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RESUMO 

 

 

Este estudo visa contribuir para a discussão sobre como a qualidade nos bancos 

beneficia a excelência no atendimento ao cliente. Nos dias atuais a preocupação 

com a qualidade é muita grande para os administradores das instituições bancárias. 

A insatisfação com o serviço oferecido pelos bancos pode ocorrer pela falta de 

comprometimento com seus clientes, e desse modo os clientes podem procurar por 

outra empresa que lida com as pessoas de um modo que todas as suas solicitações 

sejam solucionadas com dedicação, cuidado, respeito e confiança. É notável que as 

instituições bancárias que investem na melhoria em métodos de relacionamento com 

os clientes, acabam conquistando a credibilidade, lealdade e confiança por parte 

deles. As instituições tentam duramente ressaltar os fatores que justificam a 

aplicação de práticas no atendimento ao cliente para melhorar os seus serviços. O 

conteúdo usado neste trabalho permitirá o leitor visualizar os benefícios dessas 

práticas quando forem aplicadas dentro da empresa para desenvolver um bom 

relacionamento com os clientes. Este trabalho conscientizará as pessoas que agir 

neste quesito pode ser uma das principais ferramentas para atingir o sucesso de 

qualquer negócio e a excelência no atendimento ao cliente. 

 

Palavra-chave: Atendimento ao cliente, respeito, qualidade, confiança.  
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to contribute to the discussion about how the quality in the banks 

benefits the excellence on the customer service. Nowadays the worring with the 

quality on customer service is too high to the owner´s bank institution. The 

insatisfaction with the services offered by the banks can happen with the lack of 

compromise with their clients and this way, the clients can look for another company 

which deals with people in a way that all their requests are solved with dedication, 

care, respect and confidence. It is remarkable that the companies which invest on 

better methods of relationship with customers have more credibility, loyalty and 

confidence from them. The institutions attempt hard to highlight the factors that justify 

the application of practices on customer relationship to embetter their services. The 

content used at this work will allow the reader to view the benefits when they are 

applied inside the company to develop a good relationship with the clients. This work 

will concern people that acting on this question can be one of the main tools to aim 

the success of any business and excellence on customer care. 

 

Key word: Customer service, respect, quality, confidence. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Cada vez mais o assunto da questão de qualidade está sendo visto como “a menina 

dos olhos” no mundo atual para as empresas. As instituições bancárias mais do que 

ninguém, também está tratando com muito carinho a necessidade de seus clientes. 

 

Nos dias atuais não basta apenas agradar o cliente, ser educado ou tratá-lo bem; é 

preciso prever suas necessidades, ou seja, surpreender suas expectativas. É 

necessário estabelecer um canal de comunicação direto entre o cliente e a empresa, 

através do qual o primeiro é regularmente ouvido com muita atenção, e suas críticas 

e sugestões transformadas em especificações para melhorar produtos e serviços. 

Sendo assim, a necessidade do cliente refere-se aos interesses da empresa, pois o 

cliente satisfeito proporciona aumento do volume de negócios em função de uma 

fidelidade eterna. 

 

A melhoria nos serviços prestados pela empresa dever ter um comprometimento de 

todos dentro da empresa. Portanto, passa a ser um objetivo específico para se 

alcançar uma posição de destaque para os clientes, pois não basta à empresa 

buscar melhorias se os profissionais que nela atuam não estão comprometidos. 

 

Para um bom atendimento, os funcionários devem ter consciência que devem 

atender da melhor forma possível, pois são os clientes que mantém a empresa 

aberta e proporcionam a continuidade das atividades produtivas. 

 

Um tempo atrás existia a prepotência empresarial, mas hoje o poder está nas mãos 

do cliente através do seu direito de escolha. Se uma empresa não procurar conhecer 

seu cliente para atender suas necessidades e expectativas, certamente haverá um 

concorrente que irá fazê-lo. 

 

As empresas necessariamente terão que se adequar a essa nova era, ou seja, 

preocupar-se com a excelência da qualidade de seus serviços ou não sobreviverão 

no mercado. Os clientes atuais querem muito mais do que cortesia, querem serviços 
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que agreguem valor, prestando ao consumidor serviços que, na sua percepção, 

atendam ou superem suas expectativas. 

 

Um fator importantíssimo é saber ouvi-lo, não importa o que será falado, o 

importante é saber absorver, discutir dentro da organização e resolver o problema, 

postergando o assunto, adotar uma melhoria e por em prática a solução. 

 

O atendimento ao cliente não se restringe apenas ao momento da compra, mas 

também ao pós-venda, a empresa utilizará os processos de comunicação para saber 

a opinião do cliente em relação ao atendimento, produto e serviço adquirido, 

fortalecendo assim, a parceria empresa e cliente. 

 

Transmitir confiança no que se fala ao cliente não precisa ser com tom de 

arrogância, o funcionário tem que estar capacitado para melhor atendê-lo. Assegurar 

sua satisfação é o grande negócio, saber encantar tem que virar uma paixão para o 

funcionário. Tem que estar em sua cartilha as melhores dicas de simpatia para que o 

cliente saia satisfeito e falando bem da empresa. 

 

Para se sobressair no atendimento, uma organização precisa ter funcionários 

capacitados e pensando no cliente, para isso as empresas cada vez mais investem 

em cursos e treinamentos.  

 

O foco no cliente também é uma ótima ferramenta para conquistá-lo, isto garante 

resultado e o sucesso da empresa. E aquele que tem o prazer em levar a solução 

para os problemas do cliente, será eternamente lembrado e ganhará muitos clientes 

futuramente. 

 

Outro assunto em alta é a tecnologia, que vêm avançando e trazendo novos 

desafios para as empresas, muitos produtos e serviços a serem desenvolvidos. 

Novos jeitos de atendimento ao cliente. Garantir ótimo atendimento nos tempos 

modernos é uma velha e boa receita, mas não podemos esquecer o bom 

relacionamento no mundo virtual. Fala-se muito em rede sociais, blog, postagem e 

mais, cada dia que se passa surgem novas ideias de cliente se pronunciado. As 
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instituições estão tratando desse assunto com muito respeito e dedicação. Áreas 

dentro das organizações cuidam especialmente da imagem e atendimento ao 

cliente. Tomar cuidado com as redes sociais é crucial; e não dando conta disso, 

pode virar um atalho para clientes insatisfeitos e muitas divulgações negativas a 

empresa. 

 

Clientes são de variados tipos e tamanhos, todos levam para a mesma negociação 

de serviço em quantidade igualmente substancial de seus desejos, necessidades, 

expectativas, atitudes e emoções. Querem ser tratados por igual e sua satisfação 

aliada com o bom atendimento resulta na propaganda seu negócio em todos os 

canais. 

 

Ressalta-se que o cliente fica satisfeito quando as ofertas (produtos, serviços e 

atendimento) oferecidas a eles ultrapassam as suas expectativas. A satisfação é o 

sentimento de prazer ou de desapontamento resultante da comparação do 

desempenho esperado pelo produto (ou resultado) em relação à expectativa da 

pessoa. 

 

Qualquer empresa que adotar esses meios sabe que sua melhor estratégia é o valor 

adicionado pelo cliente por meio dos serviços superiores. Estão dispostos a 

reconhecer o esforço da empresa em satisfazê-los e fidelizá-los a partir de qualidade 

e do respeito oferecidos. 

 

Com base em estudos realizados para esta pesquisa, pretende-se conscientizar as 

organizações ao uso das boas práticas de relacionamento com os clientes, investir 

na boa gestão nas centrais de atendimento e treinamentos de funcionários. 

 

Com os resultados obtidos na pesquisa, propõem analisar os aspectos da qualidade 

no atendimento, avaliar a forma de atendimento, serviço e fidelização das 

instituições bancárias publicas e privadas. Demonstrar procedimentos e fatos 

absorvidos para a melhora da qualidade do atendimento ao cliente. 
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A questão da qualidade é uma das principais preocupações dos empresários 

atualmente, tanto na área de prestação de serviços quanto em qualquer outra área, 

para poder enfrentar a concorrência no mundo globalizado. Desta forma, as 

empresas do setor financeiro não têm medido esforços para alcançar a excelência 

na qualidade, a começar com o atendimento aos seus clientes. 

 

As informações obtidas demonstraram conhecer o perfil do cliente, o 

relacionamento, o modo de tratamento e as considerações gerais são resultados de 

pesquisa realizada nas agências no quesito do aspecto físico, avaliação geral sobre 

o atendimento e conhecimento dos funcionários sobre os produtos oferecidos. De 

modo geral o resultado da pesquisa sobre ambiente físico das agências, que tanto 

clientes insatisfeitos com satisfeitos curiosamente apontam a mesma porcentagem. 

Através de estatística a maneira de atendimento ao cliente, constatou-se que 

clientes estão mais insatisfeitos do que satisfeitos. No aspecto geral os clientes 

consideraram boa a qualidade no atendimento bancário.  

 

A captura de resposta sobre a questão da qualidade ao cliente proporciona meios de 

melhoria para a qualidade oferecida pela empresa, desde que seja definida não 

conforme seus administradores a encaram, mas como seus clientes a desejam. 

 

Sendo assim, podemos considerar que é possível avaliar o serviço de atendimento 

bancário no aspecto da qualidade percebida pelo cliente. 

 

No projeto inicial havia a intenção de buscar conhecer o perfil de cada cliente por 

idade, grau de escolaridade e faixa salarial, mas a pesquisa se desenvolveu 

estabelecendo um resultado no público em geral. 

 

A análise realizada com base na pesquisa obtida tem a finalidade de se tomar 

conhecimento das expectativas dos clientes, no que diz respeito à qualidade do 

serviço prestado.  

