a qualidade das 

ofertas de um fornecedor. Pelas experiências anteriores, os consumidores formam suas 

expectativas que são desenvolvidas também com base na qualidade atual que são críticas para 

sua satisfação. 

O pessoal que presta os serviços consiste em uma parte importante da estratégia de 

serviços da empresa. Assim, faz-se necessário auditar os pontos fortes e fracos relacionados 

aos itens do modelo de estratégia de serviços. De acordo com Walker (1991, p.39), “[...] esses 

pontos consistem em: habilidades/conhecimentos, atitudes, sistemas de pessoal”.   
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A falta de habilidades ou conhecimentos causa uma reação de desagrado imediata nos 

clientes. Se eles não confiarem no indivíduo com o qual estão tratando, podem perder a 

confiança na organização. O indivíduo também perde a autoconfiança, tendendo a evitar 

oportunidades de prestar bons serviços, prejudicando ainda mais a reputação da empresa. As 

habilidades e conhecimentos da gerência também são importantes para a qualidade dos 

serviços e da satisfação dos clientes, uma vez que os gerentes, por servirem de exemplo, 

ditam modos de comportamento para seus funcionários (WALKER, 1991).  

 Walker (1991) aponta a necessidade de cultivar um ambiente que dê apoio aos 

serviços. Desta forma, os gerentes precisam compreender e acreditar na visão da empresa e 

desenvolver uma missão para que eles próprios e seus departamentos dêem suporte à 

conquista dessa visão. Com muita frequência, as habilidades gerenciais consistem numa 

reflexão posterior em qualquer programa de melhoria. Todavia, a melhoria depende da 

definição, por parte da gerência, de metas e expectativas para aqueles que se encontram 

abaixo deles. 

 
Os supervisores precisam ter as mesmas habilidades e conhecimentos que seus 
funcionários, com uma compreensão mais detalhada das diretrizes e procedimentos 
para poderem dar apoio àqueles que estiverem lidando com os clientes. Supervisores 
que se comportam como “guardiões das leis” raramente contribuem para criar uma 
atmosfera de bons serviços. Um bom supervisor tem as habilidades necessárias para 
treinar e desenvolver os funcionários, definir objetivos de desempenho, dar 
feedback, aconselhar e utilizar outras estratégias de “ajuda”, contribuindo, assim, 
para a satisfação dos clientes (WALKER, 1991, p. 42). 

 

Os funcionários podem estar bem equipados em termos de habilidades e 

conhecimentos, mas não ter vontade e/ou disposição de prestar serviços com qualidade aos 

clientes. “Muitas histórias de insatisfação de clientes refletem atitudes rudes ou do tipo ‘pouco 

me importa’ em relação ao cliente” (WALKER, 1991, p. 42). O autor comenta ainda que as 

pessoas desmotivadas possam ser muito prejudiciais, particularmente ao estar frente a frente 

com o cliente. A atitude de um gerente ou supervisor influencia as atitudes dos funcionários 

em relação aos clientes e os seus próprios trabalhos. Com frequência, é o que eles não dizem, 

e não o que dizem que expõe os gerentes. Não é fácil definir atitudes, mas o comportamento 

que resulta de algumas delas é, com frequência, muito fácil de ser observado, assim como o 

seu impacto sobre os clientes.  

Os clientes costumam tomar decisões de compras em função do serviço recebido. Se 

os funcionários de vendas ou de assistência técnica não oferecerem um serviço acessível de 

consultas e resolução de problemas que seja percebido como tal pelos clientes, então o serviço 
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ao cliente não está sendo maximizado como uma ferramenta de marketing (KARSAKLIAN, 

2000). 

Antes de converter um programa interno de melhoria dos serviços em uma campanha 

promocional externa, é preciso atentar para os sinais evidentes de sucesso percebidos pelos 

funcionários e pelos clientes e confirmados por pesquisas. “As campanhas internas e externas 

podem, então, funcionar harmoniosamente lado a lado” (WALKER, 1991, p. 123). 

Há várias maneiras de propiciar satisfação e fazer com que os clientes participem da 

campanha publicitária e mensagens promocionais: 

 
Lançar-lhes um desafio para que experimentem seus serviços; fazer com que 
participem da campanha publicitária; conseguir que a clientela divulgue seu negócio 
boca a boca (pressupondo que você os tenha convencido quanto às mudanças); 
procurar a participação dos clientes nos acordos quanto aos padrões de serviços que 
você pretende oferecer; trazer clientes para seus grupos de resolução de problemas - 
pelo menos eles saberão que você reconhece seus pontos fracos e está tentando 
corrigi-los; convidá-los seletivamente para seus eventos de treinamento como cola-
boradores ou participantes (WALKER, 1991, p. 126). 

 

O desempenho humano deve ser a chave principal para uma empresa prestadora de 

serviço, pois a produtividade e a motivação do funcionário de uma empresa de serviço é a 

base para o correto atendimento dos clientes. Pode-se dizer que “não basta dar um manual de 

normas e procedimentos para que ocorra um bom atendimento ao cliente, é preciso muito 

mais” (LAS CASAS, 2001, p.56). Para esse autor, para que se ofereça um bom atendimento é 

preciso primeiramente entender o que o cliente quer e isso pressupõe um conhecimento do 

serviço que vende e um espírito voltado à investigação para descobrir as necessidades e 

ensejos dos clientes.  

 
1.3 SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

 
A segmentação de mercado é caracterizada pela escolha de um grupo de consumidores 

que apresentam necessidades homogêneas, para o qual a empresa poderá ofertar um 

determinado produto ou serviço.  O conceito de segmentação de mercado foi originalmente  

introduzido por Smith  em 1956, sendo  definido  como  um  processo  de  dividir  o mercado  

total,  ou  os potenciais  consumidores,  em  segmentos  relativamente  homogêneos,  cujos  

interesses  por produtos e serviços são semelhantes, assim como as necessidades, os desejos e 

as expectativas que,  provavelmente,  possam acarretar  em  comportamentos  de  compra  

semelhantes  (WEINSTEIN, 1995). 



 

 

18

As organizações buscam segmentar seus mercados para atender seus consumidores e 

forma eficaz, escolhendo um ou mais produtos para serem apresentados aos clientes em 

conformidade com as suas necessidades. Antes da definição de um composto para satisfazer 

as necessidades e desejos dos consumidores é preciso entendê-los. Daí a exigência da 

preparação dos profissionais de marketing. 

 Conforme Kotler (1998), as empresas precisam definir segmentos específicos para 

direcionar compostos de marketing customizados, no sentido de se sobrepor às vantagens da 

concorrência. O autor citado afirma que a segmentação é a ação de identificar e classificar 

grupos distintos de compradores que podem exigir produtos com características diferenciados.  

A segmentação usa sempre a pesquisa de mercado como ferramenta de seleção. 

