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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a satisfação dos funcionários responsáveis pela 
cobrança e recuperação de créditos de uma Instituição Financeira em relação ao Sistema de 
Informação ligado a esta atividade. O público-alvo da pesquisa foi formado por funcionários 
que trabalham em agências localizadas no Estado do Rio Grande do Sul. Tal estudo fez uso do 
método “Survey” com uma abordagem quantitativa, com um questionário aplicado aos 
Gerentes de Contas e Assistentes das Carteiras Pessoa Física, captando desta forma, dados 
que subsidiaram a análise das opiniões possibilitando levantar os pontos fortes e fracos do 
sistema pesquisado. Para este tipo de estudo, foi utilizado um instrumento de coleta de 
informações já validado por Chin e Lee (2000), permitindo análises e conclusões com maior 
credibilidade, contemplando itens como conteúdo, precisão, formato, facilidade de uso, 
pontualidade e velocidade do sistema. Através dos resultados obtidos foi possível detectar que 
o principal ponto negativo do sistema é sua pontualidade, tendo em vista que grande parte dos 
usuários demonstrou insatisfação quanto a falta de atualização das informações geradas, 
apresentando segundo informações dos respondentes, atrasos de até 3 dias. Por outro lado, a 
característica mais positiva do sistema foi sua facilidade de uso, onde destaca-se a questão “É 
fácil operar o sistema?” por apresentar, entre outros motivos, poucas telas de navegação até 
localizar na informação requerida. Esta pesquisa e outras da mesma natureza são de grande 
relevância, pois permitem a uma empresa avaliar se os investimentos efetuados em Sistemas 
de Informação estão sendo feitos de forma que atendam as necessidades do usuário final, 
refletindo em sua produtividade e satisfação, além de poder corrigir rumos de projetos e 
indicar melhorias em etapas posteriores. 
 
Palavras-chave: Sistemas de Informação, Inadimplência, Satisfação do usuário. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Através da mídia, dos comerciais, das facilidades de financiamento ofertadas pelas 

lojas, percebe-se que nos últimos anos o acesso ao crédito tornou-se mais fácil, bancos 

passaram a emprestar mais, novas linhas de financiamento ao consumo surgiram ou foram 

aprimoradas, como é o caso do crédito imobiliário, onde o governo criou mecanismos de 

incentivo ao acesso à casa própria, fazendo com que classes de trabalhadores de menor renda 

até então não bancarizados também passassem a participar desse processo.  

 Por vezes, a facilidade ao crédito aliada ao aumento da renda e diminuição das taxas 

de juros incentiva o consumo, fazendo com que muitas pessoas comprometam parte de sua 

renda em parcelas de empréstimos que podem extrapolar a sua real capacidade de pagamento, 

culminando na inadimplência, como é o caso das dívidas de cartão de crédito, carnês e outros 

tipos de crédito pessoal (ABRIL, 2010). 

 Para lucrar mais, os bancos precisam emprestar cada vez mais dinheiro, aliado ao fato 

de que a expectativa de diminuição dos riscos ocasionada pela expansão da economia faz com 

que as instituições financeiras emprestem para pessoas com históricos ruins de inadimplência, 

acarretando maiores probabilidades de calote (QUEVEDO, 2009). 

Silva (2003) salienta a importância de um sistema de crédito eficaz possibilitando ser 

mais seguro e agressivo nas decisões mercadológicas de concessão de crédito. Blatt (1998) 

afirma que um bom Sistema de Informação de crédito fornece informações positivas e 

negativas de clientes, sendo fundamental ao andamento na análise de crédito. A tecnologia da 

informação constitui-se em uma grande ferramenta para análise e gestão do crédito, 

propiciando condições que facilitam os trabalhos de análise, decisão e administração de 

crédito. 

Avaliar a qualidade desses Sistemas de Informação (SI) não se baseia apenas nos 

aspectos financeiros ou tecnológicos. A satisfação dos usuários desses sistemas também é de 

grande importância, pois são eles que poderão avaliar o retorno gerado pelo investimento 

nessa tecnologia no que diz respeito a produtividade individual (RIOS; MAÇADA; 

LUNARDI, 2005). 

Segundo Senger (2005), pesquisas indicam que recursos tecnológicos e os SIs 

apresentam custos elevados e que investimentos nesta área são cada vez mais significativos, 

por isso, muitos estudos corroboram que a satisfação do usuário é um fator de sucesso tanto 

na implementação como no uso de um SI. 
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1.1 OBJETO E PROBLEMA DA PESQUISA 
 

 

Sistemas de Informação, no atual ambiente competitivo, precisam fornecer 

informações adequadas, rápidas e confiáveis, principalmente no que se refere a informações 

financeiras. Esses sistemas são utilizados como instrumentos de coleta de dados e 

transformação desses dados em informação (SOUZA et al, 2006). 

Dentro das instituições financeiras, essa situação não é diferente, a grande quantidade 

de clientes exige que os bancos forneçam aos seus funcionários mecanismos de 

gerenciamento capazes de abastecê-los com as informações necessárias ao controle dos 

empréstimos concedidos da melhor maneira possível, uma vez que isso poderá representar o 

retorno dos capitais emprestados. 

Para detectar possíveis falhas que possam comprometer a disponibilidade de 

informações é necessário um processo de avaliação do sistema. Essa avaliação não pode ser 

centrada apenas no retorno financeiro, mas em benefícios intangíveis proporcionados pelo 

sistema e informações disponibilizadas.  

 

 

1.2 QUESTÃO DA PESQUISA 
 

 

Neste sentido, o presente estudo visa responder a seguinte questão de pesquisa:  

Qual o nível de satisfação dos funcionários das Carteiras Pessoa Física do Banco Beta 

quanto ao Sistema de Informação relativo à cobrança e recuperação de créditos?   

 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

 

 Neste item, serão apresentados o objetivo geral e objetivos específicos. 
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1.3.1 Objetivo geral 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral verificar a satisfação dos funcionários 

com os cargos de Gerente de Contas e Assistente do Banco Beta quanto ao Sistema de 

Informação de cobrança e recuperação de valores dos clientes Pessoa Física em agências do 

estado do Rio Grande do Sul.   

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 
a) buscar na literatura existente elementos de satisfação de usuários em SI, bem 

como outros conceitos relacionados a este trabalho;  

b) analisar o Sistema de Informação envolvido no processo de cobrança e 

recuperação de créditos; 

c) identificar, através da análise da satisfação dos  funcionários quanto ao SI, 

possíveis pontos positivos e negativos do sistema de cobrança e recuperação de 

valores;  

d) apontar críticas e sugestões para melhorar o sistema estudado.   

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 
 

 

Seguidamente a imprensa mostra os transtornos causados pela longa espera em filas no 

atendimento de bancos e as constantes reivindicações dos bancários quanto ao excesso no 

volume de trabalho, aliado a outros problemas, isso comprova que um SI que forneça 

informações ágeis e precisas é de fundamental importância para um melhor exercício das 

atividades daqueles trabalhadores, para que ao menos possa reduzir o tempo demandado por 

rotinas relativas àquele contexto.  

No estado do Rio Grande do Sul, segundo levantamento junto ao Gerente de Núcleo 

da Gestão de Ativos do banco estudado, o Banco Beta possui hoje aproximadamente 335 

agências de varejo. Invariavelmente, todas as agências se deparam com clientes que podem 
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não honrar seus compromissos em dia, por isso é necessário que os funcionários possuam 

conhecimentos das normas e procedimentos a fim de que possam cobrar e recuperar agilmente 

os recursos emprestados. Para que isso aconteça, saber localizar e utilizar as informações 

fornecidas pelos Sistemas de Informação é fundamental. 

Uma vez que os bancos possuem a maior parte dos seus recursos humanos 

direcionados a novos negócios, é importante que as ferramentas tecnológicas e também os 

procedimentos de controle de cobrança e recuperação dos valores emprestados sejam ágeis e 

eficientes, para que o tempo despendido pelos funcionários a esse trabalho seja reduzido. 

No momento de cobrar um cliente, seja através de um telefonema ou pessoalmente, é 

importante que a relação de dívidas, seus valores atualizados, e até mesmo informações 

relativas a possibilidade ou não de uma renegociação sejam fácil e rapidamente visualizadas, 

isso otimizaria o tempo do funcionário e também daria maior lucidez para a pessoa que foi 

contatada quanto à sua situação atual.  

Para avaliar se o SI relativo à cobrança de clientes em atraso do Banco Beta possui as 

informações e qualidades apresentadas acima, esta pesquisa se fez necessária no sentido de 

auferir o grau de satisfação de seus funcionários, avaliando determinados aspectos e 

particularidades desse sistema, a fim de que se possa extrair conclusões a respeito de seus 

possíveis defeitos e qualidades, bem como possibilitar apontar melhorias em seus atributos. 

As informações obtidas após a análise dos dados captados poderão beneficiar os níveis tático 

e estratégico do banco, mostrando prováveis pontos fracos merecedores de maior atenção, 

com o objetivo final de aprimoramento dos SIs. 

 Demonstrada a importância de pesquisas desta natureza, a realização deste trabalho 

mostrou-se exequível, pois foram coletadas e analisadas informações utilizando recursos 

tecnológicos (correio eletrônico) que auxiliaram no contato dos funcionários pesquisados, o 

que gerou menor complexidade e custo, com otimização do tempo.  

 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 
  

 

Após esta introdução será apresentado o referencial teórico que sustenta os conceitos 

envolvidos no presente trabalho, dentre eles Sistemas de Informação, Gestão do Crédito, risco 

e inadimplência. No capítulo seguinte serão apresentados de forma mais detalhada os 

procedimentos metodológicos utilizados na realização da pesquisa, com informações sobre o 
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método escolhido, instrumento de coleta de dados, público-alvo e como foi aplicado o 

instrumento de pesquisa. No capítulo 4 serão elencadas algumas características do sistema 

estudado, bem como a forma de cálculo do Índice de Inadimplência. No capítulo 5 serão 

mostrados os resultados da pesquisa e suas análises, com tabelas e ilustrações que auxiliarão 

na visualização dos resultados obtidos, e por fim o capítulo de considerações finais. 
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2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  E GESTÃO DO CRÉDITO 
 

 

Para embasamento deste trabalho pesquisou-se literaturas existentes de modo a 

levantar conceitos e permitir um melhor entendimento dos resultados obtidos. A pesquisa 

abordou os seguintes temas: Sistemas de Informação, Satisfação do Usuário nos Sistemas de 

Informação, e Gestão do Crédito. 

 

 

2.1 INFORMAÇÃO 
 

 

Para Laudon e Laudon (1998), informações são dados que foram moldados em um 

formato que possui um significado e que tenha utilidade, desta forma, depreende-se que uma 

informação é gerada através de dados trabalhados, que passaram por um processo de 

transformação com o objetivo de servir para um uso específico. 

A informação, na verdade, é indispensável para toda e qualquer atividade humana, 

sendo, cada vez mais, vista como uma força importante e poderosa a ponto de dar 

origem a expressões como: sociedade da informação, explosão da informação, era da 

informação, indústria da informação, revolução da informação, sociedade pós-

sociedade da informação (ARAÚJO, 1995, p. 3). 

Abaixo é relacionada uma série de características que podem determinar o valor da 

informação para uma organização, segundo Stair (2000):  

a) precisão: informação sem erros. A informação errada geralmente é gerada pela 

impostação de dados incorretos no processo de transformação; 

b) completa: contêm todos os fatos relevantes para o processo de análise; 

c) econômica: deve-se levar em consideração que o custo de produção da 

informação deve ser relativamente menor que seu valor;  

d) flexível: deve ser possível utilizar a informação para diversas finalidades, de 

acordo com as necessidades; 

e) confiável: fonte, coleta e métodos confiáveis; 

f) relevante: deve ser importante para os tomadores de decisões; 

g) simples: com o aumento do grau de sofisticação e detalhamento da informação, 

sua utilidade tende a cair, excesso de informação pode causar sobrecarga; 

h) em tempo: é obtida quando necessária. O acesso à informação deve ser rápido; 



 
14 

i) verificável: a informação poderá ser verificada por parte do tomador de 

decisão quando necessário. 