 

A pesquisa tem como foco estudar como as práticas de relacionamento empregadas 

no mercado, influenciam na satisfação do consumidor e no sucesso dos negócios. 
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Os objetivos específicos que se pretende alcançar com este estudo são: 

 

- Realizar leitura e análise de material relacionado ao assunto da pesquisa, somando 

a leitura de artigos e livros; 

 

- Identificar pontos positivos nos serviços prestados e quanto à melhoria no processo 

de práticas de relacionamento; 

 

- Propor uma aplicação de melhores práticas de relacionamento dentro de um 

cenário organizacional. 

 

O estudo realizado tem por finalidade demonstrar uma metodologia de avaliação da 

qualidade dos serviços prestados pelas instituições bancárias, através de pesquisas 

direcionadas aos clientes. 

 

Esta monografia apresenta-se organizada em: 

 

INTRODUÇÃO 

 

A introdução do trabalho está apresentada com os objetivos, a finalidade do estudo 

e a metodologia da pesquisa. 

 

Capítulo 1 - O CONCEITO DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO 

 

Neste capítulo é apresentado à definição e o conceito da qualidade no atendimento 

ao cliente. 

 

1.1  A Qualidade no serviço 

 

Neste capítulo pretende abordar a qualidade do serviço nas organizações tendo 

como objetivo a importância na estratégia do marketing. 

 

1.2  A Qualidade no setor bancário 
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Neste capítulo é tratada a qualidade no setor bancário, dando ênfase na 

preocupação das instituições sobre a qualidade do serviço bancário. 

 

Capítulo 2 - O MARKETING BANCÁRIO 

 

Neste capítulo é definido o marketing bancário, relacionando a história das 

instituições bancárias e seus clientes. Abordando os temas diferenciação, serviço, 

imagem, mídia, pessoal e o mercado bancário. 

 

Capítulo 3 - O CLIENTE 

 

Neste capítulo é abordada a definição e quais os tipos de clientes. 

 

3.1  Conhecendo o cliente 

 

Neste capítulo é tratado como a empresa necessita conhecer o cliente e suas 

dúvidas. 

 

3.2  A cultura do cliente 

 

Neste capítulo é abordada a importância do tratamento dado ao cliente para as 

instituições.  

 

Capítulo 4 - O ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 

Neste capítulo é tratado sobre o atendimento ao cliente definindo a história de 

pesquisadores e tratamento diferenciado ao cliente. 

 

4.1  Foco no cliente 

 

Neste capítulo é definido o foco no cliente. Proporcionar o melhor atendimento ao 

cliente. 
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4.2  Satisfazer o cliente 

 

Neste capítulo é abordada a maneira de satisfazer o cliente e melhores práticas de 

atendimento. 

 

4.3  A excelência no atendimento ao cliente 

 

Neste capítulo é abordado ás práticas aplicado pela empresa na excelência do 

atendimento ao cliente. 

 

4.4  A comunicação com os clientes 

 

Neste capítulo é tratada a comunicação com os clientes. Maneiras de comunicar e 

informar seus clientes. 

 

4.5  A importância na melhoria no atendimento 

 

Neste capítulo é abordado a importância na melhoria no atendimento e os 

benefícios. 

 

4.6  Pesquisa voltado ao cliente 

 

Neste capítulo é apresentada uma pesquisa realizada na instituição bancária do 

Banco do Brasil em Campo Grande MS. Abordando opiniões de clientes sobre 

produtos, serviços, atendimento, instalações físicas.  

 

E a conclusão é realizada através do conteúdo apresentado dando uma sugestão 

para ampliar o tema apresentado. 
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1.  O CONCEITO DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO 

 

 

Neste meio do mercado financeiro tão competitivo, é necessário um diferencial para 

conquistar novos clientes, atendê-los bem satisfazendo o seu ego. Considerando a 

prestação de serviço no setor bancário, a necessidade de um bom atendimento é 

muito importante, em função de existirem custo muito elevado para a manutenção 

bancária e por existirem muita concorrência.  

 

Já se falam em satisfação ao cliente há algumas décadas, devido ao aumento do 

consumo de produtos e serviços. A redução da qualidade dos serviços prestados e o 

aumento da inflação, também colaboraram e obrigaram várias instituições a diminuir 

os preços das suas tarifas até mesmo não cobrando taxas administrativas.  

 

Quando a empresa oferece produtos de qualidade para alcançar as expectativas e 

saciando as necessidades dos clientes, já dá o primeiro passo para conseguir sua 

permanência no mercado. 

 

A satisfação do cliente está relacionada com o sentimento na realização da compra. 

Podendo resultar em cliente satisfeito e levando para seus conhecidos a boa 

imagem que obteve do atendimento. Sendo assim, os clientes tornam-se 

fundamentais para o sucesso da empresa. Onde a chave para o sucesso é alcançar 

a excelência no atendimento ao cliente, encantando-o e resolvendo seus problemas 

com a maior satisfação.  

 

. 

1.1 A Qualidade no serviço  

 

 

Segundo Marques (1997) a qualidade em serviço é uma filosofia de trabalho, 

aplicado com sucesso nas empresas de todo o mundo. Uma cultura organizacional 

que já está sendo aplicada. 
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Para Desatnick e Detzel (1995), a qualidade nos serviços tem como prioridade em 

toda a organização e o mais importante é propor a estratégia de marketing 

(mercado). Isto será o segredo para próxima década. As empresas terão que pensar 

totalmente para orientação nos serviços e uma cultura voltada para os serviços. 

 

O que é preciso é um compromisso genuíno com o cliente, abrangendo toda 

corporação. Ted Levitt, o guru de marketing da Harvard University, observa que uma 

empresa deveria abordar o relacionamento com o cliente como se fosse vitalício. 

Entretanto, com muita frequência, as promessas feitas por vendas e marketing não 

são cumpridas pelo sistema de entregas, assim como os votos matrimoniais são 

rompidos com frequência. Em consequência disso, depois de efetuada uma venda o 

relacionamento muitas vezes se deteriora e o cliente é perdido (Ted Levitt apud 

Desatnick e Detzel, 1995, p. 4). 

 

O atendimento ao cliente deve ser por completo do começo ao fim, garantindo a 

integridade da empresa. Toda organização deve ter em mente um compromisso 

contínuo e zelando pelo cliente.  

 

O cliente percebe o comprometimento quando é superior ou inferior no momento do 

atendimento, a qualidade somente é notada quando o serviço é diferenciado. E para 

uma empresa prestadora de serviço sobreviver, Garvin (1992) afirma que é 

importante guardar a percepção da qualidade subjetiva. O cliente está disposto a 

mudar de fornecedor quando estão desapontados com a qualidade subjetiva do 

serviço. 

 

Para alcançar a qualidade é fundamental gerenciar todos os processos críticos da 

empresa tais como: atendimento, a comunicação e o treinamento. Que estará 

descrito no decorrer deste trabalho. 

 

O grande diferencial entre a organização e seus concorrentes, está no serviço. A 

empresa deve ser criativa e exclusiva. Sempre se questionando como a empresa 

poderá criar uma vantagem sobre a concorrência, qual é benefício que o cliente 

procura e estimular o funcionário para praticar a estratégia de serviço (Marques, 

1997). 
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1.2 Qualidade no setor bancário 

 

 

Hoje para as instituições bancárias a importância da qualidade é um desafio 

constante para a melhoria dos serviços oferecidos a seus clientes. Consciente de 

suas responsabilidades, as instituições têm investido significativamente em ações 

destinadas a oferecer atendimento personalizado e de alta qualidade para todos os 

seus clientes e usuários. Somada à oferta de produtos e serviços inovadores, as 

medidas estão sendo elevada ao relacionamento dos bancos com seu público ao 

patamar de transparência e confiança, exigido pelo ambiente econômico do país e 

também consequentemente cada vez mais moderno e vibrante. 

 

A busca pela melhoria contínua da qualidade dos serviços e pela plena satisfação 

dos clientes entrou de maneira definitiva no dia a dia das instituições. As 

organizações segundo Desatnick e Detzel (1995), se esforçam para atingir uma 

perfeição naquilo que faz. Após atingi-las sabem que não pode descansar, o 

atendimento de alta qualidade precisa ser permanecido e reforçado.  

 

Outro ponto importante em superioridade em serviço é deixar bem claro na meta dos 

colaboradores, que o seu compromisso é com o cliente. Declarar uma missão é 

definir de uma forma simples e descomplicada onde a satisfação do cliente está em 

primeiro lugar. 
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2.  O MARKETING BANCÁRIO 

 

 

Segundo o autor Las Casas (2007) o marketing bancário classifica-se de acordo com 

os serviços de consultoria, conta corrente, poupança ou instrumento financeiro de 

aplicação e diferencia-se apenas de um banco para outro. 

 

Para Toledo (1978), o marketing bancário é um marketing especializado, as 

características peculiares não são encontradas em nenhuma outra categoria. A 

oferta e o serviço são bem assimilados comparados ao marketing de outros setores. 

 

Para o sistema bancário existem dois tipos de mercado, o cliente final e o 

seguimento empresarial. O mesmo segue como exemplo um fabricante de 

computador, que vende para um cliente final que terá expectativa e exigência do 

produto totalmente diferente para um cliente institucional, onde a atuação de cada 

um é diferente, mas que ambos exigem conhecimento e abordagem diferenciados 

no atendimento. Na área bancária há necessidade de atender as duas situações 

com intensidades diferentes. Clientes finais devem administrar e detalhar mais os 

produtos, gerando confiança e credibilidade. Para clientes jurídicos, necessita da 

exigência e demanda o profissionalismo do prestador de serviço (Las Casas, 2007). 

 

Segundo Toledo (1978) os fatores que mais se destacam na evolução das 

instituições financeiras é a oferta diversificada de credito e serviço, a concorrência, 

as restrições pela legislação e as necessidades financeiras diversificadas. 