Assim, é possível à empresa identificar, a partir de uma série de critérios, diferentes 

segmentos. De acordo com Churchill (2000), a segmentação de mercado corresponde ao 

processo de dividir o mercado total em partes relativamente homogêneas. Com base na 

definição dos segmentos, a organização pode definir quais segmentos irá prestar serviços, 

atendendo aos seus consumidores de forma particular e específica de acordo com as suas 

necessidades. 

Kotler (1992, p. 177) afirma que “[...] a segmentação de mercado está no cerne da 

estratégia de marketing”. O autor entende que a ideia mais recente para orientar a estratégia 

começa não com a distinção de possibilidades de produto, mas sim com a distinção de 

interesses ou de necessidades de clientes. A segmentação é a subdivisão do mercado em 

subconjuntos homogêneos de clientes, em que qualquer subconjunto pode, concebivelmente, 

ser selecionado como meta de mercado a ser alcançada com um composto de marketing 

distinto. 

Segundo Dias (2004), a segmentação de mercado é necessária para o desenvolvimento 

de estratégias. Quanto mais a empresa investir em pesquisas para o processo de segmentação, 

melhores serão os resultados operacionais obtidos. O autor citado evidencia alguns critérios 

relevantes que são utilizados para a segmentação de mercado, em conformidade com as 

necessidades de cada organização, referindo a segmentação demográfica, socioeconômica. 

A segmentação demográfica estuda estatisticamente as populações e suas 

características. Com isso, a organização divide os mercados com base nas características 

apresentadas por uma determinada população. Dentre as variáveis principais encontram-se 

características que compreendem a faixa etária, sexo, tamanho médio das famílias, estado 

civil, nacionalidade, religião, raça, entre outras. A segmentação socioeconômica preocupa-se 
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com as características sociais e econômicas da população, objetivando identificar variáveis 

relativas à classe social, renda, escolaridade, profissão, posses de bens (veículos, imóveis), 

entre outros (DIAS, 2004). 

Para satisfazer às necessidades dos consumidores, Las Casas (1993) argumenta que a 

segmentação de mercado é um instrumento efetivo, pois o produto será ajustado a algumas 

necessidades específicas A segmentação de mercado pode ajudar as empresas atingir milhões 

de pessoas, desenvolvendo e comercializando produtos que se aproximem a satisfação do 

mercado-alvo (target). Por meio da segmentação de mercado as organizações podem atender 

melhor uma fatia de mercado, oferecendo um produto mais específico e que se assemelhe 

àquilo que o consumidor quer e deseja, ao contrário da concorrência que faz um produto para 

atender a todo o grupo. 

Assim dentre as vantagens da segmentação, Dias (2004) evidencia a possibilidade de a 

empresa obter melhores informações, em razão de se colocar mais próxima da compreensão 

dos diferentes perfis de cliente, pois à medida que conhece melhor o cliente,  poderá prestar 

um atendimento com mais qualidade. Quanto mais detalhado o conhecimento, melhor será o 

ajuste das variáveis empresariais, e melhor suas estratégias de divulgação, posicionamento de 

produto e financeiras Na visão deste autor, a segmentação de mercado é um pré-requisito 

essencial para a quantificação de mercado. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados na investigação, 

com a caracterização da pesquisa, o instrumento de coleta de dados, a amostra, a aplicação 

dos instrumentos de pesquisa e a análise dos dados.   

 

2.1 O MÉTODO DA PESQUISA  

 

Para os objetivos propostos neste trabalho foi realizada uma pesquisa de abordagem 

quantitativa. De acordo com Teixeira (2002), esse tipo de pesquisa utiliza a descrição 

matemática como linguagem para descrever as características de um fenômeno. A estatística 

faz a relação entre a teoria apresentada nos livros e os dados observados no ambiente. 

Em linhas gerais, em pesquisa quantitativa, o pesquisador conduz seu trabalho, com 

base em um plano estabelecido a priori, com hipóteses visivelmente nomeadas e variáveis 

operacionalmente definidas, preocupando-se com a medição objetiva e a quantificação dos 

resultados (MALHOTRA, 2001). A intenção é evitar distorções na etapa de análise e 

interpretação dos dados, visando à garantia de certa margem de segurança em relação às 

inferências obtidas. 

 A pesquisa survey foi o método escolhido para subsidiar o trabalho. Segundo Malhotra 

(2001), a pesquisa survey é descrita como a obtenção de dados ou informações acerca de 

características, ações, opiniões de determinado grupo de pessoas indicada como representante 

de uma determinada população por meio de um instrumento de pesquisa normalmente um 

questionário.   

 

2.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

   

Como instrumento de coleta de dados, optou-se por questionários com perguntas 

fechadas. Gil (1994) comenta que o questionário é a forma mais utilizada para a coleta de 

dados. O questionário é um meio para obter respostas com questões que o próprio informante 

preenche. Contém um conjunto de questões logicamente relacionadas a um problema central. 

O questionário é elaborado para avaliar de maneira uniforme os resultados obtidos. Além 
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disso, é necessário atentar para o faturamento, atividade e tempo de atividade. Tais dados são 

relevantes para gerar cruzamentos estatísticos posteriores. 

No caso dessa pesquisa, a identidade dos respondentes foi mantida no anonimato, para 

que os respondentes se sentissem mais confiantes, dando respostas verdadeiras. A pesquisa foi 

realizada em duas etapas: a primeira exploratória, por meio de uma pesquisa bibliográfica, 

mediante leituras e análise sistemática de livros e obras relacionadas ao assunto; a segunda, 

quantitativa, com a aplicação e análise dos questionários (APÊNDICE II).  

Para validação do questionário, foi realizado um pré-teste com 15 (clientes) clientes 

para verificar a compreensão do mesmo, no sentido de proceder aos ajustes necessários antes 

da aplicação final.  

 

2.3 AMOSTRA  

 

O foco de análise da pesquisa foram os clientes do setor PJ (Pessoa Jurídica) 

pertencentes à carteira “Y” de uma agência do Banco “X” da região Noroeste do Paraná.  

O setor em questão possui 100 clientes, atendidos por 01 (um) gerente de 

relacionamento responsável. Fez parte da amostra um total de 80 participantes. A definição do 

tamanho da amostra foi baseada num intervalo de confiança de 95% com erro amostral de 5%. 

Aplicando a determinação do tamanho da amostra por proporção foi definido 80 clientes para 

compor a amostra.   

Para a análise dos dados, considerou-se o total de questionários devolvidos via correio e 

internet, num total de 30 (trinta) questionários, perfazendo um  intervalo de confiança 

confiança de 90% e  erro amostral de 13.  

 A técnica de amostragem escolhida foi a não-probabilística por conveniência, baseada 

no julgamento do pesquisador. A técnica  de amostragem justificou-se em razão de ser mais 

acessível e compatível com o nível do pesquisador ao universo dos participantes. Além disso, 

são aceitas em populações que apresentam maior nível de homogeneidade (MALHOTRA, 

2001). 