Através das características apontadas, percebe-se que a informação é um recurso muito 

importante para as organizações, e que a mesma necessita possuir precisão, confiabilidade, 

clareza, e outras tantas qualidades que a tornem uma ferramenta que venha agregar valor nos 

processos e negócios de uma empresa. 

 Também conclui-se que a informação possui características únicas que podem 

representar uma vantagem competitiva e fazer a diferença, tanto em nível operacional, tático 

ou estratégico de uma empresa, uma vez que através dela que os tomadores de decisão podem 

traçar os caminhos futuros (ARAÚJO, 1995; LAUDON; LAUDON, 1998). 

A seguir, serão apresentados alguns conceitos relacionados a Sistemas de Informação.  

 

 

2.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 

 

Laudon e Laudon (1998) definem um Sistema de Informação como um conjunto de 

componentes inter-relacionados trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar e 

distribuir informações com a finalidade de facilitar o planejamento e controle, a coordenação, 

a análise e processo decisório em empresas. Na mesma linha, para Oliveira (2009, p. 25), “[...] 

é um sistema de pessoas, equipamentos, procedimentos, documentos e comunicações que 

coleta, valida, executa operações, transforma, armazena, recupera e apresenta dados para uso 

[...]”.  

O’Brien e Marakas (2007) dão ao Sistema de Informações um conceito bastante 

completo:  

Um Sistema de Informação (SI) pode ser qualquer combinação organizada de 

pessoas, hardware, software, redes de comunicação, recursos de dados e políticas e 

procedimentos que armazenam, restauram, transformam e disseminam informações 

em uma organização (O’BRIEN; MARAKAS, 2007. p. 4). 

De acordo com Laudon e Laudon (1998), um Sistema de Informação deve ser visto 

como uma ferramenta de trabalho, cujo objetivo é ajudar os gerentes e colaboradores da 

empresa, através das atividades básicas de entrada, processamento e saída, a analisar dados, 

resolver problemas e tomar decisões.  

Segundo Barbieri (2001), os sistemas passaram por certa evolução através das 

décadas, até os anos 70, os dados eram meros coadjuvantes de um processo de 
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desenvolvimento de sistemas, havia muito empirismo que definia o caminho a trilhar. A 

primeira geração de sistemas era bastante hierárquica (estruturas em níveis rígidos) que 

simulavam o estilo da época (sistema de governo militarista e sociedade machista e 

patriarcal).   

Nos anos 80 surgiram metodologias que tentavam acabar com o empirismo 

(BARBIERI, 2001). Surgiu então, a administração de dados, modelagem de dados, 

engenharia de informação, análise de dados e o modelo relacional (relações flexíveis ao invés 

da rigidez das estruturas hierárquicas). Até então, o foco ainda permanecia centrado no campo 

tecnológico, com pouca ênfase no campo negocial. 

A partir dos anos 90, houve um casamento tecnológico entre informação e 

comunicação, ocorrendo uma revolução cultural definitiva, onde a Internet capitaneou a 

revolução dos dados e da informação, tornando-a democrática, invasiva e de alcance amplo 

(BARBIERI, 2001). 

Para O’Brien e Marakas (2007), um Sistema de Informação (SI) possui três papéis 

fundamentais: 

a) suporte aos processos de negócios: sistemas que auxiliam a registrar compras 

de clientes, controles de estoques, pagamento de mercadorias, pagamento de 

funcionários, etc; 

b) suporte à tomada de decisão: auxílio aos gerentes e outros profissionais de 

negócios a tomar as melhores decisões, como exemplo, decisões sobre 

investimentos, linhas de mercadorias a serem criadas ou descontinuadas; 

c) suporte à vantagem competitiva: é a aplicação mais inovadora da Tecnologia 

da Informação, onde um sistema auxilia a fornecer produtos e serviços  de 

modo que atraia novos clientes ou até mesmo fidelize seus atuais clientes. 

Percebe-se que o objetivo geral dos Sistemas de Informação é disponibilizar para a 

organização as informações necessárias para que ela atue em um determinado ambiente. É 

importante ressaltar, segundo Machado (2008), que as ferramentas de acesso às informações 

forneçam respostas rápidas aos usuários finais de maneira simples e econômica. Isso se deve 

ao fato de que um Sistema de Informação precisa auxiliar o usuário a ter um melhor 

desempenho, além de que usuários satisfeitos possuem, em geral, um desempenho superior 

aos insatisfeitos.  
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2.2.1 Satisfação do usuário nos Sistemas de Informação 

 

 

A satisfação do usuário é de grande importância para uma empresa avaliar 

investimentos futuros em Sistemas de Informação, pois são os funcionários que irão 

determinar o retorno desse investimento, seja na produtividade individual ou na da 

organização como um todo. Desta forma, avaliar um SI é uma importante forma de verificar o 

seu sucesso de modo a garantir a continuidade do seu uso (MAÇADA; BORENSTEIN, 2000, 

p. 1). Isto porque análises focadas somente em aspectos financeiros e tecnológicos são 

insuficientes para julgar os benefícios obtidos pela implantação de novas tecnologias, por 

isso, inúmeros pesquisadores se dedicam a desenvolver instrumentos de avaliação dos 

impactos gerados por um Sistema de Informação (RIOS; MAÇADA; LUNARDI, 2005). 

Para Machado (2008), medir a satisfação do usuário de um sistema revela o impacto 

desse sistema sobre os usuários, e a análise dessas informações pode indicar os pontos fortes e 

pontos que precisam ser melhorados, possibilitando corrigir os rumos do projeto ou obter a 

indicação do foco de melhoria nas próximas etapas. 

Segundo Avrichir (2001), pesquisas com objetivo de encontrar meios para medir a 

satisfação dos usuários existem há mais de 30 anos, durante este período, vários instrumentos 

foram propostos, aperfeiçoados e até abandonados, mas poucos alcançaram credibilidade no 

meio acadêmico e profissional. Alguns trabalhos desenvolvidos nesta área são destacados 

pelo autor, como os propostos por Bailey e Person (publicado em 1983), Doll e Torkzadeh 

(publicado em  1988), Fred Davis (publicado em 1989), Dale Goodhue (publicado em 1998). 

Na utilização de questionários, é de grande importância o emprego de um modelo já 

validado, pois permite assegurar compatibilidade entre estudos, somado ao fato que o 

desenvolvimento de novos instrumentos de pesquisa é prejudicado devido a acelerada 

evolução tecnológica (BOUDREAU; GEFEN; STRAUB, 2001).  

Chin e Lee (2000) desenvolveram e validaram um instrumento de pesquisa baseados 

nos trabalhos de Doll e Torkzadeh (1988), com foco em 5 constructos (conteúdo, precisão, 

formato, facilidade de uso e pontualidade do sistema) e junto a esses criaram o constructo 

Velocidade do Sistema, resultando um total de 6 constructos (HOPPEN; LAPOINTE; 

MOREAU, 1996; RIOS; MAÇADA; LUNARDI, 2005). 

Chin e Lee (2000) utilizaram os estudos de Doll e Torkzadeh (publicados em 1988), 

pois segundo a opinião deles, o instrumento era um dos melhores existentes na literatura, e um 

dos mais frequentemente utilizados. Para Chin e Lee (2000), a satisfação do usuário é 
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construída através da comparação entre as expectativas e desejos antes da existência do 

sistema com a percepção daquilo que o sistema oferece, assim, se o sistema supre (ou até 

mesmo supera) as expectativas e desejos do usuário, então o usuário estará satisfeito.  

Tal instrumento foi traduzido e revalidado por Rios, Maçada e Lunardi (2005), 

passando por um processo de refinamento, onde foi utilizada apenas a dimensão Satisfação do 

Usuário, retiradas as dimensões Desejos e Expectativas. Também foram removidas algumas 

questões por apresentarem, segundo os autores, baixa consistência interna, além de que foram 

aplicados dois testes estatísticos (análise fatorial e alfa de Cronbach) com a finalidade de 

garantir a validade dos constructos. Assim, foi possível utilizar para a presente pesquisa um 

instrumento com maior credibilidade e validade, dando maior sustentação aos resultados 

obtidos. 

Conforme instrumento desenvolvido por Chin e Lee (2000) e validado por Rios; 

Maçada e Lunardi (2005), o questionário aborda os seguintes aspectos:  

a) conteúdo: qualidade das informações geradas pelo SI e se estas informações 

são as que o usuário necessita; 

b) precisão: precisão das informações geradas bem como se os usuários estão 

satisfeitos com essa precisão;  

c) formato: maneira e clareza dos resultados expostos ao usuário;  

d) facilidade de uso: facilidade do uso do Sistema de Informação e se a interface 

é amigável;  

e)  pontualidade: nível de pontualidade das informações; 

f)  velocidade do sistema: satisfação do usuário com a velocidade em que o 

sistema opera. 

 

 

2.3 GESTÃO DO CRÉDITO 
 

 

A palavra crédito deriva do latim “credere” que significa confiar, acreditar, ou seja, se 

confia que alguém irá honrar seus compromissos. Para conhecer e, consequentemente, confiar 

em alguém, é necessário basicamente duas coisas: tempo e informação. O tempo dará 

informações que permitirão estabelecer um conceito sobre sua conduta. Da mesma maneira, 

para emprestar dinheiro, um banco deve conhecer o cliente há algum tempo, de modo que 
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experiências positivas forneçam informações para que o banco acredite que ele é merecedor 

de crédito (CARDONETTI, 2007). 

Em um conceito mais amplo, crédito é o ato ou disposição de ceder por determinado 

período de tempo, parte do patrimônio para um terceiro na expectativa de que a posse volte 

completamente após transcorrido o prazo. Em outras palavras, de um lado um comprador 

adquire um bem ou serviço fazendo imediatamente seu uso, mas efetuando o pagamento 

somente após um tempo determinado, apontando como uma transação comercial 

(SCHRICKEL, 1997; SANDRONI, 1999).  

Segundo Silva (2003), o crédito cumpre um importante papel econômico e também 

social, pois possibilita às empresas aumentarem seu nível de atividade, estimula o consumo, 

auxilia as pessoas a satisfazerem seus anseios, como moradia ou outros bens, e facilita a 

execução de projetos em que empresas não disponham de recursos próprios suficientes. 

A capacidade de geração de receitas pode oscilar no tempo, gerando incompatibilidade 

entre as necessidades e capacidades financeiras de satisfazê-las. Neste momento, entra o papel 

dos bancos, onde estabelece-se a ligação entre as sobras de recursos de algumas pessoas com 

as necessidades de outras (ABREU, 2007). 

Para um banco, o ato de emprestar, ou seja, trabalhar com o crédito, pode ser 

considerado o próprio negócio em si, pois uma das suas principais funções trata da 

intermediação financeira entre aplicadores (investidores) e tomadores de empréstimo 

(captadores), tomando recursos de agentes superavitários e emprestando estes recursos para 

agentes deficitários. Tendo em vista que os recursos pertencem a terceiros, é fundamental que 

esta intermediação seja criteriosa, eficiente, e atente para os princípios da segurança 

(SCHRICKEL, 1997, p.37).  

