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RESUMO 

 

 

A pesquisa surgiu do interesse em identificar as competências consideradas 

desejáveis para um bancário prestar um bom atendimento ao cliente, bem como 

atender às expectativas de sua organização. Cada uma destas competências 

constitui-se num conjunto de capacidades cujo domínio torna-se necessário ao 

bancário que pratica o atendimento ao cliente, tendo em vista que a organização 

depende grandemente da participação efetiva de cada um.  

A pesquisa realizada foi de caráter qualitativo, e o instrumento utilizado para a 

de coleta de dados foi um questionário com 03 questões para os bancários e um 

outro com 01 questão clientes. A amostra de respondentes foi composta por sujeitos 

sendo 15 funcionários da carreira administrativa, 09 Gerentes de nível médio e 50 

clientes. Todos da agência de Maringá (PR). 

Os relatos analisados indicaram que os bancários questionados 

possuíam competências técnicas operacionais, administrativas, 

competências de ordem pessoal e organizacional, bem como eram 

possuidores de valores e sentimentos pessoais que denotam uma maior 

importância da pessoa no contexto produtivo.    

Acreditamos ser possível ut i l izar os conhecimentos gerados 

através do estudo destas experiências concretas para incentivar e 

preparar pessoas para o trabalho de atendimento ao cliente de uma 

agência bancária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5

                                                                                                                                                   

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO..................................................................................................     6 

 PROBLEMÁTICA E PROBLEMA DE PESQUISA..........................................     6  

 QUESTÕES DE PESQUISA...............................................................................     7 

 OBJETIVOS.........................................................................................................     7 

 Objetivo Geral.....................................................................................................    7 

 Objetivos Específicos..........................................................................................    7 

 JUSTIFICATIVA..................................................................................................    8 

 SUMÁRIO DO MÉTODO....................................................................................    8 

 ESTRUTURA DO TRABALHO..........................................................................    8 

2 REVISÃO DA LITERATURA...........................................................................    9 

 AS DIFERENTES FORMAS DE TRABALHO E AS COMPETÊNCIAS              
INDIVIDUAIS.......................................................................................................    9 

 EM RELAÇÃO ÀS TENDÊNCIAS FUTURAS SOBRE O TRABALHO E AS 
ORGANIZAÇÕES................................................................................................   11 

 UMA NOÇÃO DE COMPETÊNCIA EM PSICOLOGIA...................................   12 

 PRINCIPAIS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA SOBRE A NOÇÃO DE 
COMPETÊNCIA INDIVIDUAL..........................................................................   12 

 SOBRE O CONCEITO DE COMPETÊNCIA.....................................................   14 

3 MÉTODO UTILIZADO.......................................................................................   19 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS.........................................................................    21 

5 CONCLUSÕES....................................................................................................    27 

REFERÊNCIAS...................................................................................................    29 

ANEXOS..............................................................................................................    32 

 



 

 

 

6

                                                                                                                                                   

 

 

 

COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS: UM ESTUDO COM BANCÁRIOS ACERCA DO 

ATENDIMENTO AO CLIENTE NA AGÊNCIA MARINGÁ – BANCO DO BRASIL 

 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

A dinâmica bancária vem sofrendo mudanças rápidas, exigindo dos bancários 

elevado grau de investimento em aprefeiçoamento, principalmente, no âmbito das 

agências de varejo. Com  exigências cada vez maiores,  tornou-se importante um 

estudo acerca de quais competências  são desejáveis a um bancário para que ele 

possa  prestar um bom atendimento ao cliente, bem como atender às expectativas 

de sua organização. 

 

Cada uma destas competências constitui-se num conjunto de capacidades 

cujo domínio torna-se necessário ao bancário que pratica o atendimento ao cliente, 

tendo em vista que a organização depende grandemente da participação efetiva de 

cada um. 

 

 

1.1 PROBLEMÁTICA E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O interesse em pesquisar esse assunto se deu em função da identificação de 

um crescente aumento de exigências por parte da empresa em relação às 

competências do bancário, e da vivência enquanto bancário no atendimento aos 

clientes na Agência Maringá, localizada na cidade de Maringá, estado do Paraná 

(PR). 