 

Constantemente as instituições investem muito na área tecnológica, para se 

destacar e oferecer um bom atendimento. Segundo Las Casas (2007), as 

instituições hoje passam por uma dificuldade de diferenciar o serviço de forma 

duradoura. Quando um prestador de serviço inova, certamente a concorrência tende 

a copiar aproveitando o embalo do crescimento nas vendas.  Este processo é 

normal, o recomendado é que haja um esforço para diferenciar um do outro.  
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Clientes geralmente apresentam certas dificuldades e não apresentam um 

conhecimento adequado. O atendimento tem a oportunidade de agregar valor às 

ofertas através da orientação e o gerente de banco tem a oportunidade de educar 

melhor seus clientes. Também é importante o treinamento de funcionários, para que 

sejam convincentes e sabedores do que estão vendendo (Las Casas, 2007). 

 

Os bancos são fortemente criticados na estrutura da concorrência no mercado 

segurador, alegam quem não prejudicam, pois atuam em faixas nas quais os 

concorrentes não poderiam atuar. Clientes pequenos e médios são que mais 

necessitam dos serviços bancários restando aos profissionais de maior experiência. 

As críticas são rebatidas afirmando que os gerentes são capacitados e não 

prejudicam a imagem do produto e do mercado. Também respondem pelas críticas 

de financiamento, onde não são diferentes daqueles ofertados pelas seguradoras 

independentes. Os julgamentos são indevidos, por exemplo, a venda de seguros é 

legal, há outros concorrentes que afetam a comercialização, como as estatais e 

concorrentes estrangeiras (Las Casas, 2007). 

 

Segundo Las Casas (2007) de todas estas considerações citadas, o marketing 

bancários segue o modelo tradicional, analisa geralmente o produto, preço, 

distribuição e a promoção.  

 

Para o banco, a prestação de serviços e a formação de imagem são extremamente 

importantes para a diferenciação.  

 

Afirma Toledo (1978) que os responsáveis pela geração de serviço nas instituições, 

devem conhecer o que deseja mais que o próprio cliente. Oferecendo produtos 

satisfatórios pela organização. 

 

Na década de 80, os consórcios ficaram com a imagem prejudicada no mercado por 

parte de administradores ruins, o Banco Central passou a controlar para sanar e 

diminuir a quantidade de administradores. Neste ambiente, o Bradesco lançou a sua 

marca a Bradesco Consórcio, tendo um mercado de $12 bilhões por ano encerrando 
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o ano com três milhões de consorciados. Agregando sua infraestrutura de rede 

bancárias atendendo 13 milhões de clientes (Las Casas, 2007). 

 

Segundo Las Casas (2007) além de inclusão de um novo serviço, ocorreram 

esforços para formar uma nova imagem do produto que seria comercializado. Uma 

organização financeira deve ter a mesma quando se refere a lucro.  

 

Outro ponto é a concorrência acirrada. Bancos maiores estão se concentrado e as 

exigências do mercado competitivo estão mudando os rumos da inovação e da 

diferenciação. Em 2005 os dez primeiros bancos detinham 81% dos ativos 

comparados com onze anos o percentual abaixou para 60%. Oitenta e sete por 

cento de deposito também dos dez maiores bancos diminuiu para 56% em 

dezembro 1994, o mesmo grupo tem 83% de credito, que em 1994 era de 72%. São 

resultados de privatizações dos anos 90 e também estratégias agressivas dos 

bancos nos últimos anos (Las Casas, 2007). 

 

Conforme Las Casas (2007), através de uma entrevista com executivos de bancos 

brasileiros, foi percebido uma tendência em aumentar a receita através da satisfação 

do cliente. A fidelização do cliente trouxe um aspecto favorável para aumentar os 

resultados. Quanto mais permanece o cliente na empresa, mais rentabilidade trará 

para o banco, devido a esta tendência os bancos enfatizam produtos em longo 

prazo, o exemplo disso é o credito imobiliário que consegue manter o cliente por 

mais tempo.  

 

 

2.1 Diferenciação 

 

 

Diferenciar significa ter algo há mais e as empresas procuram criar e se diversificar 

perante as outras e serem mais competitivas.  
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Constantemente as instituições devem procurar novos diferenciais. As possibilidades 

de diferenciação podem ser em produto, preço, sistemas de distribuição e promoção 

(Las Casas, 2007). 

 

Para Toledo (1978), o plano concorrencial está na adoção de novos conceitos de 

marketing. Uma empresa que está orientada totalmente para o mercado pode 

conseguir um diferencial como vantagem sobre os concorrentes, ajustando seus 

serviços para oferecer aos seus clientes. Os concorrentes poderão ficar 

preocupados em criar demanda para que seu cliente se interesse no seu produto. 

Ao contrario deveria se preocupar em proporcionar a satisfação dos desejos e as 

necessidades do cliente. 

 

 

2.2 Serviço  

 

 

Para Marques (1997), serviço é tudo que fazemos para alguém. Proporcionar 

satisfação e resolver questões importantes do cliente, sobretudo é ampliar um 

produto vendido e de agregar valor ao produto. 

 

O produto mais comercializado para as instituições bancárias é a prestação de 

serviço, é essencial diferenciar neste seguimento e importante para satisfação do 

cliente. 

 

Um serviço que foi diferenciado e que movimentou em 2005 o valor de 12 bilhões foi 

a de seguro de carro. O Unibanco AIG e a Mapfre procuraram diferenciar se das 

outras em rapidez no pagamento de indenizações. O objetivo das empresas foram 

na forma de pagamento da indenização em até 5 dias após a entrega da 

documentação. Um prazo excelente comparado das demais empresas. A Porto 

Seguro diferenciou oferecendo seguro gratuito de residência para quem adquirisse 

um  seguro de automóvel (Las Casas, 2007). 

 



28 

 

 

 

Segundo Las Casas (2007) outro serviço onde às instituições se destacam é a 

previdência, O Banco do Brasil prioriza a previdência para fidelizar seus clientes. A 

diferenciação pelo produto foi o caminho de sua oferta. Além disso, a instituição 

diferencia no treinamento da sua equipe de vendas.  

 

 

2.3 Imagem  

 

 

A imagem é tudo para uma empresa, são os clientes que fazem a propaganda do 

negócio, sendo boa ou ruim. As empresas demoram muito tempo para construir uma 

imagem e dependendo da gravidade do problema, em questão de tempo para 

destrói essa imagem com muita facilidade. 

 

Pode se definir a imagem a partir do mercado, ocupando determinados espaços na 

mente e no coração dos clientes. A empresa deve buscar um espaço que ainda não 

foi ocupado e se preocupar com a concorrência e identificação dos clientes. Após a 

identificação do espaço na mente do cliente, toda a organização deve se 

comprometer com o trabalho. Las Casas (2007) ainda afirma que os símbolos 

ajudam a conquistar o cliente e formar uma imagem que a empresa deseja transmitir 

ao mercado.  

 

Segundo Toledo (1978) os gerentes de banco são considerados mais como um 

fornecedor de dinheiro e de credito do que como um conciliador capacitado em 

prestar assistência e orientação.  

 

Para conquistar o cliente não só a mente, mas também no coração é necessário um 

envolvimento dos clientes nas atividades da empresa. A comunicação neste caso 

poderá ser feita através de eventos, shows, ações sociais, marketing esportivos que 

causam um envolvimento do publico alvo (Las Casas, 2007). 
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2.4 Mídia 

 

 

Segundo Toledo (1978) dois pontos importantes onde o público sempre recorre na 

mente. O tamanho e imagem que a instituição projeta na mídia.                                                                                                                                                                            

 

As instituições bancárias buscam também a mídia tradicional, um exemplo é o 

Banco Itaú, a proposta da instituição é que existe um Itaú “feito para você”, 

diferenciado para cada cliente, mostrando valores e divulgando produtos e serviços, 

em datas comemorativas para integrar na vida dos clientes. A ideia que a empresa 

tenta passar é está sempre pronta para atender as necessidades dos clientes e 

desenvolver uma comunicação direta. Para isso foram utilizados trinta comerciais de 

televisão com personagem onde eram clientes reais para divulgação de produto e 

serviço. No radio foram utilizados oito jingles (mensagem curta em tom musical) com 

a mesma letra, mas gravados de ritmos diferentes para cada tipo de emissora. Vinte 

outdoors (ao ar livre) homenageando vários tipos de clientes (Las Casas, 2007). 

 

Segundo Las Casas (2007) o trabalho aplicado pelo Itaú na mídia, obteve o 

resultado fascinante, a sua marca foi a mais lembrada entre as instituições 

financeiras no ano que realizou a campanha. Nessa mesma tendência, os bancos 

apostam na interatividade com o cliente, investem em palestras, convenções, 

lançamentos de produtos, shows musicais, teatro e eventos sociais. 

 

 

2.5 Pessoal 

 

 

A prestação de serviço no atendimento ao cliente tem se diferenciado nas 

instituições bancárias. Treinamentos estão sempre ocorrendo, para garantir a 

simpatia e a atenção do consumidor. 

 

Marques (1997) afirma que o erro estratégico é a falta de treinamento de 

funcionários, que raramente recebem treinamento para a excelência no serviço e 
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atendimento ao cliente. Aproximada 95% das atividades que exercem diretamente 

na satisfação ao cliente, estão nas mãos de funcionários. 

 

Segundo Las Casas (2007) o Banco Votorantim obteve um índice de eficiência duas 

vezes mais. Entre 2001 e 2005, o banco obteve um grande crescimento. O 

patrimônio líquido subiu 496%, o volume de recursos administrados multiplicou em 

quatro e a carteira de crédito ao consumidor aumentou 862%. Mais impressionante é 

o quadro de funcionários, comparado às outras instituições o numero de funcionários 

é bem menor. O presidente da empresa confirma que o segredo da administração 

tão brilhante é ter talentos motivados e com visão de curto e de longo prazo. 