A escala dos questionários foi do tipo Likert, de 5 pontos, para medir a importância e 

grau de concordância com afirmações feitas no questionário. A escala do tipo Likert é uma 

escala de cinco pontos utilizada para quantificar, medir opiniões e/ou variáveis quantitativas 

(PEREIRA, 1999). 
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2.4 APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA  

 

Os questionários foram enviados via correio e internet aos clientes do setor PJ (Pessoa 

Jurídica) pertencentes à carteira Empresa “Y”, após o parecer do Gerente responsável pelas 

autorizações de pesquisas acadêmicas no âmbito da agência bancária.  

 

2.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Foi utilizada a média das frequências relativas para a análise estatística das questões 

14 e 15, pois ambas foram formuladas através de uma Escala do tipo Likert de cinco (05) 

pontos, conforme exemplificado a seguir:  

Análise Estatística:  Média das Frequências Relativas1- Questão 14  
 

 
2=> 

 
 

 

Análise Estatística: Média das Frequências Relativas – Questão 15 
 

 
 

 
=>    

 

 

Para as demais questões foram calculadas percentagens e construção de Figuras 

representativas. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 PEREIRA, J. C. R. Análise de dados qualitativos: Estratégias metodológicas para as ciências da saúde, 
humanas e sociais. 2. Ed. São Paulo: Edusp, 1999. p. 65-66. 
2 BARAVIERA, D. Universidade do professor Faxinal do Céu: O grau de satisfação em relação aos eventos de 
capacitação docente na opinião dos professores do núcleo Regional de Educação de Umuarama, Estado do 
Paraná (2002). Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação de Engenharia da Produção da UFSC. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
 

Este capítulo apresenta os resultados e discussões da pesquisa realizada com a intenção 

de descrever os resultados do questionário proposto na pesquisa survey, visando atender aos 

objetivos propostos pela pesquisa. Primeiramente, abordam-se aspectos da “caracterização da 

empresa” a partir do segmento de atuação e faturamento anual.  

Na sequência, trata do “perfil da gerência”, ressaltando os dados sobre o atendimento 

oferecido pelo gerente de relacionamento, capacidade técnica do gerente, fator determinante no 

atendimento do gerente de relacionamento.   

O item “fidelidade da empresa com o Banco X” visa os dados concernentes ao tempo 

que a empresa é cliente do Banco X, a quantidade de bancos nos quais as empresas mantêm 

conta, a opção por possuir ou não aplicação financeira em outros bancos, a opção por 

empréstimos no Banco X e  movimentação financeira com o Banco. 

A seguir, apresenta “os produtos mais utilizados pelas empresas”, com evidência na 

linha de crédito utilizada e conhecimentos sobre os serviços e/ou produtos ofertados no 

segmento.  Por fim, mostra o nível de satisfação do atendimento Pessoa Jurídica (PJ) e o nível 

de importância dos serviços e produtos oferecidos pelo segmento em análise.  

  

3.1 AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES COM RELAÇÃO À 

IMPLANTAÇÃO DA SEGMENTAÇÃO DE ATENDIMENTO PJ 

 

Este item tem como objetivo apresentar a avaliação da satisfação dos cientes com 

relação à implantação da segmentação de atendimento Pessoa Jurídica, a partir da 

caracterização da empresa. Posteriormente apresenta o perfil da gerência, os produtos mais 

utilizados pelas empresas, o nível de satisfação do atendimento (PJ) e o nível de importância 

dado aos serviços e produtos oferecidos pelo segmento pesquisado.  

 

3.1.1 Caracterização da Empresa 

 

A seguir, apresentam-se os dados da caracterização da empresa relativos ao segmento 

de atuação e faturamento anual, a saber: 
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23,3%

36,7%
40,0%

Comércio Indústria Serviços

 

 Figura 1 - Segmento de atuação da empresa 
 Fonte: Coleta de Dados 

 
 

Pela Figura 1 é possível observar que 12 das empresas pesquisadas que correspondem 

a 40%, atuam no comércio; 11 empresas num total de 36,7% atuam no ramo de serviços e a 

menor quantidade de empresas,  07,  encontra-se no ramo da indústria, ou seja,  23,3%. 
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Figura 2 – Faturamento anual da empresa 

Fonte: Coleta de Dados 
 

Pela Figura 2 acima, pode-se verificar que a maior parcela das empresas que foram 

investigadas nesta pesquisa possui um faturamento que gira em torno de 2,4 a 10 milhões de 

reais. Dentro da amostra esse valor corresponde ao percentual de 86,7%; seguidos de 10% das 

empresas que possuem um faturamento em torno de 10 a 15 milhões de reais. 

Constatou-se que das 30 empresas que participaram da pesquisa, nenhuma delas 

possui faturamento entre 15 e 30 milhões de reais e somente uma empresa que corresponde a 

3,3% da amostra perfaz a um faturamento superior 30 milhões de reais. 

 

3.1.2 Perfil da gerência 

 

Os dados a seguir referem-se ao atendimento oferecido pelo gerente de 

relacionamento, sua capacidade técnica e fator determinante no atendimento do gerente de 

relacionamento, conforme Figuras abaixo. 
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0,0%
20,0%

80,0% Péssimo Regular Excelente

  
Figura 3 – Atendimento oferecido pelo gerente de relacionamento 

Fonte: Coleta de dados 
 

Pela Figura 3 acima, verifica-se que com relação à implantação da segmentação de 

atendimento a Pessoa Jurídica, um total de 24 entrevistados (80%) consideram o atendimento 

excelente; 06 (20%) regular e nenhum dos entrevistados consideraram péssimo. Esse é um 

quesito muito valorizado pelo cliente, demonstrando que o atendimento oferecido neste 

segmento é de qualidade.   

 

76,7%

0,0%23,3%

M uito  despreparado P reparado  M uito  preparado  

  
Figura 4 – Capacidade técnica do gerente de relacionamento   

Fonte: Coleta de Dados 
 

Pela Figura 4 acima, constata-se que a maior preferência pela capacidade técnica 

encontram-se na categoria “preparado”, com 23 respostas (76,7%) e “muito preparado" 

corresponde a um total de 07 respostas (23,3%), com nenhuma escolha para a opção “muito 

despreparado”. Isso revela que os clientes percebem que o gerente tem capacidade técnica 

para atender as empresas. 
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16,7%

3,3%

33,3%
46,7%

Confiabilidade Responsabilidade

Segurança Conhecimentos de produtos e  serviços
 

Figura 5 – Fator determinante no atendimento do gerente de relacionamento 
Fonte: Coleta de Dados 

 

Pela Figura 5 acima se observa que a maior preferência pelo fator determinante 

encontra-se na categoria de confiabilidade, correspondendo a um total de 14 respostas 

(46,7%); seguidas de 10 (33,3%) que optaram pela categoria “segurança”; 05 (16,7%) 

optaram pela categoria “responsabilidade” e a menor com uma (01) escolha (3,3%) na 

categoria de “conhecimentos de produtos e serviços”. 