O problema levantado inicialmente foi: Quais  competências : conhecimentos, 

habilidades e atitudes - estão presentes em um bancário que presta um ótimo 

atendimento ao cliente e atende ás expectativas da organização? 
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1.2 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Quais competências um bancário deve apresentar para atender às 

expectativas de sua organização? 

O que um bancário deve conhecer para prestar um bom atendimento ao seu 

cliente? 

Quais habilidades o bancário deve desenvolver para melhor atender o 

cliente? 

Que atitudes o bancário deve demonstrar frente às situações que lhe são 

impostas no trabalho, a fim de que apresente o desempenho esperado pela 

organização? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Investigar as competências apresentadas pelos bancários que trabalham 

diretamente com o cliente, e que os capacitam para um atendimento de excelência, 

tendo em vista a visão dos  bancários e dos clientes. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever a dinâmica de trabalho, e procurar identificar a percepção e   

compreensão dos bancários, gerentes e clientes em relação ao seu trabalho e 

às condições enfrentadas por eles em seu dia-a dia; 

b) Procurar identificar nos relatos dos bancários as competências - 

conhecimentos, habilidades e atitudes - que melhor capacitam os bancários 

para um atendimento de excelência aos clientes em uma agência de varejo. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 

  A partir da identificação de um crescente aumento de exigências por parte da 

empresa e dos clientes, em relação às competências que o bancário deve possuir 

para prestar um atendimento de excelência; e da vivência enquanto bancário no 

atendimento aos clientes, verifiquei que uma melhor compreensãodessas 

competências será de grande importância para os bancários e também para os 

clientes que necessitam desse atendimento. 

 O trabalho foi realizado na própria agência de trabalho Agência Maringá, 

localizada na cidade de Maringá, estado do Paraná. Em função disso foi possível a 

realização do mesmo.  

 

 

1.5 SUMÁRIO DO MÉTODO 

 

 

Essa pesquisa foi de caráter qualitativo, sendo que o instrumento de coleta de 

dados utilizado foi um questionário com 03 questões e um outro com 01 questão. A 

amostra de respondentes foi composta por: 74 sujeitos. Pertencentes à  agência de 

Maringá (PR). 

 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

  Resumo; Introdução: Problemática, questionário de pesquisa, Objetivos, 

,Justificativa , Sumário e Estrutura do trabalho; Revisão da Literatura; Método 

Utilizado; Análise dos resultados; Conclusões; Referências e Anexos.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 AS DIFERENTES FORMAS DE TRABALHO E AS COMPETÊNCIAS 

INDIVIDUAIS 

 

A produção de bens e serviços já passou por diferentes fases. Durante toda a 

Idade Média, eram realizadas através das corporações constituídas por um mestre 

artesão independente e dois ou três empregados aprendizes. Além da força de 

trabalho, as pessoas também eram donas da matéria-prima e dos meios de 

produção – as ferramentas com que trabalhavam. Eram altamente qualificadas, em 

projeto, operação de máquinas, ajuste e acabamento. Muitos trabalhadores 

progrediam através de um aprendizado que abrangia todo um conjunto de 

habilidades artesanais. Muitos podiam esperar administrarem suas próprias oficinas, 

tornando-se empreendedores autônomos ou trabalhando para firmas de montagem 

(Huberman, 1981, p.125). 

 

Nos tempos do ar tesanato, os conhec imentos sobre os  
produtos e processos eram dominados e in tegrados numa 
pessoa.  O ar tesão conhec ia esses dois aspectos: e le 
“projetava” e desenhava os produtos que ir ia produzir ,  obt inha 
as ferramentas necessár ias e desempenhava as tarefas de 
produção, gera lmente com o auxí l io de aprendizes. À medida 
que estes aprendiam com o mestre-ar tesão, garant ia-se a 
cont inuidade do of íc io e dos conhec imentos e habi l idades a 
e le assoc iado (F leury,  1995, p.33).   

 

As habilidades profissionais geralmente eram desenvolvidas através do 

trabalho conjunto entre o mestre e o aprendiz, configurando-se no que se passou a 

chamar de aprender fazendo (Malvezzi, 1994, p.24). A necessidade de projetar e 

executar o trabalho requeria do indivíduo múltiplas habilidades. 