 

A motivação dos funcionários não vem dos salários fixos, são salários abaixo da 

media do mercado.  O que motiva, no entanto é a garantia de bônus e participação 

nos resultados para todos os funcionários, do mais humilde ao mais alto no cargo. 

Esse é um dos jeitos de contribuir com um bom clima na organização e a excelente 

prestação de serviço ao cliente (Las Casas, 2007). 

 

 

2.6 O mercado bancário 

 

 

Toledo (1978) afirma que as referências sobre o estudo do mercado bancário são 

raras na literatura bancária. No setor bancário possuem histórias recentes e poucos 

estudos, ao contrário comparado com o setor industrial.  

 

Segundo Las Casas (2007) o relacionamento entre um banco e o cliente não 

começa no primeiro contato com a instituição, começa lá trás, quando o cliente já 

tem uma imagem consolidada do banco. Mas para construir e passar esta imagem é 

um desafio enorme para as instituições, porem é extremamente compensador a 

conquista de um cliente para o banco, comparado com outro ramo de atividade. 

 

Quando um cliente abre a conta, entende-se que não irá realizar apenas uma 

operação, após a primeira virá varias atividades bancárias como depósitos, débitos, 
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pagamento de conta, transferência eventuais, empréstimos e a utilização de cheque 

especial. Enquanto uma loja convencional, o dono vende um produto ou presta um 

serviço e não sabe quando irá realizar o segundo negócio, por melhor que seja o 

produto ou serviço. Mas possui a vantagem e a desvantagem, ha vantagem todos já 

conhecemos. Agora a desvantagem é o cliente que não troca de instituição como 

troca de loja, o cliente torna-se mais atento no que é oferecido e acaba exigindo 

mais (Las Casas, 2007). 

 

Outra observação ao mercado bancário é o fato de possuir diversidade de clientes, 

conforme citando anteriormente são pessoas físicas e jurídicas, de vários portes, 

atividades e ramos diferentes. Tanta diversidade no mercado é um desafio para as 

instituições. O cliente também por interesse financeiro sempre está em constante 

mudança no seu comportamento comparado à década passada (Las Casas, 2007). 
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3.  O CLIENTE  

 

 

O cliente será sempre a pessoa que mais importará para uma empresa.  Um cliente 

não depende da empesa, a empresa que dependente. O cliente não é uma 

interrupção do meio do trabalho, e sim o objetivo do trabalho. O cliente é a pessoa 

que tem a sua necessidade e nossa missão é proporcionar o melhor. 

 

Segundo Marques (1997) cliente é a palavra do século, muitas vezes escritas e 

pronunciadas ao redor do mundo. O cliente é o elemento principal e essencial para 

qualquer negócio, que precisam ser tratado com respeito e consideração. Sem 

cliente, podem-se fechar as portas da sua empresa. 

 

Clientes são exigentes. As organizações necessitam atender seus desejos e saber 

interagir. Caso não faça, acabam abandonando ou navegarão pela internet para 

fechar negócio com um de seus concorrentes (Performance Research Associates, 

2008). 

 

Define-se cliente desde o consumidor final dos produtos e serviços o chamado 

cliente externo, como os “clientes internos” que são aqueles da própria empresa 

(Performance Research Associates, 2008). 

 

Tipos básicos de clientes: 

 

Clientes externos. As pessoas que compram os produtos e/ou serviços da sua 

empresa. Elas não fazem parte da sua organização. São fontes da renda que custeia 

a continuidade das operações. Sem esses clientes, não se manteria no negócio por 

muito tempo. [...]  

 

Clientes internos. São os seus parceiros, as outras pessoas que trabalham para a 

organização. Também são seus clientes. Não importa se ficam em um local diferente 

em seu prédio. Em outro estado, na mesa ao lado nem se dependem da sua 

atividade para concluir uma tarefa (Performance Research Associates, 2008, p. 42). 
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Em toda organização, possuímos clientes externos, que garante a renda da 

empresa, como também existem os clientes internos, onde atendemos com a 

mesma integridade. 

 

      

  O cliente é sempre... O cliente   

      

      

  "Nossa política:   
  Regra 1: O cliente tem sempre razão!   
  Regra 2: Se o cliente estiver errado, leia a regra 1". 

  
Leiteria Stew Leonard’s 

Norwalk, Connecticut 
Tabela 1- O Cliente 

Fonte: Performance Research Associates (2008, p. 50) 

 

A frase “O cliente é sempre,... O cliente” está escrito em uma pedra em frente da 

entrada da empresa de leiteria a mais lucrativa do mundo. Dessa maneira todos os 

funcionários vivem e respiram pelo cliente (Performance Research Associates, 

2008). 

 

 

3.1 Conhecendo o cliente  

 

 

Entender o que realmente o cliente quer é antes de tudo entender o que pensa; 

apoiá-lo no que realmente precisa. As empresas começaram a perceber que antes 

de reconhecer o cliente é preciso conhecê-lo muito bem, ao ponto de exatamente 

saber a diferença para cada um no momento da escolha do produto ou serviço.  

 

Pesquisas referentes ao setor indicam que 98% das empresas investem em 

relacionamento a retenção e fidelização ao cliente. A manutenção do vínculo da 

empresa com o consumidor é tão importante quando aprofundar no relacionamento, 

que corresponde 91% da pesquisa. 
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As pesquisas apontam que as empresas buscam atualmente o marketing “One to 

one”, conhecido como “Marketing do um” que significa conhecer o universo do 

consumidor, garantindo a captura individualizada de cada cliente e saber tratá-lo e 

definir um caminho. O objetivo é falar diretamente com a pessoa, conhecer suas 

necessidades para que realmente consiga motivá-lo (relacionamentodigital.com, 

2007). 

 

O dono do negócio tem que estar sempre presente com o cliente, conversar e estar 

sempre em horários de pico para ouvir e interagir. Funcionários também precisam 

estar treinados para trocar informações e conhecer melhor a empresa onde poderá 

oferecer o melhor produto ou serviço que adéqua ao perfil do cliente (SEBRAE-SC, 

2006). 

 

Mais do que a presença com o cliente no dia a dia, existe um forma eficaz para 

atingir bons resultados. Segundo a pesquisa do SEBRAE indica que apenas 37% 

das empresas possuem cadastros atualizados dos seus clientes e 46% não 

possuem cadastro nenhum. O cadastro individual permite a empresa informações 

pessoais e podem personalizar o tratamento de cada um. Possibilitando checar a 

frequência do consumidor, os produtos e marcas mais procurados e identificar o que 

é ideal para determinado cliente. Data de aniversário, informar promoções de acordo 

com o perfil de cada cliente, estudar as informações e manter atualizados ajudam a 

tirar proveitos na negociação. Uma caixa de sugestões ou até mesmo um bom 

programa de computador ajuda analisar o perfil do cliente (SEBRAE-SC, 2006). 

 

 

3.2 A cultura do cliente  

 

 

O serviço de autoatendimento eletrônico nas agências está inteiramente ligado ao 

assunto da cultura do cliente, com objetivo de oferecem rapidez e comodidade para 

os clientes. Mas ainda existem clientes que utilizam meios convencionais de 

atendimento onde os bancos em cumprimento as normas do Banco Central do 
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Brasil, são obrigados a realizar este tipo de atendimento tradicional, por guichê de 

caixa nas agências (FEBRABAN, 2007). 

 

Hoje em dia, temos assistido vários processos de fusões e aquisições no 

seguimento de serviço, tanto de banco com empresas de consumo, conforme já 

descrito anteriormente. Com a tendência de que estes processos sejam ainda mais 

frequentes, a questão tão relevante deste setor é manter o bom atendimento onde a 

capacitação dos funcionários está cada vez mais sendo aplicada para que não seja 

danificada a imagem da empresa perante o público. 

 

Segundo Gerson (2001, p. 40) nem todos os clientes são clientes satisfeitos. 

Dependendo do problema causado por um serviço mal executado ou mau produto 

vendido, tem que ser flexível e achar a solução. Os reparos são atitudes que os 

clientes percebem que estão sendo bem tratados ainda mais quando são 

agradecidos em qualquer situação que envolva correção de serviço e devolução.  

 

As necessidades de lidar com as expectativas e insegurança dos clientes de ambas 

as instituições não é uma solução simples, requer planejamento, sensibilidade e 

utilização de ferramentas certeiras e customizadas. 

 

1. Os clientes telefonam para a empresa 

2. Os clientes ligam para o funcionário 

3. Virem à recepção 

4. Esclarecem uma dúvida 

5. Prestar um serviço ao cliente 

6. Utilizam um produto 

7. Os clientes escrevem para a empresa 

8. Tentam comprar um produto da empresa 

9. Recebem faturas 

10. Recebem comunicados da empresa 

11. Interagem (pedem conselhos) com empresa 

Tabela 2 – Situações 

Fonte: Freemantle (1994, p. 139) 
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A empresa tem que se colocar no outro lado da situação realizando a troca de 

papeis e visualizar a experiência em que seu cliente deveria receber. Permitindo a 

empresa uma visão diferente da qual está acostumado, portanto colocar-se o 

máximo possível no lugar do cliente para melhor atende-lo. 

 

Segundo Freemantle (1994) deve se colocar no lugar do cliente em tempos em 

tempos. Faça uma lista com todas as interações concebíveis que o cliente possa ter 

com sua equipe. 
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4.  O ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 

 

Atendimento ao cliente é o ato de atender, resolver um problema, concertar o que foi 

rompido ou achar o que foi perdido. Acalmar o cliente furioso e até tirar um coelho da 

cartola são tarefas que as instituições necessitam praticar no seu dia a dia para 

solucionar os problemas dos clientes.  