Em relação ao fator determinante no atendimento oferecido pelo gerente de 

relacionamento, dois itens são extremamente valorizados pelo cliente: “confiabilidade” e 

“segurança”. Nesse sentido, o Banco X necessita investir na formação e no treinamento de 

seus gerentes a fim de proporcionar aos seus clientes atendimento de qualidade que lhes traga 

segurança, o que implica em fidelidade aos serviços oferecidos pelo Banco.  

A partir dos dados obtidos, pode-se inferir na necessidade não somente de formação 

técnica, mas também na formação em gestão de pessoas, ou seja, o conhecimento técnico é 

fundamental, mas faz-se necessário estabelecer um relacionamento cordial entre gerente e 

cliente no sentido de prestar um atendimento satisfatório. 

 

3.1.3 Fidelidade das empresas com o Banco X 

 

As Figuras a seguir tratam do tempo que a empresa é cliente do Banco X, quantidade 

de banco(s) nos quais a empresa mantém conta, opção por possuir ou não aplicações 

financeiras em outros bancos, opção por possuir ou não empréstimos em outros bancos e 

centralização da movimentação financeira da empresa. 
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Figura 6 – Tempo que a empresa é cliente do Banco X 

Fonte: Coleta de Dados 
 

Pela Figura 6  acima, verifica-se que o menor e o maior tempo que a empresa é cliente 

do Banco X encontra-se na faixa de "acima de 15 anos” e de “6 a 10  anos”. Assim sendo, 

constata-se que a metade 15 empresas (50%) são clientes do Banco “X” entre 06 e 10 anos; 

outra parcela significativa 12 (40%) das empresas pesquisadas possui menos de cinco anos; 

apenas duas empresas (6,7%) encontram-se na faixa de 11 a 15 anos e, somente uma empresa 

é cliente do Banco “X” há  mais de 15 anos (3,3%). 

 

26,7% 10,0%

63,3%

Possui conta só no Banco X 
Possui conta em outro banco, mas o Banco X é o principal banco 
Possui conta em outro banco e o Banco X  não é o principal banco 

 
Figura 7 – Quantidade de banco(s) que a empresa mantém conta 

Fonte: Coleta de Dados 
 

Pela Figura 7 verifica-se que a maior parte das empresas possui contas em outros 

bancos, sendo que 19 (63,3%) possuem contas em outros bancos, mas as movimentações 

financeiras são centralizadas no Banco X; 08 (26,7%) também possuem contas em outros 

bancos e centralizam suas operações financeiras em outra(as) instituição(ões); somente 03 

(10%) afirmaram possuir conta somente no Banco X. A partir destes dados, é possível 
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perceber que a maior parte dos clientes pesquisados executa movimentações em outras 

instituições 27 (90,0%).  

Isso caracteriza a necessidade de o Banco X conhecer os serviços que esses clientes 

estão utilizando de outras instituições financeiras, até mesmo perceber os motivos que levam 

os clientes a não utilizar os serviços do banco em questão, no sentido de se constituir em um 

diferencial para estes clientes.    

A fidelização é necessária para a manutenção dos lucros de qualquer empresa e o 

sucesso de qualquer empreendimento é resultante dessa satisfação, pois a fidelização tem 

influência direta com a lealdade na utilização dos produtos e serviços oferecidos 

(KASSAKLIAN, 2000). 

 

76,7%

23,3%

Sim Não

 
Figura 8 – Opção por possuir ou não aplicações financeiras em outros bancos 

Fonte: Coleta de Dados 
 

Pela Figura 8 nota-se que a maior escolha em possuir ou não aplicações financeiras 

em outros bancos encontra-se na opção "não", com 23 (76,7%) empresas; a opção “sim” foi 

selecionada somente por 07 (23,3%) empresas, confirmando a fidelidade dos clientes quanto 

aos produtos aplicações financeiras.  

. 

76,7%

23,3%

Sim Não

 
Figura 9 – Opção por possuir ou não empréstimos em outros bancos 

Fonte: Coleta de Dados 
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Pela Figura 9 observa-se que a maior escolha por possuir ou não empréstimos em 

outros bancos encontra-se na opção "sim" com 22 (76,7%) empresas;  "não" com  08 (23,3%) 

empresas. 

Fica claro através das informações que a maioria dos clientes possui empréstimos 

também em outros Bancos gerando, assim, oportunidade de alavancagem de negócios através 

de migração das operações mantidas na concorrência.  

Nesse sentido, faz-se necessário que o Banco X reveja suas linhas de crédito no 

sentido de ofertar produtos e serviços que garantam a fidelização do cliente, a partir da 

melhoria do atendimento e preços. A busca por reforçar o relacionamento permanente com o 

cliente e atendimento exclusivo em ambientes especiais pode ser um subsídio relevante a ser 

analisado pelo Banco X. 
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 Figura 10 – Centralização da movimentação financeira da empresa 

Fonte: Coleta de Dados 
 

Pela Figura 10 acima, verifica-se que 12 (40%) clientes centralizam de 61 a 80% das 

suas movimentações financeiras no Banco X, 10 (33,3%) centralizam de 81 a 100%  

somando-se estas duas escalas, tem-se que 22 clientes (73,3%)  têm suas movimentações 

financeiras centralizadas acima de 61% no Banco X, indicando uma elevada utilização, já que 

somente 8 (26,7%) das empresas centralizam abaixo de 41%. 

 Analisando tal cenário, cabe ao Banco X entender melhor o perfil das empresas e das 

movimentações financeiras realizadas por elas e, a partir deste levantamento, prestar 

atendimentos específicos a cada empresa ou àquelas que possuem um perfil semelhante. 
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3.1.4 Produtos e/ou serviços utilizados pelas empresas 

 

Os dados a seguir ilustram aspectos relativos aos produtos e/ou serviços mais 

utilizados pelas empresas clientes do Banco X, a partir das linhas de crédito e 

conhecimento/utilização dos serviços oferecidos pelo Banco X destinados ao segmento da 

empresa. 

 

16,7%

36,7%

13,3%

16,7%

16,7%

Desconto de cheques
Desconto de títulos
Capital de giro
Financiamentos
Não utiliza

 
Figura 11 – Linha de crédito mais utilizada pela empresa no Banco X 

Fonte: Coleta de Dados 
 
 

Pela Figura 11 acima, constata-se que a linha de crédito mais utilizada pela  empresa 

no Banco X encontra-se na categoria de "desconto de títulos" com 11 respostas (36,7%); 

seguidas de escalas semelhantes, tem-se desconto de cheques 05 (16,7%); capital de giro 05 

(16,7%); financiamento 05 (16,7%).  

Além disso, 04 empresas (13,2%) informaram não utilizar nenhuma dessas linhas de 

crédito. Observa-se, assim, que a utilização das linhas de créditos disponibilizadas aos clientes 

está acima de 50% concentrada em operações com recebíveis (desconto de títulos e cheques), 

apresentando um nível satisfatório.  