 

A principal habilidade exigida era a capacidade de organização, pois esta era 

a principal parte do trabalho e provém do próprio executor. Por poder proceder à 

organização temporal da atividade produtiva, escolher as técnicas operatórias, os 

instrumentos e os materiais empregados, resguardados os devidos limites, o 

indivíduo podia adaptá-la às suas aspirações e competências (Dejours, 1992). 
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O trabalhador perdeu as habilidades genéricas e tornou-se um especialista. 

Deixou de dominar o todo e passou e conhecer apenas uma parte do processo. O 

sistema produtivo ganhou agilidade e produtividade. A configuração máxima desta 

fase é representada pelo fordismo e pela produção em massa nas primeiras 

décadas do século XX. 

 

Com a identificação dos fatores sociais nas relações de produção, a partir da 

década de 1930, houve uma ampliação da concepção do trabalhador qualificado. A 

admissão da existência do grupo informal na organização e a necessidade de se 

relacionar no trabalho, a interação pessoal e a motivação no trabalho tornaram-se 

pontos de grande importância para a produtividade industrial, levando à necessidade 

de outras competências, como por exemplo, a facilidade de se relacionar, de 

trabalhar em grupo, de se comunicar e cooperar. Como reflexo, houve uma 

ampliação do conceito primitivo de tarefa desenvolvido pelo taylorismo, de tal forma 

que a atividade produtiva tornou-se mais complexa e com maiores exigências em 

termos de requisitos do trabalhador. Conceitos como autonomia, autocontrole, 

envolvimento e reconhecimento passaram a exigir outros requisitos do trabalhador, 

além dos motores (Wood, 1995, p.102). 

 

A realidade atual do trabalho, denominada de pós-industrial, possui 

características que o difere do modelo industrial, amplamente utilizado até a década 

de 1970, aproximadamente. É uma concepção dinâmica, que extrapola o sectarismo 

e a super-especialização. O avanço tecnológico e o desenvolvimento sociocultural 

estão transformando as relações de produção, que, por sua vez, estão exigindo 

outras competências dos ocupantes dos cargos, e com elas um maior número de 

habilidades tornam-se necessárias, bem como o domínio de um maior volume de 

conhecimentos.  

 

Há mudanças profundas na organização do trabalho [do  
trabalhador com tarefas rot ine iras e f ragmentadas para o 
pol iva lente e in terdependente] ,  com ênfase colocada na 
produção integrada,  de qual idade, vo ltada a demandas  
específ icas e não mais à produção em massa (Dupas,  1999,  
p.56).   
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A polivalência, citada pelo autor, exige das pessoas o domínio de muitas  

habilidades, de tal forma que o torne capacitado a desempenhar mais de uma 

função. O conceito de empreendedorismo, muito utilizado no contexto organizacional 

a partir do início da década de 90, traz consigo a necessidade de as pessoas 

dominarem competências como a capacidade de resolução de problemas, 

dinamismo, iniciativa, criatividade, liderança, além de outras, o que de certa forma 

amplia muito as exigências em termos de habilidades e conhecimentos dominados 

pelo trabalhador.  

 

 

2.2 EM RELAÇÃO ÀS TENDÊNCIAS FUTURAS SOBRE O TRABALHO E AS 

ORGANIZAÇÕES  

 

O que antes tinha um caráter estático passa a ser visto de maneira dinâmica: 

não basta integrar o conhecimento; é preciso estabelecer uma dinâmica de contínua 

aprendizagem, uma postura de aprender a aprender, para mudar sempre (Fleury, 

1995, p.40). 

 

Conforme defende a autora, ao trabalhador não basta mais apenas saber 

fazer, mesmo que de forma eficaz. Ele precisa saber aprender a fazer 

continuamente. O conhecimento não possui uma forma acabada, pronta, que possa 

ser aplicado conforme adquirido. Ele se apresenta de forma dinâmica e construtiva. 

Assim, a competência para a mudança e para a adaptação ao novo deve ser o ponto 

de partida.  

 
Assim, o estudo e a compreensão das competências envolvidas nos 

processos de trabalho tornam-se assuntos de relevante importância para aqueles 

que se interessam pelas novas tendências do mundo do trabalho.  