Além da segurança, outro aspecto importante é o sentimento de confiança mútua entre 

a instituição, clientes, funcionários e o público em geral, onde através de acontecimentos e 

experiências, constrói-se esse sentimento através do tempo. A confiança que fundamenta a 

atividade do crédito em geral advém do dia a dia e de informações devidamente processadas, 

como por exemplo, o histórico e pontualidade do cliente. A pontualidade é um fator relevante 

no conceito de crédito, sua identificação pode ser feita através dos registros que o banco 

possui de seu cliente. Em determinados casos, o mercado considera normal atrasos de até 14 

dias, no entanto, atrasos contumazes podem representar uma deterioração da saúde financeira 

do cliente. (SILVA, 2003, p.85; SCHRICKEL, 1997, p. 43). 

Para Schrickel (1997), é fundamental conhecer bem o tomador do empréstimo, pois o 

ato de emprestar requer uma base lógica fundamentada no conhecimento. Uma parte desse 
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conhecimento é altamente técnico, pois se aprende mediante um estudo sistemático, a outra 

parte decorre de fatores mais subjetivos, captados pela vivência e experiência. Além disso, é 

preciso conhecer e entender o negócio do cliente, a transação que se deseja efetuar, pois cada 

caso em crédito deve ser considerado individualmente e isoladamente. 

Neste enfoque, Blatt (2000), elenca 3 elementos fundamentais na concessão de crédito: 

a) segurança: o credor aceita correr riscos, desde que o tomador satisfaça as 

condições de segurança, como bom caráter, capacidade de pagamento, entre 

outras condições que elevem a confiança no recebimento da dívida; 

b) liquidez: capacidade de pagamento no dia do vencimento, juntamente com os 

encargos; 

c) rentabilidade: a operação precisa ser rentável, pois de nada adianta ela ser 

segura e líquida se não gerar lucro.  

Apesar de um banco dedicar esforço no estudo das condições de um tomador de 

recursos, só será possível conhecer o resultado da operação no seu vencimento, quando do 

recebimento ou não dos valores emprestados. Baseada nessa incerteza, e no fato que o risco 

de crédito não ser eliminável, as instituições financeiras estimam o risco da perda e exigem 

prêmios compatíveis com o risco incorrido (BOFF, 2010).  

As estimativas de perdas dos bancos no Brasil obedecem a Resolução 2.682/99 do 

Banco Central (BACEN), onde cada operação de crédito é classificada em ordem crescente de 

nível de risco, do nível AA (risco zero) ao nível H (risco total), calculado em função da 

análise da qualidade dos clientes e do setor de atividade. Para cada nível é aprovisionado um 

percentual de possíveis perdas, a PCLD (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa), 

conforme quadro 1. 

 
Quadro 1 – Risco de Operações x Percentual de PCLD 

Risco da Operação Percentual de Provisão de PCLD 
AA 0,00% 
A 0,50% 
B 1,00% 
C 3,00% 
D 10,00% 
E 30,00% 
F 50,00% 
G 70,00% 
H 100,00% 

Fonte: Resolução BACEN 2682 (1999) 
 
Dentro do gerenciamento do crédito, um item que se destaca é a utilização de Sistemas 

de Informação, onde Silva (2003) salienta a importância da informatização de cadastros, para 
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geração de grandes Bancos de Dados que possibilitem alavancagem comercial; de registros de 

restrições, como dados sobre protestos, falências e ações executivas; de análise de operações, 

como informações sobre o histórico de pontualidade, total de débitos, garantias, sugestão de 

limites de crédito; de controle e revisão de crédito, como classificação dos maiores devedores, 

de volumes de empréstimos por ramos de atividade propiciando o acompanhamento e 

direcionamento da política de crédito; e por último, a informatização no desenvolvimento do 

crédito, permitindo o estabelecimento de índices-padrões por ramos de atividade, regiões, 

porte de empresas, atrasos, restrições e outros que se julgarem necessários. 

Quanto à informatização, a Tecnologia da Informação se apresenta como uma 

importante ferramenta para os analistas e gestores, uma vez que lhes proporciona a facilitação 

de análises e administração do crédito. Como exemplos, a transmissão eletrônica de propostas 

e decisões colegiadas à distância (SILVA, 2003). 

 

 

2.3.1 Risco 

 

 

O risco é algo que está presente em todos os momentos da vida, em qualquer 

atividade. Nas operações de crédito, o risco de crédito define a probabilidade de perda no 

negócio. Para Caouette (1999), todos os tipos de negócios estão vinculados a algum grau de 

risco, por isso, a alta administração da companhia deve estabelecer uma zona de segurança 

para assunção de riscos que está disposta a correr, fora dessa faixa as consequências 

potenciais de perda são maiores. Do ponto de vista de uma instituição financeira, a graduação 

do risco serve como referência para identificar a chance de perda de uma determinada 

operação.  

Nos bancos, os critérios de riscos aceitáveis são definidos em suas Políticas de 

Crédito, que podem ser consideradas como um guia para decisão de crédito, regendo as 

decisões, operacionalizadas por meio de normas, sistemas e metodologias. No entanto, para 

Blatt (1998), a intensa competitividade faz com que exista certa negligência nos 

procedimentos de crédito e a consequente liberação de políticas creditícias, incorrendo em 

maiores riscos, por outro lado, uma política de crédito restritiva pode abrir espaço aos 

concorrentes.  

Segundo Sari (2003), o risco é uma questão que perturba os banqueiros nas operações 

financeiras, por isso, dentro da atividade de análise de uma operação, são necessários 
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conhecimentos técnicos e específicos, até mesmo o bom-senso e a capacidade de analisar 

problemas particularizados e complexos são questões que precisam ser levadas em 

consideração. 

Quanto maior o risco de um crédito, maior será a taxa de juros associada à operação. 

Emprestar visando apenas o máximo que o empréstimo possa gerar de lucro pode 

comprometer a saúde financeira de um banco, da mesma forma que emprestar visando apenas 

a segurança do negócio pode reduzir a rentabilidade e, consequentemente, dificultar a geração 

de receitas. Mesmo emprestando a altas taxas, o alto risco de inadimplência da operação pode 

não compensar, por isso não se pode pensar somente na taxa de juros (SCHRICKEL, 1997). 

O risco de crédito de um banco, segundo Silva (2003), pode ser classificado em 4 

grupos:  

a) risco do cliente: este risco é inerente ao tomador dos recursos, decorre de 

variáveis analisadas nos chamados “C’s do Crédito” (caráter, capacidade, 

condições, capital, conglomerado e colateral), este risco é também chamado de 

risco intrínseco; 

b) risco da operação: está relacionado ao negócio em si. Todo o empréstimo leva 

certas características de risco inerentes à finalidade e natureza, como tipo de 

produto financiado, valor, prazo, forma de pagamento, garantias, encargos; 

c) risco da concentração do crédito: é a possibilidade de perdas em decorrência  

da não-diversificação do crédito. Ocorre quando as operações estão 

concentradas em um número reduzido de clientes, em determinado setor de 

atividade, ou em um segmento de mercado, ou em uma região geográfica, etc; 

d) risco da administração do crédito: é o risco ligado à condução de operações, 

como formas de acompanhamento, profissionais envolvidos no 

acompanhamento e fiscalização. Acompanhamentos insatisfatórios ou 

insuficientes podem gerar créditos problemáticos. 

O próximo item traz alguns conceitos relacionados à inadimplência, ou seja, quando a 

consumação da falta de pagamento. 
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2.3.2 Inadimplência 

 

 

 Existe uma falta de consenso a respeito da definição de inadimplência, em alguns 

momentos confundindo-a com o significado de insolvência. Por exemplo, para a Bovespa, 

insolvência apresenta a característica de incapacidade de pagamento, conceito este 

apresentado pelo Banco Central do Brasil e Banco do Brasil quando definem inadimplência, 

somando-se a não temporalidade do fato (MATIAS; DAUBERMANN; RICI, 2009). 

 Matias, Daubermann e Rici (2009), definem inadimplência como o atraso no 

pagamento de uma dívida com a regularização da mesma em um prazo máximo de 3 meses, já 

a insolvência como sendo o atraso superior a 3 meses ou a ausência de pagamento.  

A inadimplência traz problemas para o fornecedor do crédito, para o credor e até 

mesmo para a sociedade. Isto porque o banco terá prejuízos, o cliente fica enfraquecido, pois 

fica na situação de inadimplente ou recorre a empréstimos com juros mais elevados, e a 

sociedade tem o capital retido, impossibilitando o crescimento. A intensidade da 

inadimplência influencia diretamente no aumento ou na diminuição das condições para 

concessão de crédito, onde em períodos de alta inadimplência ocorrerá a diminuição da 

exposição dos bancos ao risco (KIEKOW, 2008; ARAÚJO, 2007). 

Para Annibal (2009), uma das principais variáveis utilizadas na avaliação do 

comportamento do crédito bancário são os índices que medem a inadimplência, existindo 3 

formas de abordá-los: 

a) abordagem por provisão: mede a inadimplência do setor bancário através da 

razão entre as provisões constituídas em determinado período (ajustado pelas 

suas reversões), e o saldo médio das operações de crédito; 

b) abordagem por exposição: calcula a inadimplência através da razão entre o 

montante das operações em atraso superior a um determinado período (em 

dias) e o total da carteira de crédito; 

c) abordagem por quantidade: razão entre o número de operações em atraso e o 

número total de operações (apenas a falta de cumprimento da obrigação é 

considerada no cálculo de seus valores).  

Entre as possíveis causas da inadimplência, pode estar a alta necessidade de concessão 

de créditos para aumento dos lucros dos bancos, gerando créditos problemáticos, em outras 

palavras, políticas de crédito expansionistas fazem com que se deixe de atentar os 
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procedimentos que visam a diminuição do risco de crédito e até mesmo o empréstimo para 

pessoas que já tem histórico de inadimplência (QUEVEDO, 2009).   

De acordo com Fiorentini (2007), a inadimplência costuma aumentar nos três 

primeiros meses do ano devido às vendas ocorridas em dezembro, entre os principais fatores 

da inadimplência das Pessoas Físicas, a autora cita: 

a) dificuldades financeiras que impossibilitam o cumprimento de contratos; 

b) desemprego; 

c) falta de controle dos gastos; 

d) compras para terceiros; 

e) atrasos de salários; 

f) outras despesas que comprometem a renda; 

g) redução de renda; 

h) doenças; 

i) uso do dinheiro para outras compras; 

j) má-fé. 

No que diz respeito às causas da inadimplência oriundas de Pessoas Jurídicas, 

Steigleder (2005) cita fatores como deficiências nos fluxos de caixa não previstos nas 

projeções iniciais, deficiência na condução de projetos de produção, baixo desempenho do 

tomador, queda nos preços, etc.  

De acordo com a Resolução BACEN 2.682 (1999), operações em atraso têm o seu 

risco, e consequentemente PCLD, alterados conforme quadro 2, de acordo com o número de 

dias em atraso. 

 
Quadro 2 – Reclassificação do Risco de Operações em Atraso 

Atraso em dias Reclassificação de risco para 

15-30 B 

31-60 C 

61-90 D 

91-120 E 

121-150 F 

151-180 G 

> 180 H 
Fonte: Resolução BACEN 2682 (1999) 

 
A Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN), através de seu presidente, Murilo 

Portugal, e de acordo com reportagem de  Zampieri (2011), não está preocupada com os 
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níveis de inadimplência no país, que estão em torno de 4,5%, considerado baixo por aquela 

entidade. A expectativa de aumento da concessão de crédito está acompanhada pelo aumento 

de renda da população, não comprometendo o sistema, além do histórico de prudência dos 

bancos brasileiros que estão entre os mais bem capitalizados do mundo. 