Quanto às linhas de capital de giro, com 16,7%, e financiamentos, também 16,7% de 

utilização, não apresentam um nível satisfatório, sendo necessário um trabalho para verificar 

as causas da pouca utilização junto ao Banco X.  
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Tabela 1 – Produtos utilizados pela empresa no Banco X 
 

Produto Sim  Percentagem 
(%) 

Não  Percentagem 
(%) 

(A) Seguro de vida  7 23.3 23 76.7 

(B) Seguro empresarial 5 16.7 25 83.3 

(C) Seguro de veículo 10 33.3 20 66.7 

(D) Título de capitalização 17 56.7 13 43.3 

(E) Consórcio 7 23.3 23 76.7 

Fonte: Coleta de Dados  
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Figura 12 – Produtos utilizados pela empresa no Banco X 
Fonte: Coleta de Dados 

 
Pela Figura 12 e Tabela 1 acima, verifica-se que a maior escolha pelos produtos 

utilizados pela empresa no Banco X encontra-se na categoria "título de capitalização" com 17 

(56,7%) clientes; seguidos pelo “seguro de veículos", com 10 (33,3%). A mesma quantidade 

de clientes utiliza o produto “seguro de vida e consórcio”, com 07 (23,3%) respectivamente e 

somente 05 (16,7%) utilizam o produto “seguro empresarial”. 

Neste caso, é significativo analisar o percentual de clientes que não utilizam os 

serviços: "título de capitalização", com 13 (43,3%) clientes; “seguro de veículos", com 20 

(66,7%), “seguro de vida e consórcio”, com 23 (76,7%) e 25 (83,3%) que não fazem uso de 

“seguro empresarial” no Banco X.  

A quantidade de clientes que não utiliza os produtos oferecidos pelo Banco X é 

significativa, podendo-se inferir que há necessidade de divulgar os serviços disponíveis aos 

clientes, ou ainda, entender melhor os motivos que levam os clientes a não utilizar esses 

serviços na agência bancária em questão. 
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Tabela 2 – Conhecimento/utilização dos serviços oferecidos  

 
Serviços Não conhece e 

não utiliza 

Conhece e utiliza Conhece e não 

utiliza 

(A) Investimento  7 23.3 % 10 33.3 % 13 43.3 % 

(B) Cobrança BB  3 10.0 % 22 73.3 %   5 16.7 % 

(C) Transferência entre contas via 
internet 

4 13.3 % 23 76.7 %   3 10.0 % 

(D) Fechamento contrato de 
cambio via internet 

18 60.0 %   2   6.7 % 10 33.3 % 

(E) Pagamentos salários  5 16.7 % 11 36.7 % 14 46.7 % 

(F) Autoatendimento  4 13.3 % 24 80.0 %   2  6.7 % 

(G) Licitações  9 30.0 %   4 13.3 % 17 56.7 

Fonte: Coleta de Dados  
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 Figura 13 – Conhecimento/utilização dos serviços oferecidos  

Fonte: Coleta de Dados 
 
 
 Pode-se observar na Tabela 2 e Figura 13 que a maior quantidade de escolhas para as 

variáveis não conhece e não utiliza, conhece e utiliza e conhece e não utiliza foram para os 

serviços fechamento contrato de cambio via Internet com 18 (60,0%); autoatendimento com 

24 (80,0%) e licitações com 17(56,7%), respectivamente.  A menor quantidade de escolhas 

para as variáveis não conhece e não utiliza, conhece e utiliza e conhece e não utiliza foram 

para os serviços cobrança BB com 03 (10,0%); fechamento contrato de cambio via internet 

com 02 (6,7%); e autoatendimento com 02 (6,7%), respectivamente. Em relação a tais dados, 

percebe-se que no item não conhece e não utiliza a quantidade de clientes que se manifestam 
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a respeito é pequena, podendo-se inferir que os canais de informativos dos serviços prestados 

ao cliente do Banco X estão sendo aceitos. Contudo, somente conhecer os serviços não 

garante a sua utilização, sendo necessário que os serviços sejam também atrativos para os 

clientes. 

 

3.1.5 Nível de satisfação 

 

A seguir demonstra-se o nível de satisfação dos clientes com o atendimento oferecido 

pelo segmento. 

 
Tabela 3 – Nível de satisfação dos clientes com o atendimento oferecido pelo segmento  

 

Nível de avaliação da satisfação  
 
Segmentos de atendimento 

Muito 
insatisfeita 

Insatisfeita  Nem satisfeita  
nem 

insatisfeita 

Satisfeita  Muito 
satisfeita 

(A) Atendimento telefônico da 
Agência 

7   23.3%  14 46.7%   1 3.3%   5 16.7%   3 10.0% 

(B) Atendimento pessoal 2     6.7%   3 10.0%   1   3.3% 12 40.0% 12 40.0% 
(C) Visita do gerente à empresa 1     3.3%   1   3.3% 10 33.3% 12 40.0%   6 20.0% 
(D) Solução de problemas 
apresentados 

1    3.3%   1   3.3%   1   3.3% 20 66.7%   7 23.3% 

(E) Rapidez e objetividade nas 
demandas apresentadas 

2    6.7%   2   6.7%   5 16.7% 16 53.3%   5 16.7% 

(F) Ambiente da agência 6     20.0%   6 20.0% 11 36.7%   5 16.7%   2   6.7% 
(G) Banco internet 2    6.7%   1   3.3% 10 33.3% 14 46.7%   3 10.0% 

Fonte: Coleta de Dados  
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Figura 14 – Nível de satisfação dos clientes com o atendimento oferecido pelo segmento.  

Fonte: Coleta de Dados 
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A avaliação realizada pelos empresários sobre o Banco X, a respeito do atendimento 

oferecido às empresas gerou o valor de 21,4%, obtido através da média das frequências 

relativas que, segundo a escala adotada permite concluir que a satisfação é suficiente 

(PEREIRA, 1999), conforme Figura abaixo: 

 

 

21,40

-100,0 -75,0 -50,0 -25,0 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

BAIXA SATISFAÇÃO ALTA SATISFAÇÃO
 

 
  

 Cabe ressaltar que o item que obteve maior grau de insatisfação foi o atendimento 

telefônico da agência. É necessário direcionar aos clientes uma pesquisa de opinião para 

dimensionar especificamente os motivos que foram explicitados nesse item, pois a partir do 

que foi levantado não é possível atribuir causas explicitas para tal situação. 