 

Para Freemantle (1994), as empresas que investem no atendimento ao cliente 

colhem um alto dividendo. O diferencial do atendimento ao cliente com os 

concorrentes pode ser pequeno, mas para se destacar deve-se investir em recurso 

na empresa,  

 

No final dos anos 90, os pesquisadores do universo empresarial começaram a 

perceber que as empresas que se empenhavam para ter um bom atendimento  

estavam obtendo melhores resultados comparadas as outras empresas que faziam o 

mínimo de atendimento. Cresciam mais rápidos e obtiveram lucros melhores 

mantendo a clientela por mais tempo (Performance Research Associates, 2008). 

 

Os pesquisadores notaram que as empresas dando um bom atendimento gastavam 

menos em marketing, percebiam uma satisfação mais por parte dos clientes e 

conseguiam renovar mais os seus produtos. Os clientes estavam escolhendo com 

mais vontade e voltavam aos seus estabelecimentos porque eram bem tratados. 

Além disso, internamente os funcionários ficavam mais satisfeitos por promoções 

melhores resultando numa rotatividade de troca menor de funcionário e diminuição 

de numero de falta no trabalho. Estimulando os colaboradores também estavam 

deixando os clientes felizes (Performance Research Associates, 2008). 

 

Os métodos aplicados para o cliente em mimá-lo com tratamento diferencial, 

compreender e resolvendo os problemas, tornaram-se meta organizacional para 

qualquer empresa. É assim até hoje nas incorporações por ai a fora (Performance 

Research Associates, 2008, p. 7). 
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4.1  Foco no atendimento 

 

 

Realizar um atendimento no qual o cliente nunca irá esquecer, é transmitir uma 

impressão positiva ao cliente, consiste mais do que uma simples cortesia, muito 

mais do que isso.  

 

Em primeiro lugar é fundamental saber compreender o que é um bom atendimento; 

e não do ponto de vista da empresa e sim do cliente. Outros quesitos importantes 

são: Saber como está o nível de qualidade que seu trabalho, saber o que fazer e 

como fazer e executá-lo incansavelmente. 

 

Proporcionar um ótimo atendimento é criar experiência positiva e inesquecível para 

cada cliente. Corresponder expectativas e satisfazer as necessidades no 

atendimento, de tal forma que isso seja visto como algo facilitador na negociação. 

Procurar surpreender e cativar o cliente de modo único e inesperado que o cliente 

saia satisfeito e com intenção de voltar (Performance Research Associates, 2008). 

  

Transmitir para o cliente que não é apenas um parceiro, mas também considera 

como aliado, acabam saindo satisfeitos e falando muito bem da empresa, garantindo 

novos negócios e clientes. 

 

 

4.2  Satisfazer o cliente  

 

 

O melhor meio de satisfazer e manter seus clientes é conhecer o máximo possível 

sobre os mesmos. Saber seus gostos, seus históricos de compra, suas 

necessidades e desejos, demonstra que está preocupado com eles e significa uma 

atenção atraente e que faz a diferença entre os concorrentes. A meta é sempre 

manter sua lealdade e retê-los o máximo possível. 
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Segundo Gerson (2001) hoje as empresas estão preparadas e atualizadas, tanto no 

ponto de venda como na administração. Utilizam banco de dados e ferramenta de 

marketing e seu serviço mais efetivo.  

 

O reconhecimento de ser o único para seu cliente, ajuda no encantamento neste 

tempo de concorrência forte, é uma condição básica para a sobrevivência. A melhor 

defesa contra a concorrência, é sempre ter clientes encantados com os serviços e 

produtos (Gerson, 2001). 

 

A ideia de satisfazer o cliente continua sendo um propósito de qualquer empresa, 

mas só isso não basta, há necessidade de encantá-lo. Uma das formar de encantar 

o cliente é ter o conhecimento e principalmente conhecer a sua satisfação. A 

satisfação pelo cliente é que faz toda diferença. 

 

Conhecendo melhor seus clientes, poderá tomar decisões estratégicas rapidamente, 

antecipando inclusive algumas reações deles. Como por exemplo, o processo de 

inteligência de qualquer órgão da aeronáutica ou militar que prevê os movimentos do 

adversário, através de analise de informações. Mas neste caso em vez de ataques 

de bombas ou tiros, o adversário no caso são os clientes que serão realizadas as 

suas necessidades.  

 

 

4.3  A excelência no atendimento ao cliente  

 

 

Todos os detalhes são importantes, pois ninguém sabe o que realmente pensão, a 

excelência no atendimento ao cliente é um dos maiores diferenciais competitivos do 

mercado e o fator principal para o crescimento das vendas é a evolução da empresa 

neste quesito. 

 

Não importa qual a atividade profissional, os detalhes nos envolvem. A aparência e o 

jeito de trabalhar são avaliados pelos clientes. São todas as pequenas gentilezas e 

atenções adicionais que se constrói na prática. 
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A atenção aos detalhes é a característica principal da organização. Cada vez mais 

os executivos ou integrantes da instituição tem dado exemplo que inspiram 

positividade em suas empresas (Performance Research Associates, 2008). 

 

Por exemplo: 

   

Fred Smith, fundador e presidente da FedEx, visita as instalações da companhia em 

cidades distantes embarcando em uma van de entregas regulares da transportadora 

junto com um dos mensageiros. [...] 

 

Bill Marriott, Jr., presidente e diretor geral do Marriott Internacional, muitas vezes 

trabalha na recepção do hotel registrando os hóspedes. E também esvazia cinzeiros 

no saguão e recolhe o lixo deixado no estacionamento. [...] 

 

E não há gerente na Walt Disney Word nem na Disneylândia que não se 

responsabilize pessoalmente pelos 1.001 detalhes que criam uma experiência 

inigualável para os visitantes desses centros de diversão, seja consertando ou 

corrigindo as coisas (Performance Research Associates, 2008, p. 113). 

 

Atitudes de exemplo vindo de cima, ajuda na perfeição do atendimento ao cliente. 

Atenção aos detalhes proporciona carisma e atenção do público. 

 

 

4.4  A comunicação com os clientes  

 

 

Para que haja um bom atendimento ao cliente é fundamental para o sucesso de 

qualquer negócio o atendimento de qualidade. Onde o cliente fica feliz e com 

vontade de voltar. 

 

Segundo Gerson (2001) seus negócios não precisam ficar numa gangorra, perdendo 

clientes e procurando clientela nova. Atingir a excelência no atendimento aumenta o 

numero de manutenções e melhorar a imagem da empresa em tudo ao mesmo 

tempo. Utilizando ferramentas de marketing para seu negócio. 
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4.4.1  Programa para compradores frequentes 

 

 

Organizar programas para compradores fiéis, similares ao das empresas aéreas 

para viajantes habituais, ou premiar clientes com lembranças que não precisa ser 

caros, mostrar para o cliente que a empresa reconhece que é um cliente especial. 

Estimulando a voltar sempre a comprar no mesmo local porque receberá um prêmio 

especial quando atingir um critério específico (Gerson, 2001). 

 

 

4.4.2  Programa de recomendações frequentes 

 

 

Quando a empresa depende de referências, premiar os clientes irá reforçar esta 

conduta, criando um ciclo positivo e um relacionamento benéfico. 

 

A melhor maneira de utilizar um programa de recomendações frequente é utilizar 

faixas, ou níveis (Gerson, 2001). 

 

Numero de recomendações  Recomendação de premio Meu Prêmio 

1 Cartão de agradecimento   

2 Telefonema   

3 Flores   

4 Pequenas lembranças (menos de R$ 10)   

5 Certificado de prêmio (jantar para dois)   
Tabela 3- Recomendação de Premio 

Fonte: Gerson, (2003, p. 28) 

 

O fato de premiar um cliente sempre será uma tarefa fundamental para uma 

empresa que deseja agradecer pela compra. Para o cliente será sempre uma 

lembrança para a próxima compra. 

 

 



42 

 

 

 

4.4.3  Cartão de agradecimento 

 

 

O cartão de agradecimento é um processo simples que pode ser realizado por 

qualquer empresa. 

 

Segundo Gerson (2001) esta técnica de manutenção de clientes é simples e eficaz, 

que poucas empresas executam. Agradecer o cliente é eficaz e exige apenas um 

pequeno esforço extra. Cartões são as melhores formas de investimento de 

marketing via correio que se pode utilizar.  

 

 

4.4.4  Boletim ou carta pessoal 

 

 

Os boletins servem para informar e deixarem atualizados os clientes do que 

acontece e sobre as novidades da empresa, ficando agradecidos pelo comunicado 

(Gerson, 2001). 

 

Divulgar a empresa é muito importante e o objetivo de informar aos clientes é estar 

na mente dos consumidores quando precisará novamente daquele produto ou 

serviço. 

 

 

4.4.5  Retorno de ligação telefônica 

 

 

O retorno de ligação telefônica funciona bem em qualquer tipo de negócio. Utilizar 

este serviço para lembrar aos clientes de um compromisso posteriormente ou, se 

não tem noticias de clientes por algum tempo, o telefonema é ideal para checar 

como estão indo os negócios e informar o motivo pela qual deveriam aparecer e 

tratar de negócios (Gerson, 2001). 
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4.4.6  Programa de reconhecimento e premiação a clientes 

 

 

Esta prática empresarial deveria ser um processo constante para o sucesso da 

empresa. Cartões de agradecimento demonstra ao cliente a importância deles para 

a empresa. O envio de brindes aprecia o cliente em a empresa. O oferecimento de 

prêmios informa a contribuição dos clientes pelo sucesso da empresa (Gerson, 

2001). 