Outro dado importante refere-se a uma dos principais medidas de inadimplência do 

Banco Central, a taxa de inadimplência das pessoas físicas, que mede atrasos de pagamento 

superiores a 90 dias, este índice, segundo o site O Economista (2011), alcançou a marca de 

5,7% em dezembro de 2010, percentual mais baixo dos últimos 9 anos. 

Conforme Gutierrez (2011), o alto valor do crédito está diretamente relacionado à 

inadimplência, por isso há uma perspectiva de aumento da inadimplência para o segundo 

semestre deste ano, tendo em vista o aumento da taxa de juros, medida esta tomada pelo 

Banco Central com propósito de conter a inflação. 

No âmbito da recuperação de créditos inadimplidos, seja em instituições financeiras ou 

até mesmo no comércio em geral, qualquer método utilizado poderá ser considerado paliativo, 

pelo motivo que é nesse momento que se inicia o processo de cobrança (através de cartas, 

telefonemas, visitas, empresas terceirizadas, etc). Depois de esgotadas as alternativas de 

cobrança, parte-se para ações de recuperação com o objetivo de reduzir a perda (GEREMIA, 

2007, p. 12-13). 

No momento em que há uma elevação das taxas de inadimplemento acima do 

esperado, geralmente os bancos designam equipes especializadas para negociar e cobrar os 

créditos problemáticos, provocando um aumento dos custos de operação ocasionados pelo 

deslocamento de salários e outros itens para montagem da estrutura de apoio (saída de 

recursos da atividade fim para atividade de cobrança) (SOARES, 2007).  

Depois de abordados os conceitos e dados dos autores pesquisados, acima 

apresentados, conclui-se que a eliminação completa do risco não é possível, por isso são 

necessários políticas e mecanismos que visem mitiga-lo ao máximo, a fim de que créditos 

problemáticos não comprometam a saúde financeira da organização.  

No próximo capítulo, serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados 

para a realização desta pesquisa. 
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3 MÉTODO 
 

 

Para elaboração deste trabalho foi feita uma pesquisa com os Gerentes de Contas e 

Assistentes do Banco Beta, ambos de carteiras Pessoa Física, em agências localizados no Rio 

Grande do Sul, a fim de avaliar a satisfação dos mesmos no que diz respeito às informações 

geradas pelo Sistema de Informação no que tange a cobrança e recuperação de créditos.  

 

 

3.1 MÉTODO ESCOLHIDO 
 

 

 Segundo Freitas et al. (2000), o método Survey é apropriado quando se deseja 

responder questões como “o quê?”, “por quê?”, “como?” e “quanto?”, ou seja, é recomendado 

para pesquisas cujo critério de abordagem é a quantitativa (que requer traduzir em números os 

dados gerados pelo pesquisador), o que é o caso da presente pesquisa pois o objetivo é 

traduzir em números, a satisfação dos funcionários pesquisados. 

 A abordagem da pesquisa foi quantitativa, com a obtenção das opiniões do grupo 

estudado através do uso de um instrumento de coleta de informações (questionário fechado 

utilizando a escala Likert de 5 pontos) baseado no instrumento traduzido e validado por Rios, 

Maçada e Lunardi (2005), conforme Anexo “A”. No entanto foram inseridas no questionário 

2 questões abertas para que o respondente pudesse explanar os pontos positivos e negativos, 

bem como críticas e sugestões para o sistema. O uso desta abordagem foi positiva pois 

permitiu maior velocidade nas respostas com maior número de dados para análise.  

  

 

3.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
  

 

Segundo Freitas et al. (2000), para estratégias de entrevista por correio, um dos 

instrumentos que podem ser utilizados para a realização da Survey é o questionário. Tendo em 

vista a localização dos respondentes abranger uma área geográfica de tamanho considerável e 

às facilidades proporcionadas pelos recursos tecnológicos do ambiente corporativo, a pesquisa 

foi aplicada através do correio-eletrônico. 
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 Antes do envio do e-mail com o questionário, embora utilizado um instrumento de 

pesquisa validado, foram feitas algumas modificações para que se pudesse adequar à realidade 

dos respondentes, com a exclusão de algumas questões com características muito semelhantes 

e também a inserção de perguntas relacionadas ao nível de satisfação geral para cada 

constructo. 

Também foi feito um pré-teste com 6 funcionários que num passado próximo já 

trabalharam com o sistema estudado, sendo que a única sugestão de alteração apontada por 

alguns dos respondentes (que foi acatada) foi o uso da escala Likert de 5 pontos ao invés da 

escala de 7 pontos, pois na opinião deles, havia um excesso de opções.  

 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA  
 

 

Para o método Survey, a coleta de dados é feita junto a uma fração da população, ou 

seja, uma amostra, no entanto, o questionário foi enviado para todo o público-alvo tendo em 

vista a baixa taxa de respostas. Esta se deve tanto pelos funcionários pesquisados não 

trabalharem com o sistema em questão como qualquer outro motivo difícil de determinar. 

Sendo assim, os resultados obtidos a partir da coleta poderiam representar a opinião do maior 

número possível de funcionários. 

Para a presente pesquisa, a população-alvo considerada foi o total de funcionários com 

os cargos de Gerente de Contas (490 colaboradores) e Assistentes (461 colaboradores) de 

carteiras Pessoa Física, ou seja, um público-alvo de 951 pessoas. O motivo de utilizar essa 

população deve-se ao fato de que no mínimo um integrante na gerência da carteira utiliza o 

sistema, desta forma, os riscos de que o funcionário pesquisado não trabalhe com o mesmo é 

reduzido. Não foram considerados os Gerentes de Contas e Assistentes Pessoa Jurídica, pois 

segundo informações obtidas junto ao Gerente de Núcleo da Gestão de Ativos, esses 

funcionários estão migrando para outra plataforma e também os Escriturários, pois não é 

possível precisar se eles estão vinculados a alguma carteira de clientes. 

O instrumento de pesquisa foi enviado para 951 funcionários no início do mês de 

agosto, com prazo inicial de resposta de 10 dias. Vencido o prazo, apenas 10% haviam 

respondido, assim, o e-mail foi remetido novamente com um novo prazo de 7 dias, 

alcançando uma taxa de resposta de 20, 72% (197 respostas) sob o total de questionários 

enviados. 
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3.4 ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

 Foram feitas análises descritivas, exibindo através de gráficos e tabelas (para melhor 

visualização dos dados), as médias, moda e desvio-padrão (aproximadamente 68% dos 

valores de uma distribuição normal estão dentro da faixa de 1 desvio-padrão) de cada questão 

e a média geral de cada constructo (conteúdo, precisão, formato, facilidade de uso, 

pontualidade e velocidade do sistema), permitindo-se obter o grau de satisfação de parte dos 

funcionários do Banco Beta no estado do Rio Grande do Sul. Também foram apontados 

alguns cruzamentos das respostas com o perfil dos respondentes, para identificar opiniões 

comuns e divergentes. 

 Para tabulação dos dados, foram utilizados os softwares “Access 2000”, com a 

gravação de todas as respostas em tabelas e criação de consultas que permitiram realizar 

cálculos estatísticos e fazer cruzamentos de forma mais ágil, e a planilha eletrônica “Excel 

2000”, também com cálculos e geração de tabelas e gráficos. 
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4 DESCRIÇÃO DO SISTEMA 
 

 

Antes de explanar o modo como o sistema trabalha, é necessário entender como 

funciona o indicador que controla o nível de inadimplência das agências do Banco Beta, o 

chamado IC (Índice de Cobrança). Segundo informações do Gerente de Núcleo da Gestão de 

Ativos do banco estudado, após determinado tempo, os clientes inadimplentes saem do canal 

de cobrança da agência e passam para outro canal, seja ele um setor especializado, para o 

Núcleo Jurídico do banco ou até uma empresa terceirizada, por exemplo. Desta forma, o IC é 

a relação do saldo médio diário de cobrança no canal Agência e a Carteira Ativa da Agência 

sendo que o numerador (saldo médio diário em cobrança) é a soma dos saldos devedores das 

operações em atraso dos clientes em cobrança no canal agência dividido pela quantidade de 

dias úteis no mês, já o denominador é o saldo do total emprestado pela agência (posição do 

mês anterior fechado), ou seja, quanto menor essa relação, melhor. Para uma melhor 

visualização, são apresentadas estas fórmulas dos cálculos abaixo. 

 
Saldo Médio Diário em Cobrança = Saldo Devedor Operações em Atraso/Dias úteis no mês 

 
IC = Saldo Médio Diário em Cobrança / Saldo Carteira Ativa 

 
Uma dívida em atraso só começa a impactar o IC da agência em 2 ou 6 dias úteis após 

a ocorrência da inadimplência, 2 dias caso o cliente já esteja com outras dívidas constando no 

IC ou 6 dias caso o cliente não possua nenhuma outra dívida computada no IC. Após a 

regularização da dívida, a mesma continua constando no cálculo do IC por mais 2 dias úteis, o 

que acaba compensando a demora da entrada da dívida no cálculo do índice. 

Após explicitada a forma de como o indicador funciona, é apresentada a seguir a 

maneira com que os dados são acessados. Esse acesso se dá através de um software emulador 

de terminal criado pela IBM, chamado de IBM 3270, utilizado para comunicação com 

mainframes, isto porque os dados são todos centralizados na cidade-sede do Banco Beta, onde 

a agência apenas faz o acesso remoto a esses dados. 

Por meio desse software, é possível acessar a maioria dos sistemas do banco (alguns 

poucos foram migrados para o ambiente Web), entre eles está o sistema estudado “Inad” que 

entre outras funções, é responsável por fornecer dados de clientes inadimplentes.  A figura 1 

mostra a primeira tela do sistema “Inad” (foram suprimidas as opções referentes a outras 

funções): 
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Figura 1 – Tela de apresentação do Sistema 

 
Fonte: Sistema do Banco Beta 

 
A opção “3” está desativada pois foi substituída pela opção “1” (versão mais recente). 

A opção “2” refere-se ao acompanhamento de operações transferidas para empresas 

terceirizadas de cobrança bem como eventuais renegociações por elas realizadas. Empresas 

terceirizadas de cobrança são automaticamente acionadas após determinado tempo em que o 

cliente está com dívidas inadimplentes, o tempo decorrido para que ocorra essa transferência 

de canal de cobrança (da agência para a terceirizada) varia de cliente para cliente de acordo 

com parâmetros do sistema.  

 O presente trabalho identificou a satisfação dos funcionários quanto às informações 

para efetuar a cobrança dos clientes, ou seja, as opções abordadas foram os subitens da opção 

“1. Gestão da Inadimplência”. Acessando a opção “1” tem-se a seguinte tela: 
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Figura 2 – Tela Gestão da Inadimplência 

 
Fonte: Sistema do Banco Beta 

 
Acessando-se a opção “06. Informações Gerenciais de Cobrança”, é apresentada a tela 

conforme figura 3, onde o funcionário da agência terá acesso a qualquer opção de “01” a “03” 

e para a subopção “a” (de sua agência), as demais subopções somente podem ser acessadas 

por funcionários de órgãos superiores.  O formato das informações será o mesmo para as 

opções “01”, “02” e “03”, no entanto na opção “02” estarão selecionados os 100 maiores 

devedores em ordem decrescente, na opção “03” estarão os clientes que nos próximos 2 dias 

passarão a impactar o IC da agência e na opção “01” estão todos os devedores que 

efetivamente tem valores em atraso que impactam ou não no índice da agência.   

 
Figura 3 – Tela Informações Gerenciais de Cobrança 

 
Fonte: Sistema do Banco Beta 
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Acessando a opção “01a" as seguintes informações são apresentadas, conforme figura 

4, em que é apresentada a relação de devedores, o valor total de suas dívidas e o nome do seu 

gerente. Selecionando o primeiro cliente, são apresentadas as informações conforme figura 5 

(o sistema exibe as dívidas em atraso na cor vermelha). Cabe salientar que alguns dados 

foram omitidos e alterados para não identificar o cliente, a agência e o nome real do produto. 