 
Tabela 4 – Nível de importância dos produtos e/ou serviços oferecidos pelo Banco X à empresa 

 

Nada 
importante 

(-2) 

Pouco 
importante 

(-1) 

 
Indiferente 

(0) 

 
Importante 

(+1)  

Muito 
importante 

(+2) 

Avaliação da satisfação  
 
Produtos e/ou serviços 

 (%)  (%)  (%)  (%)  (%) 
(A) Seguro de vida  1   3.3 5 16.7 6 20.0 2   6.7 16 53.3 
(B) Seguro empresarial 1   3.3 7 23.3 5 16.7 3 10.0 14 46.7 
(C) Seguro de veículo 1   3.3 1   3.3 7 23.3 1   3.3 20 66.7 
(D) Título de Capitalização 1   3.3 4 13.3 20 66.7 3 10.0 2   6.7 
(E) Previdência privada 2   6.7 2   6.7 15 50.0 6 20.0 5 16.7 
(F) Consórcio 2   6.7 6 20.0 13 43.3 4 13.3 5 16.7 
(G) Pagamento salário 3 10.0 2   6.7 3 10.0 15 50.0 7 23.3 
(H) Acesso à conta pela internet 4 13.3 3 10.0 1   3.3 17 56.7 5 16.7 
(I) Abertura de conta via internet 7 23.3 7 23.3 9 30.0 4 13.3 3 10.0 

Fonte: Coleta de Dados  
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Figura 15 - Nível de importância dos produtos e/ou serviços oferecidos pelo Banco X à empresa 
Fonte: Coleta de Dados 

 
 

Dos dados apresentados na Tabela 4 e Figura 15, observa-se que o item considerado 

muito importante pelos clientes é o seguro de veículos com  20  respostas (66,7%), seguido do 

seguro de vida com 16 respostas (53,3%). Como importante observou-se que 15 clientes 

(56,7%) se referiram ao acesso a conta pela internet; seguidos de outros 15 (50%) que 

avaliaram como importante o pagamento de salário. 

 Alguns produtos são indiferentes para a maioria dos clientes, como o título de 

capitalização com 20 respostas  (66,7%); seguido da previdência privada com15 (50%) e o 

consórcio com 13 (43,3%) que são indiferentes à oferta desses serviços e produtos.  

Seria interessante que o Banco X investisse  em uma maior divulgação desses 

produtos e/ou serviços ofertados que, não estão sendo considerados nada importantes, pouco 

importantes ou mesmo indiferentes pelos clientes.   

Nesta linha, os índices podem indicar deficiências na oferta desses produtos, indicando 

a necessidade de maior investimento na divulgação adequada, no atendimento pessoal ou 

telefônico para uma melhor oferta e aceitação dos produtos e serviços pelos clientes. 

A avaliação realizada pelos empresários sobre o Banco X, a respeito dos 

produtos/serviços ofertados às empresas gerou o valor de 23,7%, obtido através da média das 

frequências relativas e, segundo a escala adotada, é possível  concluir que o nível de 

importância dado aos produtos e serviços do Banco X é suficiente (PEREIRA, 1999), 

conforme Figura a seguir:  
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Embora a média das frequências relativas segundo a escala tenha sido suficiente, como 

ilustrado por Pereira (1999), demonstrando um nível de alta importância, o Banco X precisa 

investir em melhorias para elevar esse nível.  

 

3.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Esta pesquisa teve como principal objetivo identificar o nível satisfação dos clientes 

segmentados na carteira Empresa “Y” de uma agência do Banco “X” da região Noroeste do 

Paraná, com relação aos serviços prestados.   

 A partir dos dados coletados foi possível fazer as seguintes considerações:  

Com relação à avaliação da satisfação dos clientes referente à implantação da 

segmentação de atendimento à Pessoa Jurídica, segundo o tipo de atuação da empresa, 

observou-se que a menor e a maior quantidade de empresas encontra-se no ramo da indústria 

com  (07) ou 23,3% e  no comércio com 17 ou 40,0%. 

Quanto ao faturamento anual constatou-se que as empresas investigadas situam-se nas 

seguintes faixas: 01 empresa com faturamento acima de 30 milhões de reais (3,3%), 03 

empresas com faturamento de 10 a 15 milhões de reais  (10%) e a maior parte, 26 empresas 

com faturamento de 2,4 a 10 milhões de reais. (86,7%). 

No que tange ao atendimento oferecido pelo gerente de relacionamento, os dados 

demonstraram que os clientes consideram excelente (80%). Isso demonstra que os 

respondentes concordam com a qualidade do atendimento oferecido pelo gerente de 

relacionamento. Da mesma forma, revelaram que concordam com a capacidade técnica do 

gerente de relacionamento, onde foi possível constatar que 76,7% apontaram para a afirmativa 

de que o mesmo tem preparo técnico para a atuação no segmento em questão. Segundo o fator 

determinante no atendimento do gerente de relacionamento 14 (46,7%) empresários optaram 

pela "confiabilidade". Daí a necessidade de o Banco X investir na oferta de produtos e 
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serviços de qualidade para aumentar a fidelização dos clientes, haja vista que o bom 

atendimento é fator primordial para manter a confiabilidade dos clientes. 

Quanto ao tempo que a empresa é cliente do Banco, pode-se verificar que o menor e o 

maior tempo que a empresa é cliente do Banco X encontra-se nas faixas  "acima de 15 anos” 

com uma (01) empresa ou 3,3% e 15 na faixa de "6 a 10" anos ou 50,0%, respectivamente. 

Verificou-se que o Banco X é o principal banco de movimentações financeiras utilizado pelos 

entrevistados, com 19 ou 63,3%. Essa preferência também se verifica nas aplicações 

financeiras, na qual 23 ou 76,7%, dos clientes afirmaram não possuir aplicações financeiras 

em outras instituições bancárias. Essa tendência de fidelidade somente não foi observada em 

relação aos empréstimos bancários, em que 22 empresas ou 76,7% afirmam contrair 

empréstimos também em outros Bancos. 

Tal fato ficou evidenciado na centralização da movimentação financeira das empresas 

pelos entrevistados ao verificar que 40% centralizam suas movimentações financeiras no 

Banco X.  

Cobra e Ribeiro (2000) afirmam que bons relacionamentos são construídos com a 

prestação de bons serviços. Apesar de pontos de insatisfação apresentados na pesquisa, é fato 

que a maioria dos clientes demonstra a intenção de manter relacionamento financeiro com o 

Banco X. A partir desses dados, é relevante que a gerência mantenha o foco no 

relacionamento com esses clientes para evitar uma possível migração para outras instituições 

bancárias. 

  Com o objetivo de verificar o nível de aceitação e conhecimento acerca das linhas de 

crédito ofertadas pelo segmento “Y” aos clientes, este estudo revelou que a maior escolha foi 

pela linha "desconto de títulos" com 36,7% das respostas. Outras linhas de crédito como 

descontos de cheques, capital de giro e financiamentos merecem maior divulgação. 

Dentre os produtos oferecidos pelo Banco X pelo respectivo segmento “Y”, o título de 

capitalização foi produto mais utilizado pelos clientes 56,7%.  Pode-se inferir pela 

necessidade de investir na promoção/divulgação dos seguintes produtos: seguro de vida (não 

utilizado por 76,7% dos entrevistados), seguro empresarial (não utilizado por 83,3%), seguro 

de veículos (não utilizado por 66,7%) e consórcio (não utilizado por 76,7% dos 

entrevistados), produtos esses que estão à disposição dos clientes, mas são pouco utilizados. 