 
A Psicologia é uma área do conhecimento bastante antiga. A princípio ela era 

entendida como o “estudo da alma”, mais tarde como o estudo da consciência 

humana, e por último a ciência que estuda o comportamento humano, conceito que 

ocorreu somente no final do século XIX. Logo após ter adquirido o “status científico”, 
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ela passou a ser dividida em três áreas distintas de atuação: clínica, educacional e 

organizacional ou do trabalho. Em particular, interessa-nos aqui a área 

organizacional, mais especificamente a Psicologia Aplicada às Relações de 

Trabalho, por estar mais afeta com ao objeto de estudo da pesquisa. 

 

 

2.3 UMA NOÇÃO DE COMPETÊNCIA EM PSICOLOGIA 

 

Os conhecimentos sobre habilidades e competências em Psicologia originam-

se de três grandes vertentes. A primeira deriva da Psicologia do Desenvolvimento, 

que busca conhecer “o processo de desenvolvimento psicológico do ser humano e 

seus principais produtos, ou seja, as características psicológicas do ser humano, em 

suas diversas idades, ao longo do seu ciclo vital” (Lima, 1990). A segunda vem da 

Psicologia da Aprendizagem, que estuda os processos e as condições em que se dá 

a aprendizagem humana (aprendizagem de conhecimentos, atitudes, habilidades, 

sentimentos, destrezas etc.), em diferentes contextos e situações de ensino-

aprendizagem, planejadas e espontâneas. A terceira está ligada aos estudos 

relativos à aferição de capacidades e habilidades cognitivas, psicomotoras, afetivo-

emocionais etc. (Manfredi, 1998). 

 

Do ponto de vista teórico e metodológico, as capacidades e/ou habilidades 

são definidas a partir de padrões de competências preestabelecidos, que os próprios 

pesquisadores elegem como parâmetros para a construção dos instrumentos de 

mensuração (Manfredi, 1998). 

 
 
2.4 PRINCIPAIS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA SOBRE A NOÇÃO DE 

COMPETÊNCIA INDIVIDUAL 

 

Apesar das diferentes formas de pensar a abordagem competência, alguns 

dos trabalhos mais recentes sobre o tema (Boterf, 1994 e 1999; Zarifian, 1995; Levy 

Leboyer, 1996; Tremblay e Sire, 1999; Fleury e Fleury, 2000) têm convergido nos 

seguintes aspectos. 
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A noção de competência gerencial deve ser pensada como uma ação através 

da qual de mobilizam conhecimentos, habilidades e atitudes pessoais e profissionais 

a fim de cumprir com certa tarefa ou responsabilidade, numa determinada situação. 

A noção de competência, portanto, se torna efetiva através de ações que mobilizam 

capacidades – em alguns casos, essa ação pode mobilizar apenas uma capacidade. 

(Por exemplo: a habilidade saber ouvir pode ser mobilizada sob a forma de ação 

ouvir clientes sobre novos serviços. Nesse caso, vamos avaliar se essa ação 

atendeu o nível de competência esperado, a partir das responsabilidades/ 

desempenho esperado para aquela ação). 

 

A efetividade e a legitimação de uma competência se dão através de uma ou 

mais ações em situação real de trabalho, ou seja, em condições específicas do 

ambiente de trabalho. Em outras palavras, ninguém pode ser competente a priori, ou 

seja, com base em capacidades desenvolvidas numa situação ocorrida no passado. 

 

As competências definidas de forma mais genérica são mais compatíveis com 

o estado atual do trabalho: multifuncional e abrangente (ao contrário da tendência 

especialista). Entretanto, às vezes é difícil construir dessa forma. 

 

Mais importante do que dar ênfase à “metodologia” de gestão das 

competências (noção, definição, composição e classificação) é tratá-la em função 

das necessidades (homogeneizar as competências organizacionais, o 

desenvolvimento das pessoas, a avaliação de desempenho, etc.). Assim, a 

metodologia de gestão de competências não deve servir como uma “camisa-de-

força”.  