 
Figura 4 – Tela Consulta Clientes Devedores 

 
Fonte: Sistema do Banco Beta 

 
Algumas considerações a serem feitas quanto às informações identificadas na figura 5, 

são que os valores não são atualizados em tempo real, em sua maioria representam o valor de 

fechamento do dia anterior ou no caso de dívidas de cartão de crédito podem representar 

valores de 2 ou mais dias atrás, além do fato de que se o cliente pagou na mesma data em que 

os valores são consultados, o sistema “Inad” não os atualiza no mesmo dia, sendo necessário 

consultar os sistemas de origem de cada dívida para verificar o valor exato ou se a dívida 

realmente ainda não foi paga. Outro fator identificado é a ausência da informação do saldo 

on-line da conta corrente para saber se o saldo em conta é suficiente para pagar parte ou o 

total das dívidas. 
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Figura 5 – Tela de Seleção do Cliente 

 
Fonte: Sistema do Banco Beta 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE  DOS DADOS 
 

 

Antes de apresentar a análise dos resultados obtidos de acordo com as respostas dos 

funcionários do Banco Beta, algumas considerações em relação aos números gerais dos 

entrevistados merecem evidência.  

O número total de pessoas para quem o e-mail foi enviado foi de 951 funcionários, 

destes, 114 (72 Assistentes e 42 Gerentes de Contas) informaram não trabalhar com o sistema 

em questão, sendo assim, não responderam o instrumento de pesquisa. 

Dos 837 funcionários restantes, 197 responderam o questionário, representando uma 

taxa de retorno de 23,54%. Podem existir mais colaboradores do banco que receberam a 

pesquisa e que não trabalham com o sistema, no entanto, não informaram esse fato. 

Um dado importante a ser destacado é que 100% dos funcionários que responderam a 

pesquisa preencheram todas as questões fechadas, sendo que 150 preencheram também no 

mínimo uma questão aberta, os outros 47 não se manifestaram em nenhuma das questões 

discursivas. 

A seguir, serão apresentados tabelas e gráficos para cada constructo, que auxiliarão na 

visualização das informações geradas, de acordo com o instrumento adotado, dividido em 3 

partes (Anexo A).  

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 

 

 Embora o número de respondentes seja baixo, não permitindo generalizar as 

conclusões para toda a população, a pesquisa possibilitou a extração de algumas 

considerações a partir da análise da compilação dos dados coletados.  

 O questionário continha 5 perguntas referentes ao perfil do funcionário, a primeira 

delas dizia respeito ao tempo em que o mesmo se encontra naquele cargo, cujos dados geram 

a tabela 1, onde vê-se que a maioria (61,42%) possuem mais de 3 anos na função. Isto é 

positivo do ponto de vista da pesquisa, pois mostra que a maior parte dos entrevistados 

trabalha há um tempo considerável na mesma função, o que aumenta as chances das respostas 

serem dadas por funcionários experientes. 

 



 
34 

Tabela 1 – Número de funcionários por tempo no cargo 

Tempo no cargo Quantidade % 

Menos de 1 ano 14 
                 

7,11  

Entre 1 e 3 anos 62 
               

31,47  

Mais de 3 anos 121 
               

61,42  

Total 197 
             

100,00  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 A segunda questão se refere à quantidade de funcionários que trabalham na mesma 

agência do respondente, a tabela 2 mostra os resultados: 

 
Tabela 2 – Número de funcionários na agência 

Número de funcionários na agência Quantidade % 

Até 10 41    20,81  

De 11 a 20 59    29,95  

De 21 a 30 39    19,80  

Mais de 30 58    29,44  

Total 197  100,00  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 A quantidade de funcionários na dependência apresenta certo equilíbrio, o que mostra 

que a pesquisa atingiu de forma balanceada agências de diferentes portes. O maior número de 

respondentes (quase 30%) está localizado em agências com mais de 30 funcionários.  

 Na divisão de cargos dos respondentes, um número maior de Gerentes de Contas 

respondeu, embora o público-alvo apresentasse distribuição semelhante entre as duas funções 

(490 Gerentes de Contas – 51,52% e 461 Assistentes – 48,48%). Essa diferença pode ser 

atribuída ao fato do cargo de Gerente da Carteira de clientes ter mais contato com os clientes, 

fazendo com que ele, na maior parte do tempo efetue as cobranças. O que é reforçado ao 

observar o cargo dos não respondentes que não utilizam o sistema (em sua maioria eram 

Assistentes). A tabela 3 mostra a relação de respondentes por cargo. 

 
Tabela 3 – Número de funcionários por cargo 

Cargo Quantidade % 

Gerente de Contas 113     57,36  

Assistente 84     42,64  

Total 197   100,00  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 A tabela 4 apresenta o número de clientes na carteira do entrevistado, constata-se que 

quase a metade deles gerencia uma carteira que varia de 201 a 400 clientes, outros 42,64% 
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possuem mais de 400 clientes, o que se pode considerar um número importante de clientes, e 

apenas 11,68% dos entrevistados trabalham com carteiras menores (com menos de 200 

clientes).  

 
Tabela 4 – Número de clientes na carteira 

Número de clientes na carteira Quantidade % 

Menos de 200 23     11,68  

De 201 a 400 90     45,69  

De 401 a 600 65     32,99  

Mais de 600 19       9,64  

Total 197   100,00  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 A última questão desta parte do questionário dizia respeito ao tempo de uso do 

sistema. Conforme a tabela 5, percebe-se que a grande maioria (76,65%) faz uso do sistema 

há mais de 3 anos. Esse dado é positivo pois aumenta a probabilidade de fidedignidade das 

respostas, tendo em vista que usuários há mais tempo já têm sua opinião formada sobre o 

sistema e seus comentários são mais consistentes.  

 
Tabela 5 – Tempo de uso do Sistema 

Há quanto tempo usa o sistema Quantidade % 

Menos de 1 ano 9       4,57  

Entre 1 e 3 anos 37     18,78  

Mais de 3 anos 151     76,65  

Total 197   100,00  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 
5.2 SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 
 

 

 A segunda parte do questionário avaliou as características do sistema estudado que 

dizem respeito ao seu Conteúdo, Precisão, Formato, Facilidade de Uso, Pontualidade e 

Velocidade, de acordo com a escala Likert exposta no quadro 3.  

 
Quadro 3 – Escala Likert de 5 pontos para Frequência 

1 2 3 4 5 

Nunca Quase nunca 
Metade do 

tempo 
Quase sempre Sempre 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Chin e Lee (2000) 
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5.2.1 Conteúdo 

 

 

 A tabela 6 apresenta os dados como média de opções de cada questão, moda, desvio-

padrão e média do constructo para cada questão do constructo conteúdo. Neste conjunto, 

destaca--se a questão “O sistema gera as informações que você precisa?” que obteve a 

avaliação mais positiva da segunda parte do questionário, pois foi a única que subtraindo o 

desvio-padrão da média obtém-se um valor maior que “3”, ou seja, mesmo com o desvio-

padrão, a questão apresenta que não há um índice de insatisfação em relação ao que é gerado 

de informação pelo sistema. O desvio-padrão desta questão é a menor desta parte do 

questionário, evidenciando a menor oscilação entre as diferentes opiniões dos respondentes. 

Esta questão também apresenta a média mais alta (dividindo a liderança com a questão 4.4). 

 As questões 1.3, 1.4 e 1.5 obtiveram avaliações menores o que fez diminuir a média 

do constructo que apesar do resultado positivo da questão 1.1, teve a terceira colocação entre 

as médias dos demais constructos. 

 
Tabela 6 – Dados da avaliação do conteúdo 

1. Com relação ao conteúdo do sistema  
Média do 

Item 
Moda Desvio-

Padrão 
Média do 

Constructo 

1.1 O sistema gera as informações que você 
precisa?         3,80               4          0,66  

1.2 As informações geradas pelo sistema satisfazem 
suas necessidades?          3,52               4          0,76  

1.3 O sistema gera relatórios de acordo com o que 
você precisa?          3,38               4          0,88  

1.4 O sistema gera informações suficientes para 
que você cobre o cliente?          3,27               4          0,97  

1.5 O sistema gera a quantidade de informação que 
você precisa?         3,27               4          0,93  

              3,45  

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 Abaixo, o gráfico 1 apresenta as médias separadas por Gerentes de Contas e 

Assistentes, para uma melhor visualização, com pequenas diferenciações entre os 2 cargos. 
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Gráfico 1 – Média do Constructo Conteúdo  

- 1 2 3 4 5

1.1 O sistema gera as informações que
você precisa?

1.2 As informações geradas pelo sistema
satisfazem suas necessidades? 

1.3 O sistema gera relatórios de acordo
com o que você precisa? 

1.4 O sistema gera informações
suficientes para que você cobre o cliente? 

1.5 O sistema gera a quantidade de
informação que você precisa?

Avaliação

Média (Gerentes de Contas)Média (Assistentes)

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Dos 150 respondentes, que preencheram algo nas questões descritivas, apenas 15 

fizeram alguma menção ao conteúdo apresentado pelo sistema, todas apontando pontos 

positivos, entre eles o fato do sistema mostrar de forma centralizada, todas as operações de 

um cliente, e indicar quais clientes impactarão o índice de inadimplência nos próximos dias, 

como a opinião dada por um dos respondentes: “O ponto positivo é que o sistema nos informa 

a inadimplência do cliente de 1 a 5 dias, e sendo pró-ativos [cobrando] não nos causará 

impacto negativo na carteira”. Este comentário corrobora o fato da questão 1.1 obter a melhor 

média. 

 Fazendo uma relação das questões referentes ao Conteúdo e o perfil dos entrevistados, 

percebe-se uma média um pouco abaixo para os funcionários que estão no cargo a menos de 1 

ano, no entanto, respondentes com esta característica representam apenas 7,11% conforme a 

tabela 1.  

Outro ponto a destacar é que a questão 1.5 “O sistema gera a quantidade de 

informação que você precisa?” obteve uma média melhor para funcionários que trabalham 

com carteiras de até 200 clientes em relação aos funcionários que trabalham com carteiras 

com mais de 600 clientes, talvez pelo fato de que carteiras maiores gerem um trabalho maior, 

dificultando conseguir tempo para localizar a informação necessária. Assim como os 

funcionários que trabalham há menos tempo (menos de um ano) com o sistema avaliaram 

com notas um pouco abaixo quando comparados aos funcionários que o usam há mais tempo. 
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5.2.2 Precisão 

 

 

 A tabela 7 mostra os dados relativos à precisão do sistema. A questão “A precisão do 

sistema o(a) satisfaz?” obteve a pior nota do constructo e uma das piores de todo o 

questionário com uma marca abaixo de 3 (Metade do Tempo), sendo também a única do 

constructo que subtraindo o desvio-padrão da média obtém-se um valor abaixo de 2 (Quase 

nunca), e que também é a única deste conjunto que possui a moda menor que 4, o que destaca 

a insatisfação dos usuários do sistema quanto à precisão. A melhor nota do constructo foi para 

a questão “O sistema gera informações corretas?” que apresentou a média de 3,41.  

 
Tabela 7 - Dados da avaliação da Precisão 

2. Com relação à precisão do sistema do sistema  
Média do 

Item 
Moda Desvio-

Padrão 
Média do 

Constructo 

2.1 O sistema gera informações precisas?          3,16               4          0,93  

2.2 A precisão do sistema o(a) satisfaz?          2,98               3          1,02  

2.3 O sistema gera informações corretas?          3,41               4          0,91  

2.4 O sistema gera informações seguras?          3,37               4          0,97  

              3,23  

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Abaixo, o gráfico 2 mostra as médias de cada questão separadas por Gerentes de 

Contas e Assistentes, destacando uma melhor avaliação por parte destes, especialmente na 

questão 2.1 onde as médias diferenciam em 0,25 pontos. 