Em conformidade com o conhecimento/utilização dos serviços oferecidos pelo Banco 

X destinados ao segmento da empresa, pode-se observar que a maior quantidade de escolhas 

para as variáveis não conhece e não utiliza, conhece e utiliza e conhece e não utiliza foram 
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para os serviços: fechamento contrato de cambio via internet com 18 ou 60,0%, 

autoatendimento com 24 ou 80,0% e licitações com 17 ou 56,7% das respostas, 

respectivamente.  

Isso parece indicar que os clientes desconhecem muitos dos serviços disponibilizados 

pelo Banco X. Dentre eles destacam-se os serviços relacionados ao fechamento de contrato de 

câmbio via Internet, onde 60% dos clientes revelaram não conhecê-los e nem utilizá-los. 

Nesse mesmo caso, estão as licitações (30%).  

De acordo com os dados que foram coletados com os empresários do Banco X, 

considera-se relevante investir ainda mais naqueles serviços que já são utilizados pelos 

clientes, procurando apresentar outros serviços disponíveis para os clientes pertencentes a este 

segmento. 

Com relação aos serviços prestados, com base na escala do tipo Likert demonstrada na 

Tabela 3, segundo os itens oferecidos pelo Banco X, a avaliação realizada pelos empresários a 

respeito dos serviços prestados às empresas gerou o valor de 21,4% de satisfação, obtido 

através da média das frequências relativas.  

Contudo, considera-se a necessidade de o Banco X, no que se refere ao segmento 

analisado, continuar investindo na qualidade dos serviços prestados a esses clientes, no 

sentido de continuar investindo na satisfação, porque clientes apenas satisfeitos, conforme 

Kotler (2000) podem migrar com facilidade para outros fornecedores frente a uma melhor 

oferta. Quando há alto nível de satisfação, o vínculo com o cliente é fortalecido. 

Quanto ao nível de importância dos produtos e/ou serviços oferecidos pelo Banco X à 

empresa,  a avaliação gerou o valor de 23,7%, obtido através da média das frequências 

relativas. Nesse aspecto, observou-se, com base na escala, que os clientes inferem um nível de 

alta importância. Contudo, faz-se necessário maior investimento para aumentar o nível de 

satisfação dos clientes.  

Com relação ao conhecimento dos produtos oferecidos aos clientes deste segmento, 

seria apropriado investigar os motivos do desconhecimento dos produtos, buscando descobrir 

se está faltando divulgação, se a oferta feita pelos gerentes é insuficiente, se faltam ações 

específicas do banco para diferenciar os produtos ou detectar outros fatores relacionados a 

essa situação. 

O investimento na divulgação dos serviços ofertados pelo segmento pode contribuir 

para ampliar o conhecimento e a possível utilização por parte dos clientes, expandindo a 

fidelidade ao banco e a consequente satisfação de seus  consumidores 
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CONCLUSÃO 

 

A relevância dos dados coletados neste estudo evidencia a importância de o Banco X 

proceder pesquisas regulares, semestrais ou anuais com os clientes, nas quais seria possível 

conhecer melhor as necessidades dos clientes, suas dúvidas em relação aos serviços 

oferecidos pelo banco, buscando melhorar o atendimento e continuar oferecendo melhores 

serviços aos mesmos, atendendo suas necessidades e ampliando a  fidelidade.  

Fica como sugestão para futuras pesquisas a ampliação da base de dados para maior 

número de gerências, visando medir eventuais diferenças na aplicação do modelo entre uma e 

outra agência. Também seria importante medir os motivos da não utilização ou não 

conhecimento dos produtos disponibilizados pelo Banco X, tais como: seguro de vida, seguro 

empresarial, seguro de veículo, consórcio, fechamento de contrato de câmbio via internet e 

licitações. 

Destaca-se a relevância do trabalho para o segmento em questão. Ressalta-se  que o 

mesmo poderá ser utilizado para efetuar correções nas categorias de insatisfação apontadas, 

bem como proceder a uma análise dos itens de satisfação, buscando fortalecê-los ainda mais, 

oferecendo utilidade negocial mais adequada às reais necessidades dos clientes que buscam 

pelos serviços deste setor de atendimento.  

Menciona-se como limitação do referido estudo o fato de que apenas 30 (trinta) dos 

questionários enviados foram devolvidos pelos pesquisados. De início, acreditou-se que a 

pesquisa poderia ser realizada pela pesquisadora no local de atendimento aos clientes, mas por 

limitação de tempo no ambiente de trabalho da pesquisadora, optou-se por encaminhar os 

questionários via internet e correio.  

Contudo, o retorno não foi o esperado para alcançar o índice proposto na metodologia 

deste trabalho, ou seja, um intervalo de confiança de 95% e erro amostral de 5%. Com o baixo 

índice de retorno dos questionários, a análise foi realizada mediante os dados coletados junto 

aos 30 (trinta) questionários, com um intervalo de confiança de 90% e de erro amostral de 13.  

Outra limitação que merece ser evidenciada é que o estudo avaliou apenas 

quantitativamente e de forma geral o atendimento, serviços e produtos oferecidos pelo 

segmento bancário.  

Tais  limitações poderão ser contornadas se aplicadas as recomendações apontadas no 

estudo, principalmente, realizando outras pesquisas que investiguem individualmente o nível 

de satisfação dos clientes em relação a cada serviço e produto, averiguando os motivos do 
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desconhecimento ou a não utilização dos produtos, buscando, ainda, descobrir se falta 

divulgação ou informações específicas referentes aos mesmos, se a oferta pela gerência é 

insuficiente ou se falta ações específicas do banco para diferenciar os produtos ou mesmo 

outros motivos que podem ser apontados pelos clientes, de cunho qualitativo. 

Destaca-se a relevância do trabalho para o Banco X, que poderá utilizá-lo para efetuar 

possíveis ajustes nos pontos de insatisfação elencados, buscando analisar os itens de 

satisfação e sua relevância para o segmento que foi analisado.  
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APÊNDICE I 
 

Média das Frequências Relativas 

 
 Seja f(i) a frequência relativa sobre o grau de desempenho, compreendida num intervalo           

[0%, 100%] sobre os números reais. Seja XFr  o nível de Satisfação dos clientes de uma agência 

bancária do Noroeste do Paraná com relação à implantação da segmentação de atendimento a 

Pessoa Jurídica, 2011 (segundo os itens oferecidos pelo Banco X), medidos sobre uma escala 

semântica, então a média das frequências relativas (XFr) pode ser calculada com o auxílio da fórmula 

abaixo: 

 

 

 
 

 
com i = -2, -1, 0, 1, 2,..., n; n  Z, é o peso atribuído ao nível de desempenho sobre a escala 
semântica, sendo o zero o ponto de equilíbrio (origem) e f(i) é a frequência relativa sobre o 
nível i e k é o número de variáveis com j = 1, 2, ...,k. Nestas condições XFr  [-100%, 100%] 
sobre os números reais. 
 