 
Segundo Fandt apud Wood Jr. (1999, p. 135), as competências gerenciais 

são inter-relacionadas às competências organizacionais e construídas umas sobre 

as outras como uma teia complexa. A noção de competência não deve ser 

confundida com a de desempenho, que é a quantificação da performance. A 

competência pode ser caracterizada como uma maneira de atingir o desempenho 

esperado, mas não se confunde com ele. Com base no que analisamos, podemos 
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citar alguns exemplos de competências do tipo gerencial para encaminhar uma visão 

mais pragmática da noção de competências: 

- Competência 1: busca conhecer de maneira sistemática a opinião dos 

clientes e é ágil nas respostas aos seus feedbacks e necessidades. 

- Competência 2: associa a visão e a estratégia da empresa às situações e 

problemas gerenciais em que atua. 

- Competência 3: monitora e avalia as atividades e ações de sua área a partir 

de padrões e indicadores que adotam medidas de correção e avaliação quando 

necessárias. 

- Competência 4: atua de forma orientada para o desenvolvimento do espírito 

de equipe nas situações e problemas que gerência. 

 

 

2.5 SOBRE O CONCEITO DE COMPETÊNCIA 

 

Popularmente, a palavra competência está relacionada com a qualificação de 

uma pessoa para realizar algo. Entre os profissionais de Recursos Humanos, ela é 

comumente definida como sendo um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes que afetam a maior parte do trabalho de uma pessoa, e que se relacionam 

com o desempenho no trabalho; são variáveis que podem ser mensuradas através 

de comparação com padrões estabelecidos, e desenvolvidas através de treinamento 

(Fleury, 2000, p.18). No mundo do trabalho, a palavra competência vem assumindo 

diversos significados, alguns mais ligados às características da pessoa, como 

conhecimentos, habilidades, atitudes [ou seja, variáveis de input], e outros, à tarefa, 

aos resultados [variáveis de output] (McLagan, 1997, p.41).  

 

O conceito de competência que ora se encontra em conformação extrapola os 

limites do modelo fordista/taylorista, muito utilizado até a década de 1980. Para 

Fleury (2000, p.19), ele não se limita aos requisitos da posição ou do cargo, nem 

tão-somente ao estoque de conhecimentos teóricos e empíricos da pessoa, que 

poderiam ser classificados e certificados pelo sistema educacional. A noção de 

competência baseia-se nos conceitos de capacidades e habilidades, constructos 
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teóricos advindos das ciências humanas – da Psicologia, da Educação e da 

Lingüística (Manfredi,1998, p.15). 

Segundo Manfredi (1998, p.25), o processo de reorganização da economia 

mundial e as transformações técnico-organizacionais vêm afetando as formas de 

representação das noções de trabalho. Tantas mudanças no mundo da produção e 

do trabalho revelam a emergência de um novo perfil de qualificação da força de 

trabalho, com base nas seguintes exigências: 

 

Posse de escolaridade básica, de capacidade de adaptação a novas 

situações, de compreensão global de um conjunto de tarefas e das funções anexas, 

o que demanda capacidade de abstração e de seleção, trato e interpretação de 

informações. Como os equipamentos são frágeis e caros e como se advoga a 

chamada administração participativa, são requeridas também a atenção e 

responsabilidade. Haveria, também, um estímulo à atitude de abertura para novas 

aprendizagens e criatividade para enfrentamento de imprevistos. As formas de 

trabalho em equipe exigiriam ainda a capacidade de comunicação grupal (Machado, 

1996). Conforme declara a autora, nota-se que as formas de trabalho estão se 

tornando muito mais complexas, mais amplas e menos parcializadas, ao contrário do 

que prega o modelo taylorista-fordista, o que de certa forma passa a exigir o 

desenvolvimento de outras competências além das técnico-operacionais, por parte 

do trabalhador. 

A permanência do indivíduo na empresa dependerá da sua capacidade de 

abstrair as mudanças em curso, de executar novas tarefas e de se adaptar com 

facilidade. As organizações, na sua maioria, já estão exigindo escolaridade 

equivalente ao primeiro grau completo, até para as funções mais simples. 