 
Gráfico 2 – Média do Constructo Precisão 

- 1 2 3 4 5

2.1 O sistema gera
informações precisas? 

2.2 A precisão do sistema
o(a) satisfaz? 

2.3 O sistema gera
informações corretas? 

2.4 O sistema gera
informações seguras? 

Avaliação

Média (Gerentes de Contas)Média (Assistentes)

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Somente 9 entrevistados citaram algo sobre a precisão do sistema nas perguntas 

abertas, apenas 1 deles elogiou o quesito, os demais o apontaram como ponto negativo, 

atribuindo isso ao fato de, na maioria das vezes, conter informações desatualizadas gerando a 

necessidade de verificar a operação em outro sistema, conforme a colocação de um dos 

respondentes: “O ponto negativo é que os dados não são confiáveis, sempre gerando 

retrabalho de conferir nos sistemas de origem.” 

 Quanto ao cruzamento das médias com o perfil dos respondentes, observa-se certa 

diferenciação em 2 aspectos: 

a)  a média obtida com respondentes que trabalham em agências que possuem 

entre 21 e 30 funcionários para a questão 2.3 (média de 3,76) foi 0,56 pontos 

maior que a média dos que trabalham em agências que possuem entre 11 e 20 

funcionários (média de 3,20), não sendo possível precisar um motivo para tal; 

b) a média de todas as questões do constructo foram maiores para os funcionários 

que trabalham com carteiras de até 200 clientes, havendo uma diminuição 

gradual das médias ao passo que onde o número de clientes da carteira 

aumenta. 

 

 

5.2.3 Formato 

 

 

 Quanto ao formato do sistema, os dados da tabela 8 mostram que 3 das 4 questões 

tiveram avaliação abaixo da média do constructo. 

 
Tabela 8 – Dados da avaliação do Formato 

3. Com relação ao formato do sistema  
Média do 

Item 
Moda Desvio-

Padrão 
Média do 

Constructo 

3.1 A interface do sistema o(a) satisfaz?          3,11               4          0,98  

3.2 A informação gerada pelo sistema é clara?          3,48               4          0,94  

3.3 O layout das informações o(a) satisfaz?         3,07               3          1,06  

3.4 O formato com que as informações são 
apresentadas o(a) satisfaz?         3,21               3          0,99  

              3,22  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
A questão “A informação gerada pelo sistema é clara?” obteve a melhor nota do 

constructo (3,48) e moda 4. O layout das informações satisfaz os usuários apenas na metade 
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do tempo (questão 3.3), possuindo um dos maiores índices de desvio-padrão de todo o 

questionário, demonstrando uma maior amplitude de opiniões, variando praticamente dos 

valores absolutos de “Insatisfação” e “Satisfação” (de 2 a 4).  

 Abaixo, o gráfico 3 referente às médias dos questionamentos separadas pelos cargos 

onde percebe-se pouca ou nenhuma diferença, exceto pela questão 3.3 onde a média dos 

Assistentes foi um pouco abaixo de 3. 

 
Gráfico 3 – Média do Constructo Formato 

- 1 2 3 4 5

3.1 A interface do sistema
o(a) satisfaz?

3.2 A informação gerada pelo
sistema é clara? 

3.3 O layout das informações
o(a) satisfaz?

3.4 O formato com que as
informações são apresentadas

o(a) satisfaz?

Avaliação

Média (Gerentes de Contas)Média (Assistentes)

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  
Dos 14 respondentes que citaram algo sobre o formato do sistema nas questões 

abertas, a maioria apontou o layout como ponto negativo, sugerindo melhorias não só na 

interface como também na mudança de plataforma, um dos entrevistados identificou o sistema 

como “arcaico”. Outros, porém, elogiaram o formato enaltecendo a clareza com que as 

informações são fornecidas, o que mostra certa divergência entre expectativas dos 

entrevistados quanto a esta característica, como é o caso de um dos funcionários citando que o 

“ layout não importa desde que a informação seja clara e precisa.” 

 Nos cruzamentos do perfil dos respondentes com as médias, observa-se o seguinte: 

a) funcionários com menos de 1 ano no cargo apresentaram médias menores 

quando comparados  aos que estão na mesma função por mais tempo (isso se 

repetiu para todas as questões do constructo), possivelmente pelo fato daqueles 

serem empregados mais recentes do banco, desejando uma interface mais 

atualizada; 
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b) também para este constructo os funcionários que trabalham com carteiras 

maiores (com mais de 600 clientes) avaliaram com as menores médias, com 

destaque para a questão 3.3 onde a média para esse grupo foi 0,62 pontos 

menor (média de 2,68) em relação aos que trabalham com carteiras que 

possuem entre 401 e 600 clientes (média 3,3); 

c) funcionários que trabalham com o sistema há menos de 1 ano avaliaram o 

sistema com notas menores para todas as questões deste grupo, com destaque 

para a questão 3.4 que foi 0,88 pontos abaixo da média dos funcionários que 

trabalham com o sistema há mais de 1 ano (médias de 2,44 e 3,32 

respectivamente). 

 

 

5.2.4 Facilidade de Uso 

 

 

 Conforme tabela 9, o constructo “Facilidade de Uso” obteve a melhor média de todo o 

questionário (3,57), com destaque para a questão “É fácil operar o sistema?” que juntamente 

com a questão 1.1, obteve a média 3,8 e moda 4, o que mostra que para a maior parte dos 

funcionários, quase sempre ou sempre o sistema é de fácil operacionalização, apenas 7,1% 

entrevistados avaliaram com um valor menor que 3 (nunca ou quase nunca), além de possuir, 

comparando com as outras questões da segunda parte do questionário, o maior número de 

avaliações 5 (“Sempre”), a segunda maior soma de respostas 4 e 5 (67%) e o segundo maior 

valor da subtração do desvio-padrão pela média (2,92).  

 
Tabela 9 – Dados da avaliação da Facilidade de Uso 

4. Com relação a facilidade de uso do sistema  
Média do 

Item 
Moda Desvio-

Padrão 
Média do 

Constructo 

4.1 O sistema é amigável?          3,44               4          0,95  

4.2 É fácil de usar o sistema para fazer o que você 
precisa?          3,56               4          0,91  

4.3 É fácil interagir com o sistema?         3,47               4          1,00  

4.4 É fácil de operar o sistema?          3,80               4          0,87  

              3,57  

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 As outras questões do constructo também obtiveram a moda no valor de 4, porém com 

médias menores em relação à média do conjunto deste item.  
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A “Facilidade de Uso”, juntamente apenas com o item “Velocidade”, obteve mais de 

50% das respostas com avaliações entre 4 e 5 (“Quase Sempre” ou “Sempre”), o que não 

aconteceu com os demais constructos, demonstrando que esses quesitos agradam mais os seus 

usuários. 

 O gráfico 4 mostra as médias das questões para os 2 cargos pesquisados, exibindo que 

não há maiores distorções entre opiniões de diferentes funções. 

 
Gráfico 4 – Média do Constructo Facilidade de Uso  

- 1 2 3 4 5

4.1 O sistema é amigável? 

4.2 É fácil de usar o sistema para
fazer o que você precisa? 

4.3 É fácil interagir com o
sistema?

4.4 É fácil de operar o sistema? 

Avaliação

Média (Gerentes de Contas)Média (Assistentes)

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Nas questões abertas, a maioria dos respondentes que citaram este item (27 

entrevistados) apontou como ponto positivo a facilidade de uso, entre os motivos, o fato de 

que é necessário navegar por poucas telas para encontrar a informação, porém vários 

criticaram a falta de amigabilidade do sistema considerando a plataforma ultrapassada com 

sugestões de migrar para o ambiente web. 

 Na análise das respostas de acordo com o perfil do funcionário, constatam-se médias 

semelhantes para todos os questionamentos, exceto para o tempo de uso do sistema onde 

aqueles que o utilizam há menos de 1 ano avaliaram com notas menores que os demais, 

destacando-se a questão 4.4 que foi obteve média 0,67 pontos menor (média de 3,22 para 

aqueles que trabalham há menos de 1 ano e 3,89 para os que trabalham com o sistema entre 1 

e 3 anos). 
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5.2.5 Pontualidade 

 

 

 Conforme pode ser observado na tabela 10, este item contém a avaliação mais 

preocupante do sistema, onde todos os questionamentos obtiveram médias menores que 3. 

Destaca-se a pergunta “O sistema proporciona informações atualizadas?” por ser a questão da 

segunda parte do questionário que: 

a) única a obter moda 2 (“Quase Nunca”); 

b) única a obter mais de 50% das respostas com avaliação menor que 3; 

c) obteve o maior número de avaliações com nota 1 (“Nunca”), 15,74%. 

Ainda sobre a mesma pergunta, juntamente com a questão “O sistema gera 

informações em tempo hábil?” formam as duas únicas questões da segunda parte do 

questionário que não alcançam a nota 4 nem mesmo somando-se o desvio-padrão à média. 

Desta forma, encontra-se o que pode ser o principal gargalo do sistema.  

Cabe salientar que a média do constructo em questão teve a pior avaliação entre todos 

os outros, onde todas as questões obtiveram valores abaixo de 2 quando subtraiu-se o desvio-

padrão da média. Esta avaliação em níveis mais baixos talvez explique também o motivo da 

questão 2.2 (item 5.2.2) ter uma média abaixo de 3, pela possibilidade dos respondentes 

ligarem a precisão à  pontualidade do sistema.  

 
Tabela 10 – Dados da avaliação da Pontualidade 

5. Com relação à pontualidade do sistema  
Média do 

Item 
Moda Desvio-

Padrão 
Média do 

Constructo 

5.1 O sistema gera informações em tempo hábil?          2,72               3          1,02  

5.2 O sistema proporciona informações 
atualizadas?         2,41               2          0,90  

5.3 O sistema proporciona informações em tempo 
adequado à cobrança dos clientes?          2,95               3          1,06  

              2,69  

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 Abaixo, o gráfico 5 permite visualizar as médias dos Gerentes de Contas e Assistentes, 

onde também percebe-se pouca diferença entre os resultados obtidos. 
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Gráfico 5 – Média do Constructo Pontualidade 

- 1 2 3 4 5

5.1 O sistema gera
informações em tempo

hábil? 

5.2 O sistema proporciona
informações atualizadas?

5.3 O sistema proporciona
informações em tempo
adequado à cobrança dos

clientes? 

Avaliação

Média (Gerentes de Contas)Média (Assistentes)

 
 Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Do total de 150 entrevistados que responderam as questões abertas, 120 criticaram a 

atualização do sistema a apontando como ponto negativo ou sugeriram sua melhoria, alguns 

até mesmo demonstrando certa revolta contra a passividade do Banco Beta em relação a esta 

questão, tachando a situação como “vergonhosa”, isso mostra o verdadeiro descontentamento 

com esta característica do sistema, onde alguns citam que até mesmo operações já 

regularizadas continuam aparecendo como se estivessem em atraso, principalmente dívidas 

relacionadas a Cartões de Crédito, onde a defasagem de informações chega a ser de 2 a 3 dias 

úteis, o que segundo as respostas obtidas, gera situações de constrangimento tanto para o 

funcionário quanto para o cliente em casos de cobrança de dívidas que estão em dia. 