 

Chamar pelo nome ou parar tudo o que está fazendo para atender um novo cliente e 

saber tudo sobre sua necessidade, os clientes ficarão satisfeitas pelo o atendimento 

diferenciado.  

 

 

4.4.7  Eventos especiais para clientes 

 

 

Marcar eventos especiais para clientes especiais são excelentes para estreitar o 

relacionamento. 

 

Organizar um evento como coquetel ou reunião social na própria empresa ou até um 

jantar em um bonito restaurante, são dicas de eventos especiais para clientes 

especiais, onde não precisam ser algo burocrático e caro, retribua com algo que 

goste e agrade-o. Assim os clientes irão recompensá-los com sua lealdade (Gerson, 

2001). 

 

 

4.4.8  Alianças estratégicas e parcerias 

 

 

Segundo Gerson (2001) reconhecer seus clientes como parceiros, parece uma ideia 

um pouco estranha, mas considerar clientes parceiros traz bons benefícios para a 

empresa.  
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Convidar seus clientes para visitar a sua empresa demonstra consideração ao 

cliente, melhora sua estratégia e obtêm a opinião objetiva de alguém de fora sobre a 

administração interna (Gerson, 2001). 

 

Clientes bem satisfeitos se sentem parceiros estratégicos em seu negócio e 

alavancando suas vendas. A propaganda que seus clientes irão fazer para outros 

clientes significa novas vendas. E tomar ciência de não perder a confiança desses 

novos clientes (Gerson, 2001). 

 

Por outro lado, clientes que não sejam seus parceiros estratégicos podem não 

comentar nada, mas também não terá nada para falar sobre a empresa. 

 

 

4.4.9  Manutenção através de serviços de reparo 

 

 

Os serviços de reparo são atitudes que mostram aos seus clientes que a empresa 

está comprometida e interessada em resolver o problema. A devolução é um ato que 

oferece ao cliente para compensá-lo pelo inconveniente causado no momento da 

venda. Sempre agradecer em qualquer situação que envolva correção de serviços e 

devolução (Gerson, 2001). 

 

A devolução na maioria das vezes é resultado de reclamações de um cliente. As 

reclamações não precisam ser em clima de guerra, podem ser delicadas e até 

podem passar despercebidas. Clientes reclamando nem sempre é ruim, ajuda a 

reconhecer o que está errado. A empresa deve um tempo para conhecer e resolver 

os problemas do cliente (Gerson, 2001). 

 

Segundo Gerson (2001) a empresa terá que entender que sempre um ou outro 

cliente irá estar insatisfeito. É responsabilidade da empresa, buscar a solução do 

problema para alcançar a satisfação do cliente. 
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4.4.10   Satisfazendo clientes insatisfeitos 

 

 

Quando um cliente reclamar, ao mesmo tempo ele está aborrecido, nervoso ou na 

situação de vítima, como se fosse o mais importante do mundo, a empresa deve 

compreender e tratar seus clientes de forma adequada. Clientes insatisfeitos 

comentam com outros 20 amigos. Entretanto 50% a 74% desses mesmos clientes 

voltarão a negociar com a empresa (Gerson, 2001). 

 

Programa de serviços de recuperação:  

 

Desculpas: Sempre em primeiro lugar e também importante, diga em nome da 

empresa que sente muito pelo inconveniente causado ao cliente.  

 

Identificação urgente: Entender exatamente que o cliente informa para certificar que 

entendeu exatamente o que o cliente queria dizer. [...] 

 

Empatia: Ser claro com o cliente, não agir com superioridade ou tente apaziguá-lo. 

Demonstre que compreende. Somente mostre que compreende a maneira como 

estão se sentindo. [...] 

 

Devolução: A troca ou a devolução do produto é um momento constrangedor para o 

cliente. Mais que direito faça com bom atendimento e aproveitar este momento dando 

um presente ou disponibilize um desconto em uma nova compra. Seja qual for a sua 

escolha, não pense em dinheiro extra sendo gasto, pense nisso como um valor 

agregado. [...] 

 

Acompanhamento: Muitas empresas não aplicam este programa ou falham. 

Confirmar no final do atendimento se o cliente está satisfeito perguntando sobre a 

satisfação ou se poderá fazer algo a mais. Também entrar em contato por telefone 

para saber se ainda está satisfeito ou até enviar uma carta. Este tipo de providencias 

acrescenta um mérito para a empresa (Gerson, 2001). 

 

Para Marques (1997), não adianta conquistar novos clientes através da publicidade 

e propaganda, se a causa está na qualidade e no mau atendimento. O correto é 

investir na formação de uma base sólida para um crescimento de clientes fiéis. 
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4.4.11  Administrando as reclamações para manutenção de clientes 

 

 

Segundo Gerson (2001) lidar com reclamações e também manter seus clientes é 

também uma oportunidade de venda. O cliente ficará mais motivado quando a 

empresa prestar um cuidado especial resolvendo suas reclamações. 

 

Transforme reclamações de clientes em vendas 

1. Entenda porque o cliente está reclamando. O mais provável é que uma necessidade não tenha 
sido satisfeita ou expectativa não tenha sido atingida. 

2. Escute atentamente. O cliente quer sua total atenção e seu respeito com relação a este 
problema, merece recebê-los. 

3. Administre cada reclamação separadamente, mesmo que o cliente tenha varias. Você pode 
administrar uma única queixa de maneira mais eficaz e ter melhores chances de transformar a 
reclamação em venda, do que se tentar resolver duas ou três reclamações ao mesmo tempo. 

4. Pergunte ao cliente o que ele necessitava no momento da compra e por que razão hoje essas 
necessidades não estão sendo satisfeitas. Descubra quais as diferenças entre as necessidades 
atuais e as originais, e por que ocorreu a mudança. 

5. Diga ao cliente que a empresa tem total entendimento da reclamação e sente muito ter havido 
um problema. Assegure que a empresa fará todo o possível para solucionar a situação. 

6. Após atender a reclamação, discutam novas ofertas de venda e seus benefícios. 

7. Controle quaisquer objeções que receba a respeito da nova oferta de venda, e continue a 
administrar a reclamação original se o assunto vier à tona novamente. 

8. Esforce para concluir a nova venda resultante da reclamação como se ela fosse uma venda 
original. Algumas vezes, essas "vendas de reclamações" são mais fáceis porque o cliente já 
efetuou uma compra e sabe como seu produto ou serviço pode satisfazer uma necessidade. 

9. Se a empresa não puder resolver a reclamação com total satisfação do cliente, ofereça 
alternativas tais como conversar com alguém que tenha maior autoridade, trocar a mercadoria, ou 
devolver o dinheiro. 

10. Mais de 75% das pessoas que fazem reclamações e tem sua queixa resolvida imediatamente 
efetuam novas compras. Use essa estatística a seu favor à medida que continua tentando resolver 
a "queixa" do cliente. 

Tabela 4 – Conceitos 

Fonte: Gerson (2001, p. 43) 
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Conceitos básicos para qualquer empresa, Gerson (2001) afirma que a manutenção 

de clientes deve torna-se habito constante. Sempre o tratando bem e com clareza. 

 

As reclamações de clientes são um voto de confiança depositado na empresa. É 

inevitável, mas porem necessário. Tratar um cliente bem o motiva a comprar da 

empresa e torna-se um cliente fiel e para sempre no seu negócio.  

 

Para Marques (1977), se a empresa não estiver recebendo muitas reclamações de 

seus clientes, não significa que a empresa possui o melhor serviço do mundo. 

Pesquisas mostram que apenas 4% dos clientes insatisfeitos reclamam ou fazem 

algum tipo de comunicado. Outros 96% não se dão o trabalho de reclamar.  

 

Os clientes insatisfeitos reclamam para outras 9 ou 10 pessoas, menos para o 

principal que seria a própria empresa. Outros clientes podem falar mal da empresa 

para mais 20 outras pessoas (Marques, 1997).  

 

 

4.5  A importância na melhoria no atendimento 

  

 

Segundo Freemantle (1994) em 1982 a história da companhia aérea British Airways 

anunciava um prejuízo de 45 milhões de libras. A fama da empresa era péssima 

perante aos clientes em todos os sentidos, atraso na viagem, problemas constantes 

de relações industriais e profissionais embora competentes, distante, indiferente e 

burocrático. 

 

Em 1990, a empresa teve uma reviravolta e conseguiu voltar a obter lucro, através 

de duas estratégias implantadas pelo Sir Colin Marshall nomeado executivo chefe da 

companhia em 1983. Estas estratégias foram focadas na obsessão pela melhora do 

atendimento ao cliente e na melhora da abordagem por parte da companhia para 

gerencia. 
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Através de pesquisas, a companhia notou que a opinião dos passageiros era 

baseada numa serie de pequenas experiências, exemplo de funcionários não 

comprometidos, comida ruim, banheiros malcheirosos. Confirmou que não só o 

produto teria que ser excelente, mas também na sua reação intuitiva ao ambiente e 

a cultura que vivenciou durante a viagem toda. 

 

Os métodos de treinamento utilizados pela companhia foram muito bem aplicados 

focalizando no atendimento. Reconhecendo assim que o atendimento ao cliente é 

um componente importante para a companhia e procura sempre melhorar. Anos 

após continuava aplicando em treinamentos e aperfeiçoando ainda mais no 

atendimento. 

 

Outro caso é da empresa europeia H+C (Hammond e Champness) fornecedora de 

elevadores que também prestava assistência técnica. Em 1990 Eric Jones diretor da 

assistência trabalhou com seus gerentes no objetivo de iniciativa de cliente, a fim de 

melhorar os níveis de atendimento por toda a empresa. Elaboraram estratégias e 

decidiram que haveria seis padrões fundamentais de atendimento ao cliente para 

serem bem sucedidos na época, a segurança, confiabilidade, comunicação, 

aparência e o compromisso. 