 

O modelo de competências vem sendo adotado por empresas de diversos 

países, entre eles França, Inglaterra, Alemanha, Itália etc. (Tanguy, 1997). No Brasil, 

embora já seja conhecido desde a década de 1970, só mais recentemente é que 

passou a ser incorporado na linguagem empresarial, no discurso de técnicos de 

órgãos públicos e de alguns cientistas sociais (Manfredi, 1998, p.27). 
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Este enfoque do trabalho pressupõe uma formação mais estruturada do 

indivíduo, incluindo pelo menos o primeiro grau, na esfera educacional, e um 

convívio social não restrito, isto é, um relacionamento com grupos sociais 

diversificados. Quanto maiores e mais diversificados forem os conhecimentos e as 

habilidades desenvolvidos ao longo da vida, maiores serão as possibilidades de 

desenvolvimento de competências para o trabalho.  

 

Segundo Deluiz (1994), o novo modelo de trabalho requer basicamente cinco 

grupos de competências: 1) básicas e específicas relativas a um grupo específico de 

ocupações; 2) organizacionais e metódicas; 3) comunicativas; 4) sociais; e 5) 

comportamentais. 

 

Para a Sefor – Secretaria de Formação Profissional do Ministério do Trabalho, 

o conceito de competência refere-se a um processo de educação contínua, através 

do qual o indivíduo desenvolve um conjunto de habilidades, assim classificadas e 

definidas: básicas: as mais essenciais, como ler, interpretar, calcular, e até funções 

cognitivas mais elaboradas, como algum tipo de raciocínio; específicas: mais 

relacionadas ao trabalho, como saber fazer e saber ser; e de gestão: relativas às 

capacidades de autogestão, de empreendimentos, de trabalhos em equipes (Sefor, 

1996).    

Portanto, competência não é algo que possa estar apenas contido nas 

predefinições da tarefa, mas refere-se à capacidade de a pessoa ter iniciativas, ir 

além das atividades prescritas, ser capaz de compreender e dominar novas 

situações no trabalho, ser responsável e ser reconhecido por isso. Uma dimensão 

que no passado era um atributo da minoria pensante, nas organizações, a “visão 

estratégica” passou a ser necessária em todos os níveis (com diferentes 

ponderações e significações), tornando-se parte importante das competências do 

indivíduo. 

 
Para Zarifian (1994, p.20, p.111), a realidade contemporânea exige que o 

indivíduo esteja sempre mobilizando recursos a fim de resolver novas situações de 

trabalho. Portanto, competência não é algo que possa estar apenas contido nas 
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predefinições da tarefa, mas refere-se à capacidade de a pessoa ter iniciativas, ir 

além das atividades prescritas, ser capaz de compreender e dominar novas 

situações no trabalho, ser responsável e ser reconhecido por isso. Uma dimensão 

que no passado era um atributo da minoria pensante, nas organizações, a “visão 

estratégica” passou a ser necessária em todos os níveis (com diferentes 

ponderações e significações), tornando-se parte importante das competências do 

indivíduo. 

 

Para Fleury & Fleury (2000, p.21), a noção de competência aparece 

associada a verbos como saber agir, mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e 

complexos, saber aprender, saber se engajar, assumir responsabilidades e ter visão 

estratégica. Esta noção denota ação por parte do indivíduo, isto é, ter competência 

implica ter capacidade de analisar e compreender situações, tomar decisões e agir. 

 

É importante realçar que o conceito de competência que ora se encontra em 

formação decorre das necessidades determinadas pelas condições de produção 

pós-industrial. O avanço tecnológico e as transformações socioeconômicas e 

políticas conquistadas pelo homem estão estabelecendo novos paradigmas no 

universo produtivo, e isto está requerendo um trabalhador diferente daquele há 

muito tempo proposto pelo modelo taylorista-fordista.  

Entre os autores consultados não identifiquei uma definição única do que 

venha a ser um modelo de competência, mas a maioria converge para um mesmo 

ponto de vista, o de que a realidade atual do trabalho exige pessoas com 

competências múltiplas. Entre eles, Afonso Fleury e Maria Tereza Leme Fleury; Paul 

Singer, além de outros. 