Muitos sugerem que as informações sejam atualizadas em tempo real com uma 

interligação mais efetiva com os sistemas que o alimentam, sendo assim, o funcionário não 

necessitaria consultar outras bases (que possuam dados on-line) para confirmar se a 

informação está correta, como é o caso de um dos entrevistados que afirmou que usa o 

sistema “Inad” apenas como um norteador, pegando as operações listadas e consultando os 

aplicativos que originaram aquela dívida para ter certeza da situação em que ela se encontra. 

Outro ponto negativo apontado é que o próprio saldo devedor da operação listada 

como inadimplente está defasado, o que também gera a necessidade e cria incertezas do valor 

real a ser cobrado no momento da abordagem com o cliente, gerando a necessidade de 

também consultar outras bases para extrair o valor correto. 

No cruzamento das respostas com o perfil dos respondentes, constata-se que todos os 

usuários há menos de 1 ano avaliaram o sistema com a nota 2 para a questão 5.2, e na questão 
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5.3 o avaliaram com a média 2,44 (0,57 pontos menor que usuários há mais de 3 anos), talvez 

pelo fato de serem mais sensíveis a falta de dados atualizados em relação aos usuários mais 

antigos, ou por não conhecerem formas de procurar os dados atualizados em outras fontes.  

 

 

5.2.6 Velocidade 

 

 

 Conforme tabela 11, o item “Velocidade do Sistema” obteve a segunda melhor nota 

entre os constructos estudados, com uma média de 3,46, ou seja, intermediária a “Metade do 

Tempo” e “Quase Sempre”.  Cabe salientar que para as duas questões, a avaliação 

predominante foi 4 (“Quase Sempre”) com destaque para a questão “A velocidade com que o 

sistema opera o(a) satisfaz?” que foi a terceira questão de toda a segunda parte do 

questionário que obteve maior número de respostas 4 e 5 (67%).  

 Conforme citado no item 5.2.4, as duas questões do constructo obtiveram mais de 50% 

das avaliações com valor 4 ou 5. 

 
Tabela 11 – Dados da avaliação da Velocidade 

6. Com relação à velocidade do sistema  
Média do 

Item 
Moda Desvio-

Padrão 
Média do 

Constructo 

6.1 A velocidade com que o sistema opera o(a) 
satisfaz?         3,51               4          0,99  

6.2 A velocidade com que o sistema gera as 
informações solicitadas o(a) satisfaz?         3,40               4          1,00  

              3,46  

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 O gráfico 6 auxilia na visualização das médias separadas por cargos, onde para as 2 

questões, a média dos Assistentes é ligeiramente maior, não sendo possível estimar o motivo 

para tal. 
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Gráfico 6 – Média do Constructo Velocidade 

- 1 2 3 4 5

6.1 A velocidade com que o
sistema opera o(a) satisfaz?

6.2 A velocidade com que o
sistema gera as informações

solicitadas o(a) satisfaz?

Avaliação

Média (Gerentes de Contas)Média (Assistentes)

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 Quanto às questões abertas, o item foi citado por 13 entrevistados, destes, 12 

apontaram a velocidade como ponto positivo, destacando que os dados são acessados de 

forma rápida, principalmente pelo fato de serem geradas informações apenas em formato 

texto. Apenas 1 entrevistado criticou a velocidade, o que pode ser considerado um caso 

isolado, talvez por algum problema na estrutura da agência em que o mesmo se encontra, pois 

alegou que o sistema “Inad” seguidamente está fora do ar. 

 No momento em que as médias são cruzadas com o perfil dos respondentes, não são 

encontradas maiores distorções para este constructo. 

 

 

5.3 SATISFAÇÃO GERAL 
 

 

A terceira parte do questionário avaliou o nível de satisfação geral dos funcionários 

para cada um dos itens abordados e a satisfação do sistema estudado como um todo, de acordo 

com as opções do quadro 4. 

 
Quadro 4 – Escala Likert de 5 pontos para Satisfação 

1 2 3 4 5 

Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito Indiferente Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Chin e Lee (2000) 
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5.3.1 Satisfação geral de cada constructo 

 

 

Conforme a tabela 12, pode-se observar o nível de satisfação para cada característica 

estudada do sistema. Cabe salientar que os itens com melhor pontuação na segunda parte 

também tiveram os melhores níveis de satisfação geral, exceto os constructos “Precisão” e 

“Formato” que tiveram suas posições invertidas, provavelmente pelo fato de que a pergunta 

2.2 (“A precisão do sistema o(a) satisfaz?”), que teve a pior média em seu conjunto, diz 

respeito justamente ao que a questão 7.2 trata (“De maneira geral, você está satisfeito com a 

precisão do sistema?”). 

 
Tabela 12 – Satisfação geral de cada constructo 

7. De uma maneira geral... 
Média do 

Item 
Moda Desvio-

Padrão Média Geral 

7.1 De maneira geral, você está satisfeito com o 
conteúdo gerado pelo sistema?         3,31               4          0,92  

7.2 De maneira geral, você está satisfeito com a 
precisão do sistema?         2,98               4          1,04  

7.3 De maneira geral, você está satisfeito com o 
formato das informações do sistema?         3,25               4          0,96  

7.4 De maneira geral, você está satisfeito com a 
facilidade de uso do sistema?         3,45               4          0,89  

7.5 De maneira geral, você está satisfeito com a 
pontualidade do sistema?         2,54               2          0,91  

7.6 De maneira geral, você está satisfeito com a 
velocidade do sistema?         3,41               4          0,97  

              3,16  

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Como pode-se perceber, a “Facilidade de Uso” obteve a melhor média (3,45), embora 

não alcançar o nível 4 (“Satisfeito”), as respostas predominantes (moda) foram de Satisfação, 

onde 52,3% dos entrevistados lhe deram a nota 4. Também foi a que menos teve avaliações 1 

(1,52% dos respondentes) e com menor desvio-padrão. 

A segunda melhor nota ficou com a “Velocidade do Sistema”,  que obteve o melhor 

índice de “Muito Satisfeitos” (7,61%) e como visto no item 5.2.6, a maior parte dos 

respondentes que a citou nas questões abertas apontou como sendo um ponto positivo. Em 

terceiro lugar, o item “Conteúdo” com 50,7% de avaliações “Satisfeito”, onde vários usuários 

elogiaram as informações contidas no sistema. 
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Em quarto lugar, e também com uma média acima da média geral deste conjunto de 

questões, com opiniões bastante divididas (praticamente 50% dos entrevistados o avaliaram 

como sendo uma característica satisfatória ou muito satisfatória), está o “Formato” do 

Sistema,,em que alguns o consideram ultrapassado, outros porém estão satisfeitos. 

Em quinto lugar, com uma média ligeiramente menor que 3 e abaixo da média deste 

conjunto de questões, está a “Precisão”, chamando atenção o fato de que o percentual de 

entrevistados que considera esta característica muito insatisfatória ou insatisfatória (35,53%) é 

muito semelhante ao percentual de satisfeitos ou muito satisfeitos (38,07%), o que mostra 

uma certa divisão de opiniões, comprovado pelo fato do item possuir o maior desvio-padrão. 

Entre os motivos para que este quesito tenha uma das piores notas é a sua estreita ligação com 

a pontualidade do sistema, bastante criticada.  

 A característica com pior nota, como poderia se prever através das avaliações da 

segunda parte do questionário, é a “Pontualidade”, único item do conjunto de questões cuja 

maior incidência de respostas foi 2. Foi o item com maior número de insatisfeitos e muito 

insatisfeitos, sendo a única questão onde somando-se o desvio-padrão à média não alcança a 

nota 4, Como apontado por muitas respostas às questões discursivas, trata-se do maior 

problema do sistema “Inad”. 

Abaixo, o gráfico 7 auxilia na visualização das médias por função.  
 

Gráfico 7 – Médias da Satisfação Geral de cada Constructo  

- 1 2 3 4 5

7.1 De maneira geral, você está satisfeito com o
conteúdo gerado pelo sistema?

7.2 De maneira geral, você está satisfeito com a
precisão do sistema?

7.3 De maneira geral, você está satisfeito com o
formato das informações do sistema?

7.4 De maneira geral, você está satisfeito com a
facilidade de uso do sistema?

7.5 De maneira geral, você está satisfeito com a
pontualidade do sistema?

7.6 De maneira geral, você está satisfeito com a
velocidade do sistema?

Avaliação

Média (Gerentes de Contas)Média (Assistentes)

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Percebe-se que as médias são parecidas para a maioria das questões, com pequenas 

diferenciações nas questões 7.2 onde os Gerentes de Carteira avaliaram o item com uma 

média inferior a 3 e na questão 7.5 onde as médias foram de 2,38 para Gerentes e 2,75 para 

Assistentes.  

No cruzamento das respostas com o perfil dos funcionários, foram encontradas 

algumas peculiaridades: 

a) funcionários com menos de 1 ano na função (média de 2,85) estão menos 

satisfeitos com o formato das informações em comparação àqueles que estão há 

mais de 1 ano no mesmo cargo (média de 3,28); 

b) funcionários que trabalham há menos de 1 ano com o sistema demonstraram 

menor nível de satisfação especialmente nos quesitos “Conteúdo” e “Formato”, 

com médias de 2,88 e 2,77 respectivamente, médias no mínimo 0,5 pontos 

menores que as médias obtidas com os funcionários que usam o sistema há 

mais de 1 ano. 

  Uma das causas que geraram essas diferenças pode ser o fato de que funcionários que 

trabalham com o sistema mais recentemente possuem expectativas ou níveis de exigência 

superiores em relação aos demais, originando avaliações inferiores quando detectados 

possíveis pontos negativos no sistema. 

 

 

5.3.2 Satisfação Geral do Sistema 

 
 

Conforme pode ser visualizado na tabela 13, as médias das questões que avaliaram a 

satisfação geral em relação ao sistema “Inad” obtiveram valores próximos a 3 (“Indiferente”), 

no entanto as respostas predominantes para as questões “Como você avalia sua satisfação com 

a utilização do sistema?” e “Você está satisfeito com o sistema?” foram a nota 4 “Satisfeito”. 

Para a primeira questão, estão muito insatisfeitos 2,54% dos entrevistados, 24,87% estão 

insatisfeitos, 25,38% indiferentes, 47,2% (quase metade) estão satisfeitos e nenhum 

respondente está muito satisfeito. 

Na segunda pergunta, estão muito insatisfeitos 3,55% dos entrevistados, 29,95% 

insatisfeitos, 22,84% indiferentes, 43,15% estão satisfeitos e apenas 0,5% estão muito 

satisfeitos.  
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Tabela 13 – Satisfação geral do sistema 

8. Com relação ao sistema como um todo: 
Média do 

Item 
Moda Desvio-

Padrão 

8.1 Como você avalia sua satisfação com a 
utilização do sistema?         3,17               4          0,89  

8.2 Você está satisfeito com o sistema?         3,07               4          0,94  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 O gráfico 8 mostra as médias obtidas dos Gerentes de Contas e Assistentes, exibindo 

pequenas diferenças entre os 2 cargos. 

 
Gráfico 8 – Média Geral da Satisfação  

- 1 2 3 4 5

8.1 Como você avalia sua
satisfação com a utilização

do sistema?

8.2 Você está satisfeito
com o sistema?

Avaliação

Média (Gerentes de Contas)Média (Assistentes)

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Na avaliação geral do sistema, no cruzamento do perfil dos respondentes apenas 

destaca-se o fato de que as únicas médias com valor inferior a 3 foram dadas por funcionários 

com menos de 1 ano no cargo, com mais de 600 clientes na carteira e com menos de 1 ano de 

uso do sistema (não necessariamente com estas 3 características ao mesmo tempo).  