Escala para Mensurar o Nível de Satisfação/importância   
 
 Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos no tratamento estatístico 

feito sobre a satisfação dos clientes de uma agência bancária do Noroeste do Paraná com 

relação à implantação da segmentação de atendimento a Pessoa Jurídica, 2011 (segundo os 

itens oferecidos pelo Banco X), construiu-se uma escala dividida em quatro intervalos para 

medir o “alto desempenho” e o “baixo desempenho”, da seguinte maneira: 

 
Alta Satisfação/importância  
 

Suficiente = entre 0% e 25,0%; 
Muito suficiente = entre 25,1% e 50%; 
Amplamente suficiente = entre 50,1% e 75%; 
Totalmente suficiente = entre 75,1% e 100% 

 
Baixa Satisfação/importância 
 

Deficiente = entre 0% e - 25%; 
Muito deficiente = entre - 25,1% e - 50%; 
Amplamente deficiente = entre - 50,1% e - 75%; 
Totalmente deficiente = entre - 75,1% e - 100%; 
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APÊNDICE II 

 

 
 
 
 
 

1. Este questionário visa colher informações sobre a satisfação dos clientes de uma agência 
bancária do Noroeste do Paraná com relação à implantação da segmentação de 
atendimento à Pessoa Jurídica, 2011. As informações serão utilizadas na elaboração de um 
trabalho acadêmico para conclusão do curso de especialização em Gestão de Negócios 
Financeiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

 
2. Todas as respostas são confidenciais e o preenchimento é anônimo.  

 
3. A sua sinceridade nas respostas é muito importante, assim como o preenchimento de todas 

as questões, pois a realização deste estudo depende da sua participação.  
 
4. Em todas as questões ou itens de cada tabela deverá ser escolhida uma única alternativa 

como resposta.  

 
5. O tempo necessário para o preenchimento do questionário é de aproximadamente 15 

minutos.  

 
6. Preencha-o individualmente.  

 
7. Ao acabar de respondê-lo, devolva-o via correio ou por email (eliz_toni@hotmail.com.) 

 
 
 

APÊNDICE IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 
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QUESTIONÁRIO 

 
 
1. Qual o segmento de atuação da sua empresa? 
              

a) (     ) Comércio      
b) (     ) Indústria  
c) (     ) Serviços 
 

 

2. Qual o faturamento bruto anual da empresa (em mil reais)? 
 

a) (     ) 2.400 a 10.000     
b) (     ) 10.001 a 15.000  
c) (     ) 15.001 a 30.000 
d) (     ) Acima de R$30.000 

 
 
3. Como considera o atendimento oferecido pelo seu gerente de relacionamento: 
a) (    ) Péssimo       
b) (    ) Regular 
c) (    ) Excelente     

 
 

4. Com relação à capacidade técnica do seu gerente de relacionamento, você o considera: 
a) (    )  Muito Despreparado 
b) (    )  Preparado 
c) (    )  Muito Preparado 
 

 

5. O que sua empresa considera como fator determinante no atendimento do seu gerente de 
relacionamento? 
 

a) (    ) Confiabilidade  
b) (    ) Responsabilidade 
c) (    ) Segurança  
d) (    ) Conhecimento de produtos e serviços 
 

 

6. Há quanto tempo a empresa é cliente do Banco X? 
a) (    ) menos de 5 anos     
b) (    ) 6 a 10 anos     
c) (    ) 11 a 15 anos   
d) (    ) acima de 15 anos 
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7. Quanto à opção da sua empresa por instituição financeira: 
 a) (    ) Possui conta só no Banco X    
 b) (    ) Possui conta em outro Banco, mas o Banco X é o principal Banco 
 c) (    ) Possui conta em outro Banco e o Banco X não é o principal Banco 
 
 

8. A sua empresa possui aplicações no(s) outro(s) Banco(s)? 
 
a) (    )  Sim    
b) (    ) Não 
 
 
9. A sua empresa possui empréstimo(s) no(s) outro(s) Banco(s)? 

 
a) (    )  Sim   
b) (    ) Não 
 
 
10. A movimentação financeira da sua empresa está centralizada no Banco X em que faixa:? 
 

a) (     )    0%   a 20%      
b) (     )  21%  a 40%      
c) (     )  41%  a 60%     
d) (     )  61%  a 80%     
e) (     )  81 % a 100 %  
 

 

11. Qual a linha de crédito mais utilizada no Banco X? 
        

a) (     ) Desconto de Cheques 
b) (     ) Desconto de Títulos 
c) (     ) Antecipação Cartão (ACL) 
d) (     )  Capital de Giro 
e) (     )  Financiamentos 

 
 

12. Dos produtos abaixo, qual a sua empresa mantém no Banco X? 
 

Produto Sim Não 
a) Seguro de vida   (    ) (    ) 
b) Seguro empresarial (    ) (    ) 
c) Seguro veículo (    ) (    ) 
d) Título de capitalização (    ) (    ) 
e) Previdência privada (    ) (    ) 
f) Consórcio (    ) (    ) 
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13. Indique se a sua empresa conhece/utiliza os serviços destinados ao seu segmento: 
Serviços Não conhece 

e não utiliza 
 

Conhece e 
utiliza 

Conhece e não utiliza 

Cobrança BB (    ) (    ) (    ) 

Transferências entre contas, via 
internet 

(    ) (    ) (    ) 

Pagamento de títulos,  tributos, via 
internet 

(    ) (    ) (    ) 

Fechamento contrato de  câmbio, via 
internet 

(    ) (    ) (    ) 

Pagamento salários (    ) (    ) (    ) 

Autoatendimento (    ) (    ) (    ) 

Licitações (    ) (    ) (    ) 

 
14.  Expresse o grau de satisfação da sua empresa com relação aos itens abaixo: 
                                                     
Avaliação  
Segmentos de atendimento 

Muito 
insatisfeita 

Insatisfeita Nem 
satisfeita 

nem 
insatisfeita 

Satisfeita Muito 
satisfeita 

Atendimento telefônico pela 
agência 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Atendimento pessoal pela equipe 
da agência. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Visitas do gerente à empresa (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Solução problemas apresentados (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Rapidez e objetividade nas 
demandas apresentadas 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Ambiente da Agência (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Banco na Internet (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Satisfação geral com serviço 
prestado 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 
15. Indique o grau de importância dos seguintes produtos/serviços oferecidos para a sua empresa: 
Produtos e/ou serviços Nada 

importante 
Pouco 

Importante 
 Indiferente   Importante Muito 

Importante 
Seguro de vida (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Seguro empresarial (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Seguro veículo (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Título de capitalização (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Previdência privada (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Consórcio (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Pagamento salários (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Acesso a conta pela Internet  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Abertura de conta via internet (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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