 

Foram aplicados treinamentos para gerentes regionais e depois para gerentes de 

filiais. Em dezoito meses obteve resultados lucrativos no seu faturamento e 

contrapartida aumentando a proporção do mercado e maior consciência e interesse 

na iniciativa de cliente (Freemantle, 1994). 

 

 

4.6  Pesquisa voltado ao cliente 

 

 

A pesquisa é uma importante ferramenta de gestão empresarial, o objetivo é 

mensurar o que os clientes estão pensando, sentindo e fazendo sobre os processos, 

produtos e serviços da organização. 
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Medir a satisfação do cliente passou a ser uma atividade constante para as 

empresas. Teorias e técnicas são aperfeiçoadas frequentemente. Os benefícios da 

medição possibilitam a identificação de tendência de longo prazo e o aprimoramento 

de produtos e serviços.  

 

Segundo Gerson (2001) os métodos de avaliação, conselho, pesquisa no local de 

trabalho, enviar uma pesquisa pelo correio e até conduzir entrevistas para clientes 

mais irão melhorar o processo do que informa-lo. 

 

Conforme Las Casas (2007), a pesquisa capturou informações de clientes especiais 

das agências da Avenida Treze de Maio, considerada como de grande porte e que 

mantem 1.453 clientes com cheque ouro. A agência do Shopping Center (centro 

comercial), considerada como médio porte e que contem 814 clientes de cheque 

ouro e da filial da Avenida Bandeirantes, classificada com pequeno porte, com 425 

clientes. Totalizando 2.692 clientes detentores de cheque ouro. 

  

Os limites temporais da pesquisa foram realizados em três momentos distintos, para 

a coleta das informações e percepções de administradores do banco, dos clientes 

especiais e de todos os clientes de cheque especial, juntando as três agências no 

período dos meses de maio, junho e julho do ano 2000 (Las Casas, 2007). 

 

Sobre o espaço geográfico, a pesquisa atuou-se nas agências, nos escritórios e 

residências dos clientes indicados. Encaminhado pesquisas nos endereços dos 

demais clientes, todos residentes em Campo Grande, Mato Grosso do Sul (Las 

Casas, 2007). 

 

A pesquisa teve como objetivo identificar os fatores de satisfação com o atendimento 

bancário, liberado aos clientes especiais do Banco do Brasil, em Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul. Medir se o grau do fator de satisfação está sendo atendida, a 

satisfação dos clientes especiais perante produtos e serviços disponibilizados pelo 

banco, dados da influência que os recursos humanos, materiais e tecnológicos 

exercem na satisfação do cliente e a imagem da instituição Banco do Brasil na visão 

dos clientes especiais (Las Casas, 2007). 
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A rapidez e dinamismo dos funcionários 

 

A pesquisa obteve o resultado onde 16,4% dos entrevistados estão muito 

insatisfeitos e 14,5% dos entrevistados estão insatisfeitos. Totalizando 30,9% de 

insatisfação dos entrevistados. 25,5% dos entrevistados declaram estar em dúvida. 

Totalizando 56,4% apresentado pelo grau 3 da pesquisa. 

 

Enquanto 21,8% dos entrevistados estão satisfeitos e 18,2% dos entrevistados estão 

muito satisfeitos. Totalizando 40% de satisfação.   

 

 

Ilustração 1 – Rapidez e dinamismo dos funcionários no atendimento 

Fonte: Las Casas (2007, p. 123) 

 

 

 

Ilustração 2 - Rapidez e dinamismo dos funcionários no atendimento 

Fonte: Las Casas (2007, p. 123) 
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Competência dos funcionários 

 

A pesquisa obteve o resultado onde 7,3% dos entrevistados estão muitos 

insatisfeitos e 10,9% dos entrevistados estão insatisfeitos. Totalizando 18,2% de 

insatisfação dos entrevistados e 14,5% dos entrevistados declaram estar em dúvida. 

 

Enquanto 34,5% dos entrevistados estão satisfeitos e 27,3 dos entrevistados estão 

muito satisfeitos. Totalizando 61,8% de satisfação e 5,5% de desconhecimento da 

competência dos empregados do Banco do Brasil. 

 

 

Ilustração 3 – Competência dos funcionários 

Fonte: Las Casas (2007, p. 124) 

 

 

Ilustração 4 - Rapidez e dinamismo dos funcionários no atendimento 

Fonte: Las Casas (2007, p. 124) 
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Gentileza e cortesia dos funcionários 

 

A pesquisa obteve o resultado onde 16,4% dos entrevistados estão insatisfeitos e 

23,6% dos entrevistados declaram estar em dúvida. 

 

Enquanto 20% dos entrevistados estão satisfeitos e 29,1% dos entrevistados estão 

muito satisfeitos. Totalizando 49,1% de satisfação. 

 

 

Ilustração 5 – Gentileza e cortesia dos funcionários 

Fonte: Las Casas (2007, p. 125) 

 

 

Ilustração 6 - Gentileza e cortesia dos funcionários 

Fonte: Las Casas (2007, p. 125) 
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Solução dos problemas dos clientes 

 

A pesquisa obteve o resultado onde 25,5% dos entrevistados estão insatisfeitos e 

21,8% dos entrevistados declaram estar em dúvida se este fator proporciona-lhe 

satisfação ou insatisfação. Totalizando 47,3% de insatisfeitos ou em dúvida. 

 

Enquanto 32,7% dos entrevistados estão satisfeitos e 18,2% dos entrevistados 

declaram estar muito satisfeitos. Totalizando 50,9% de satisfação. 

 

 

Ilustração 7 – Solução dos problemas dos clientes 

Fonte: Las Casas (2007, p. 126) 

 

 

Ilustração 8 - Solução dos problemas dos clientes 

Fonte: Las Casas (2007, p. 126) 

 

 

 

 



54 

 

 

 

Os funcionários conhecem os produtos do banco 

 

A pesquisa obteve o resultado onde 23,6% dos entrevistados estão insatisfeitos e 

25,5 dos entrevistados declaram estar em dúvida se os funcionários conhecem o 

produto. Totalizando 50,9% de insatisfação e em dúvida. 

 

Enquanto 18,2% dos entrevistados estão satisfeitos e 25,5% estão muito satisfeitos. 

Totalizando 43,7% de satisfação. 

 

 

Ilustração 9 – Os funcionários conhecem os produtos do banco 

Fonte: Las Casas (2007, p. 127) 

 

 

Ilustração 10 – Conhecimento dos produtos do Banco do Brasil S.A. 

Fonte: Las Casas (2007, p. 127) 

 

 

 



55 

 

 

 

Capacitação e treinamentos 

 

A pesquisa obteve o resultado onde 20% dos entrevistados estão insatisfeitos com a 

capacitação dos funcionários e 36,4% dos entrevistados declaram estar em dúvida 

se este fator proporciona-lhe satisfação. 

 

Enquanto 27,3% dos entrevistados estão satisfeitos e 12,7% dos entrevistados estão 

muito satisfeitos. Totalizando 40% de satisfação. Contra 56,4% de clientes 

insatisfeitos ou em dúvida. 

 

 

Ilustração 11 – Capacitação e treinamentos 

Fonte: Las Casas (2007, p. 128) 

 

 

Ilustração 12 - Capacitação e treinamentos 

Fonte: Las Casas (2007, p. 128) 
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Maneira de atendimento aos clientes 

 

A pesquisa obteve o resultado onde 21,80% dos entrevistados estão muito 

insatisfeitos com a maneira de serem atendidos e 18,2% dos entrevistados estão 

insatisfeitos. Totalizando 40% de insatisfação e 20% estarem em dúvida. 

 

Enquanto 16,4% dos entrevistados estão satisfeitos e também com 16,4% dos 

entrevistados estão muito satisfeitos. Totalizando 32,8%. 

 

 

Ilustração 13 – Maneira de atendimento aos clientes 

Fonte: Las Casas (2007, p. 129) 

 

 

Ilustração 14 – Maneira de atendimento aos clientes 

Fonte: Las Casas (2007, p. 130) 
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Rapidez e solução no atendimento telefônico  

 

A pesquisa obteve o resultado onde 23,6% dos entrevistados estão muito 

insatisfeitos com a rapidez e solução dos problemas no atendimento telefônico e 

16,4% dos entrevistados estão insatisfeitos. Totalizando 40% de insatisfação e 

25,5% estão em dúvida. Somando o percentual de clientes em dúvida e insatisfeitos, 

constata 65,5% o total. 

 

Enquanto 16,4% dos entrevistados estão satisfeitos e também com 14,5% dos 

entrevistados estão muito satisfeitos. Totalizando 30,9%. 

 

 

Ilustração 15 – Rapidez e solução no atendimento telefônico 

Fonte: Las Casas, (2007, p. 131) 

 

 

Ilustração 16 – Rapidez e solução no atendimento telefônico 

Fonte: Las Casas (2007, p. 131) 
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Informação e rapidez no atendimento dos caixas executivos 

 

A pesquisa obteve o resultado onde 20% dos entrevistados estão muito insatisfeitos 

com a informação e rapidez no atendimento dos caixas executivos e 12,7% dos 

entrevistados estão insatisfeitos. Totalizando 32,7% de insatisfação e 27,3% estão 

em dúvida. Somando o percentual de clientes em dúvida e insatisfeitos, constata 

60% o total. 

 

Enquanto 14,5% dos entrevistados estão satisfeitos e também com 28,8% dos 

entrevistados estão muito satisfeitos. Totalizando 36,4%. 