 

 

5.3.3 Proposições a partir dos resultados  

 

 

Conforme exibido no capítulo 4, é necessário navegar por poucas telas do sistema até 

encontrar os dados dos devedores da agência, possuindo uma interface antiga e sem recursos 

gráficos, porém simples e intuitiva. Os dados dos inadimplentes podem ser detalhados e 
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separados por gerente e período de impacto no IC, característica enaltecida por alguns 

respondentes. 

No que tange a opinião dos usuários, a partir da análise das respostas obtidas, é 

possível determinar que o principal ponto negativo do sistema estudado é a “pontualidade”, 

ou seja, os dados não são atualizados na tempestividade em que os usuários esperam, o que 

determina a necessidade de consultar os saldos devedores em outros sistemas, gerando um 

esforço e consumo de tempo maiores. 

 Outro quesito estudado que também demonstrou níveis de insatisfação, porém em 

menor intensidade, foi a “precisão” do sistema. A precisão tem certo nível de ligação com a 

pontualidade, pois para usar uma informação não basta que ela esteja correta, e sim, correta e 

atualizada, principalmente no momento da cobrança de uma dívida onde um cliente pode ser 

abordado indevidamente por já ter realizado o pagamento. 

   Embora não tenham alcançado a média 4 (“Satisfeito”), o “conteúdo”, “facilidade de 

uso” e a “velocidade” do sistema podem ser considerados os pontos positivos do sistema, pois 

além de receberem as melhores avaliações, os apontamentos encontrados nas questões 

discursivas, em sua maioria, elogiaram estas características, por dispor das informações 

necessárias (embora não atualizadas), ser de fácil operacionalização (simplicidade) e 

velocidade aceitável. 

 Quanto ao “formato” do sistema, as opiniões mostraram certa divergência, alguns 

apontando-o como ponto positivo e outros como negativo, com críticas ao layout e à 

plataforma e elogios quanto à clareza com que as informações são exibidas. 

 Tendo em vista os pontos negativos detectados, e outras características do sistema, 

algumas melhorias podem ser realizadas a fim de que o nível de satisfação dos usuários se 

eleve, juntamente com sua produtividade. Primeiramente o sistema precisa ter rotinas de 

atualização de informações mais tempestivas, com o saldo das operações em tempo real e 

exclusão das dívidas já regularizadas do rol de pendências do cliente, deste modo, o 

funcionário não correrá riscos de cobrar um cliente que já regularizou suas obrigações e 

possibilitar maior agilidade quando da abordagem ao devedor. 

 Após realizadas alterações que permitam ao sistema exibir dados confiáveis e 

atualizados, pode-se trabalhar em modificações mais pontuais que venham agregar novas 

informações, como um histórico de relacionamento do cliente, níveis de recorrência do 

inadimplente, interligação com outros sistemas, etc. 
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 E por último, modificações no formato de apresentação, como a utilização de 

tecnologias mais recentes, como por exemplo, a migração para uma plataforma web, 

possibilitando integrar o uso do mouse e outras ferramentas gráficas.    
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6 CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES 
 

 

 Após os resultados alcançados pelo presente trabalho, percebe-se que o objetivo geral 

de avaliar o Sistema de Informação relacionado à cobrança e recuperação de créditos, através 

do nível de satisfação dos Gerentes de Contas e Assistentes das Carteiras Pessoa Física do 

Banco Beta no Estado do Rio Grande do Sul foi alcançado. Esta afirmação deve-se ao fato de 

que foi possível apontar os melhores e piores atributos do sistema, além de propiciar o 

levantamento de algumas características que podem ser melhoradas a fim de aumentar o grau 

de satisfação dos usuários. 

De forma geral, depreende-se que o maior ponto negativo do sistema é a pontualidade, 

mais especificamente o atraso nas atualizações das informações, o que prejudica também a 

sua precisão. A “Pontualidade” do sistema recebeu as piores avaliações do questionário, com 

médias e modas abaixo das questões dos outros constructos, e com diversas reclamações nas 

questões abertas, apontando que os dados desatualizados prejudicam o andamento do 

trabalho, fazendo com que haja a necessidade de consultar outros aplicativos para extrair os 

valores corretos. Em contrapartida, a “Facilidade de Uso” obteve a melhor avaliação entre os 

quesitos estudados, tanto que a questão 4.4 apresentou a média mais alta na segunda parte do 

questionário, com a melhor média e menor desvio-padrão na terceira parte do instrumento de 

pesquisa e com um considerável número de respondentes apontando-a como um ponto 

positivo, embora alguns considerarem a plataforma muito antiga. 

Trabalhos que avaliam o nível de satisfação dos usuários de um Sistema de 

Informação são de grande importância, pois mostram-se instrumentos eficazes para auferir a 

qualidade do sistema utilizado, apontar melhorias e indicar o rumo das possíveis atualizações. 

Esta pesquisa vem somar-se às outras tantas encontradas no meio acadêmico, provando que a 

opinião dos usuários é muito importante. 

Os resultados aqui obtidos podem ser levados ao conhecimento dos executivos da 

Instituição Financeira estudada, a fim de que em nível estratégico, possam ser tomadas 

medidas com o intuito de extinguir ou ao menos minimizar as dificuldades encontrados pelos 

seus colaboradores, que em nível operacional fazem uso do sistema. 

 Entre as limitações deste trabalho, destaca-se principalmente o grande número de 

funcionários que não respondeu a pesquisa, talvez pelo fato do e-mail ter sido 

automaticamente direcionado para uma caixa de spam, desinteresse, falta de tempo, achar que 

o e-mail continha algum tipo de vírus ou qualquer outro motivo. Um dado que corrobora com 
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a hipótese de falta de tempo é que mais de 42% dos respondentes afirmaram trabalhar com 

carteiras com mais de 400 clientes, provavelmente gerando um volume de trabalho 

considerável, além do fato de que dificilmente o questionário seria respondido dentro do 

ambiente do banco, gerando desinteresse em responder em horário de descanso, sendo que foi 

necessário enviar o e-mail 2 vezes para que se alcançasse uma amostra passível de análise. 

  Outro fator que pode ter limitado um pouco as opções de avaliação foi a utilização da 

escala Likert de 5 pontos, em que níveis intermediários como “Pouco Insatisfeito” ou “Pouco 

Satisfeito” poderiam gerar dados talvez mais interessantes. 

 Por fim, sugere-se que para uma melhor avaliação do nível de satisfação, que esta 

pesquisa seja feita pelo próprio banco, utilizando um questionário acessível dentro do sistema 

“Inad”, possibilitando buscar as opiniões dos funcionários que realmente trabalham com o 

sistema, sejam eles de qualquer cargo, além de atingir aqueles que trabalham em agências de 

outros Estados do Brasil. Para novas pesquisas em outras empresas, aconselha-se utilizar uma 

abordagem que reduza as chances de componentes do público-alvo não responderem, por 

isso, a utilização de e-mail não é recomendada.  É indicado utilizar, como neste trabalho, 

índices estatísticos como moda e desvio-padrão, pois permitem a extração de informações que 

vão além daquelas oriundas apenas utilizando a média, e por fim, empregar a escala Likert de 

7 pontos.  
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ANEXO  A – INSTRUMENTO  DE PESQUISA 
 

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Escola de Administração 

Curso de Especialização em Negócios Financeiros 

Aluno: Ismael Gelatti 

E-mail: igelatti@gmail.com 

 
Caro funcionário, 
 
 Este questionário é destinado a embasar uma pesquisa que tem o objetivo de avaliar a 
SATISFAÇÃO  dos usuários do Sistema “Inad”  como fonte das informações de clientes 
inadimplentes, para que o funcionário efetue a COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE 
CRÉDITOS. 
 
 Se você trabalha com o sistema “Inad”, o convido a colaborar respondendo os 
questionamentos abaixo e enviar-me por e-mail até 14/08/2011. 
OBS: Não é necessário identificar-se, as respostas serão anônimas. 
Primeira Parte: Dados do Respondente: 
 
1) Tempo no cargo: (    )  Menos de 1 ano   (     ) Entre 1 e 3 anos   (    ) Mais de 3 anos 
 
2) Número de funcionários na agência:  (     ) até  10    (    )  de 11 a 20     (    ) de 21 a 30      

         (    ) mais de 30 
 

3) Cargo:         (    ) Gerente de Módulo                   (    ) Assistente 
 
4) Número de Clientes na carteira em que trabalha: (    ) Menos de 200     (    ) De 201 a 
400       

                                    (    ) de 401 a 600       (    ) Mais de 
600 

 
5) Há quanto tempo você usa o sistema “Inad” :  

 (    ) Menos de 1 ano    (    ) Entre 1 e 3 anos        (    ) Mais de 3 anos 
 
Segunda Parte: Para responder, utilize a escala abaixo marcando um “X” no quadro: 

1 2 3 4 5 

Nunca 
Quase 
nunca 

Metade do 
tempo 

Quase 
sempre Sempre 

 

1. Com relação ao conteúdo do sistema Inad 1 2 3 4 5 
1.1 O sistema gera as informações que você precisa?           

1.2 As informações geradas pelo sistema satisfazem suas necessidades?            

1.3 O sistema gera relatórios de acordo com o que você precisa?            

1.4 O sistema gera informações suficientes para que você cobre o cliente?           
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1.5 O sistema gera a quantidade de informação que você precisa?           

2. Com relação à precisão do sistema do sistema Inad 1 2 3 4 5 
2.1 O sistema gera informações precisas?            

2.2 A precisão do sistema o(a) satisfaz?            

2.3 O sistema gera informações corretas?            

2.4 O sistema gera informações seguras?            

3. Com relação ao formato do sistema Inad 1 2 3 4 5 
3.1 A interface do sistema o(a) satisfaz?            

3.2 A informação gerada pelo sistema é clara?            

3.3 O layout das informações o(a) satisfaz?           

3.4 O formato com que as informações são apresentadas o(a) satifaz?           

4. Com relação à facilidade de uso do sistema Inad 1 2 3 4 5 
4.1 O sistema é amigável?            

4.2 É fácil de usar o sistema para fazer o que você precisa?            

4.3 É fácil interagir com o sistema?           

4.4 É fácil de operar o sistema?            

5. Com relação à pontualidade do sistema Inad 1 2 3 4 5 
5.1 O sistema gera informações em tempo hábil?            

5.2 O sistema proporciona informações atualizadas?           

5.3 O sistema proporciona informações em tempo adequado à cobrança 
dos clientes?            

6. Com relação à velocidade do sistema Inad 1 2 3 4 5 
6.1 A velocidade com que o sistema opera o(a) satifaz?           

6.2 A velocidade com que o sistema gera as informações solicitadas o(a) 
satisfaz?           
 
Terceira Parte: Para responder, utilize a escala abaixo marcando um “X” no quadro. 

1 2 3 4 5 
Muito 

insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito 
Muito 

satisfeito 
 

7. De uma maneira geral... 1 2 3 4 5 
7.1 De maneira geral, você está satisfeito com o conteúdo gerado pelo 
sistema?           

7.2 De maneira geral, você está satisfeito com a precisão do sistema?           

7.3 De maneira geral, você está satisfeito com o formato das informações 
do sistema?           

7.4 De maneira geral, você está satisfeito com a facilidade de uso do 
sistema?           

7.5 De maneira geral, você está satisfeito com a pontualidade do sistema?           

7.6 De maneira geral, você está satisfeito com a velocidade do sistema?           

8. Com relação ao sistema " Inad " como um todo: 1 2 3 4 5 
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8.1 Como você avalia sua satisfação com a utilização do sistema?           
8.2 Você está satisfeito com o sistema?           
 
9) Na sua opinião, quais os pontos positivos e/ou negativos do sistema? 
 
 
10) Quais são suas críticas e/ou sugestões quanto ao sistema?  