 

 

Ilustração 17 – Informação e rapidez no atendimento dos caixas executivos 

Fonte: Las Casas (2007, p. 132) 

 

 

Ilustração 18 – Informação e rapidez no atendimento do caixa executivo 

Fonte: Las Casas (2007, p. 132) 
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Motivação demonstrada pelos funcionários 

 

A pesquisa obteve o resultado onde 18,2% dos entrevistados estão muito 

insatisfeitos com a demonstração de motivação dos funcionários e 21,8% dos 

entrevistados estão insatisfeitos. Totalizando 40% de insatisfação e 27,3% estão em 

dúvida. Somando o percentual de clientes em dúvida e insatisfeitos, constata 67,3% 

o total. 

 

Enquanto 14,5% dos entrevistados estão satisfeitos e também com 18,2% dos 

entrevistados estão muito satisfeitos. Totalizando 32,7%. 

 

 

Ilustração 19 – Motivação demonstrada pelos funcionários 

Fonte: Las Casas (2007, p. 133) 

 

 

Ilustração 20 – Motivação demonstrada pelos funcionários 

Fonte: Las Casas (2007, p. 134) 
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Qualidade dos produtos e serviços do Banco do Brasil S.A. 

 

A pesquisa obteve o resultado onde 3,6% dos entrevistados estão muito insatisfeitos 

com a qualidade dos produtos e serviços do banco e 10,9% dos entrevistados estão 

insatisfeitos. Totalizando 14,5% de insatisfação e 18,2% estão em dúvida. Somando 

o percentual de clientes em dúvida e insatisfeitos, constata 32,7% o total. 

 

Enquanto 29,1% dos entrevistados estão satisfeitos e também com 30,9% dos 

entrevistados estão muito satisfeitos. Totalizando 60%. 

 

 

Ilustração 21 – Qualidade dos produtos e serviços do Banco do Brasil S.A. 

Fonte: Las Casas (2007, p. 137) 

 

 

Ilustração 22 – Qualidade dos produtos e serviços do banco 

Fonte: Las Casas (2007, p. 137) 
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O estacionamento das agências atende as necessidades 

 

A pesquisa obteve o resultado onde 20% dos entrevistados estão muito insatisfeitos 

com a qualidade dos produtos e serviços do banco e 5,5% dos entrevistados estão 

insatisfeitos. Totalizando 25,5% de insatisfação e 16,4% dos clientes estão 

insatisfeitos ou satisfeitos.  

 

Enquanto 41,8% dos clientes estão entre insatisfação e satisfação com o espaço do 

estacionamento. 10,9% dos clientes estão satisfeitos e 41,8% estão muito satisfeitos 

atingindo um total de 52,7% de satisfação com o estacionamento. 

 

 

Ilustração 23 – O estacionamento das agências atende as necessidades 

Fonte: Las Casas (2007, p. 141) 

 

 

Ilustração 24 – O estacionamento das agências atende as necessidades 

Fonte: Las Casas (2007, p. 142) 
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Ambiente físico do autoatendimento 

 

A pesquisa obteve o resultado onde 10,9% dos entrevistados estão muito 

insatisfeitos com o ambiente físico das salas autoatendimento e 18,2% dos 

entrevistados estão insatisfeitos. Totalizando 29,1% de insatisfação. Também 29,1% 

dos clientes estão entre insatisfação e satisfação com o ambiente físico do 

autoatendimento. Totalizando clientes insatisfeitos e ou indefinidos na satisfação 

obtêm o porcentual de 58,2%. 

 

Enquanto 9,1% dos clientes estão satisfeitos com o ambiente físico do 

autoatendimento e 20% estão muito satisfeitos. Totalizando 29,1%, de satisfação. 

 

 

Ilustração 25 – Ambiente físico do autoatendimento 

Fonte: Las Casas (2007, p. 144) 

 

 

Ilustração 26 – Ambiente físico das salas de autoatendimento 

Fonte: Las Casas (2007, p. 145) 



63 

 

 

 

Aplicativo do Banco do Brasil via internet 

 

A pesquisa obteve o resultado onde 5,5% dos entrevistados estão muito insatisfeitos 

com os aplicativos do banco via internet e 1,8% dos entrevistados estão insatisfeitos. 

Totalizando 7,3% de insatisfação. 9,1% de clientes que estão em dúvida se 

proporcionam insatisfação ou satisfação, somando com o porcentual de insatisfação 

totaliza 16,4%. 

 

Enquanto 23,6% dos clientes estão satisfeitos com o ambiente físico do 

autoatendimento e 23,6% estão muito satisfeitos. Totalizando 47,2%, de satisfação. 

36,4% dos clientes especiais desconhecem se os aplicativos causam insatisfação ou 

satisfação. 

 

 

Ilustração 27 – Aplicativos do Banco do Brasil S.A. via internet 

Fonte: Las Casas (2007, p. 146) 

 

 

Ilustração 28 – Aplicativos do Banco do Brasil S.A. via internet 

Fonte: Las Casas (2007, p. 146) 



64 

 

 

 

Quantidade de equipamentos no autoatendimento 

 

A pesquisa obteve o resultado onde 7,3% dos entrevistados estão muito insatisfeitos 

com a quantidade de equipamento no autoatendimento e 14,5% dos entrevistados 

estão insatisfeitos. Totalizando 21,8% de insatisfação. 25,5% de clientes que estão 

em dúvida se proporcionam insatisfação ou satisfação, somando com o porcentual 

de insatisfação totaliza 47,3%. 

 

Enquanto 21,8% dos clientes estão satisfeitos com a quantidade de equipamento no 

autoatendimento e 20% estão muito satisfeitos. Totalizando 41,8% de satisfação.   

 

 

Ilustração 29 – Quantidade de equipamentos no autoatendimento 

Fonte: Las Casas (2007, p. 148) 

 

 

Ilustração 30 – Quantidade de equipamentos no autoatendimento 

Fonte: Las Casas (2007, p. 149) 
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Tarifa sobre o serviço 

 

A pesquisa obteve o resultado onde 25,5% dos entrevistados estão muito 

insatisfeitos com as tarifas sobre o serviço e 18,2% dos entrevistados estão 

insatisfeitos. Totalizando 43,6% de insatisfação.   

 

Enquanto 27,3% de clientes que estão em dúvida se proporcionam insatisfação ou 

satisfação, somando com o porcentual de insatisfação totaliza o expressivo 70,9% 

de clientes insatisfeitos e dúvida, não atingindo a área de satisfação. 

 

 

Ilustração 31 – Tarifas sobre serviços 

Fonte: Las Casas (2007, p. 151) 

 

 

Ilustração 32 – Tarifas de acordo com os serviços prestados 

Fonte: Las Casas (2007, p. 151) 

 

 



66 

 

 

 

Satisfação com o cliente 

 

A pesquisa obteve o resultado onde 5,5% dos entrevistados estão muito insatisfeitos 

com a satisfação com o cliente e 9,1% dos entrevistados estão insatisfeitos. 

Totalizando 14,5% de insatisfação. 16,4% de clientes que estão em dúvida se 

proporcionam insatisfação ou satisfação, somando com o porcentual de insatisfação 

totaliza 30,9%. 

 

Enquanto 49,1% dos clientes estão satisfeitos com o ambiente físico do 

autoatendimento e 20% estão muito satisfeitos. Totalizando 49,1%, de satisfação.  

 

 

Ilustração 33 – Satisfação com o cliente 

Fonte: Las Casas (2007, p. 154) 

 

 

Ilustração 34 – Satisfação geral com o atendimento do Banco do Brasil S.A., em Campo Grande, MS 

Fonte: Las Casas (2007, p. 154) 
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CONCLUSÃO 

 

Com base na teoria aplicada neste estudo tem-se como conclusão de que realmente 

é possível aplicar técnicas de melhoria nas instituições bancárias para a melhoria no 

atendimento ao cliente. 

 

O atendimento ao cliente é um assunto muito discutido e trabalhado nas instituições. 

Com base nisso, a gestão de qualidade no atendimento ao cliente inicia com o 

compromisso dos próprios administradores de alto escalão e repassando o sentido 

do bom atendimento para seus funcionários. 

 

Também se faz necessário contratar funcionários adequados para o atendimento, 

investir em treinamento para aperfeiçoamento e conduzir um plano de carreira para 

motivar os funcionários a permanecer na empresa. 

 

Quando uma empresa possui uma cultura bem aplicada, um bom ambiente de 

trabalho, boas remunerações, os funcionários trabalham melhor consequentemente 

atendem melhor seus clientes. Proporcionando a melhoria no atendimento ao 

cliente. 

 

Saber o que cliente deseja saber seu histórico até sua data de aniversário, 

possibilita a instituição dados importantíssimos para um bom atendimento ao cliente 

consequentemente agradar com um simples cartão de agradecimento ou de 

aniversário. Tarefas básicas para agradar e ajudar um cliente gera satisfação e 

também surpreende. 

 

Deve-se obter como regra, para qualquer empresa ou instituição de encantar o 

cliente, saber antes o que irá desejar oferecer um leque de sugestões e serviços. 

 

Através de pesquisas internas e externas, é possível medir o nível de qualidade 

oferecido pela instituição. Serve como conselho, sempre realizar as medições com 

pesquisas para elevar o nível de atendimento e satisfação do cliente e funcionários. 
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Após analisar dados de pesquisas e conteúdos mencionados nesse estudo, 

notamos que as instituições que seguirem a linha de raciocínio no quesito do 

relacionamento ao cliente sempre estarão à frente do cliente para melhor atende-lo. 

No sentido de esperar que o cliente informe do problema ou serviço. 

 

Se especializar no atendimento ao cliente, é essencial para o sucesso de qualquer 

negócio, desde um vendedor de banana na feira até mesmo para as instituições 

bancárias de todos os países.  

 

Através deste estudo, ainda como sugestão, conhecer melhor a proposta de 

motivação de funcionários em todas as organizações, pois neste estudo o assunto 

não se aprofundou junto ao objetivo do presente trabalho. 
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