Para Fleury & Fleury (2000), a dinâmica produtiva pós-industrial 

encontra-se sob forte dinâmica transformista, que por sua vez está 

exigindo um novo perf i l de trabalhadores. Esta nova real idade vem 

exigindo uma série de competências que não eram contempladas pelo 

modelo fordista/taylorista. Eles descrevem competência como, 

principalmente, um saber agir,  que signif ica saber o que e porque faz; 

saber julgar, escolher, decidir. 
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Um saber agir  responsável  e reconhecido, que implica 
mobi l izar ,  in tegrar ,  t ransfer ir  conhec imentos, recursos,  
habi l idades, que agreguem valor econômico à organização e 
valor  soc ia l ao indivíduo (F leury & Fleury,  2000, p.21).  

 

Para melhor esclarecimento desta definição, os autores 

apresentam o signif icado de algumas competências prof issionais 

consideradas necessárias ao trabalhador contemporâneo: 

 

Saber mobi l izar  s ignif ica: saber mobi l izar recursos de 
pessoas,  f inanceiros , mater ia is ,  cr iando s inerg ia entre e las. 
Saber comunicar  s igni f ica: compreender , processar ,  t ransmit ir  
informações e conhec imentos, assegurando o entendimento da 
mensagem pelos  outros. 
Saber aprender  s ignif ica:  t rabalhar o conhec imento e a 
exper iênc ia.  Rever modelos menta is.  Saber desenvolver–se e 
propic iar  o desenvolvimento dos outros . 
Saber comprometer-se  s ignif ica: saber engajar-se e  
comprometer-se com os objet ivos da organização. 
Saber assumir  responsabi l idades  s ignif ica: ser responsável,  
assumindo os r iscos e as conseqüênc ias de suas ações, e ser ,  
por  isso, reconhec ido.  
Ter v isão estratégica  s ignif ica: conhecer e entender o negóc io 
da organização, seu ambiente, ident i f icando oportunidades,  
a lternat ivas (F leury & Fleury,  2000, p.22).  

 

Este perfil requer das pessoas uma capacidade bastante variada em termos 

de conhecimentos e habilidades, não se restringindo apenas aos adquiridos através 

a educação formal, mas de maneira ampla, através das mais variadas modalidades 

de aprendizagem. 
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3 MÉTODO UTILIZADO 

 

 

Geralmente as pesquisas de cunho qualitativo são baseadas em entrevistas, 

quase sempre longas e semi-estruturadas. Nesses casos, a definição de critérios 

segundo os quais são selecionados os sujeitos que vão compor o universo de 

investigação é algo primordial, pois interfere diretamente na qualidade das 

informações a partir das quais é possível construir a análise e chegar à 

compreensão mais ampla do problema delineado. A descrição e delimitação da 

população base, ou seja, dos sujeitos a serem entrevistados, assim como o seu grau 

de representatividade no grupo social em estudo, constituem um problema a ser 

imediatamente enfrentado. 

 

Numa metodologia de base qualitativa o número de sujeitos que virão a 

compor o quadro das entrevistas dificilmente pode ser determinado a priori – tudo 

depende da qualidade das informações obtidas em cada depoimento, assim como 

da profundidade e do grau de recorrência e divergência destas informações. 

Enquanto estiverem aparecendo “dados” originais ou pistas que possam indicar 

novas perspectivas à investigação em curso as entrevistas precisam continuar 

sendo feitas. 

 
À medida que se colhem os depoimentos, vão sendo levantadas e 

organizadas as informações relativas ao objeto da investigação e, dependendo do 

volume e da qualidade delas, o material de análise torna-se cada vez mais 

consistente e denso. 

 

Essa pesquisa teve um caráter qualitativo, sendo que o instrumento de coleta 

de dados utilizado foi um questionário com 03 questões e um outro com 01 questão. 

A amostra de respondentes foi composta por: 15 funcionários da carreira 

administrativa, 09 Gerentes de nível médio e 50 clientes, todos da agência de 

Maringá (PR). 
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Questionário para ser respondidos pelos bancários foi constituído de 03 

questões a seguir: 

1) Quais os conhecimentos específicos que o bancário deve ter para 

prestar um atendimento de excelência ao cliente? 

2) Quais conhecimentos e habilidades o bancário deve desenvolver para 

melhor atender o cliente? 

3) Que atitudes o bancário deve demonstrar frente às situações que lhe 

são impostas no trabalho, a fim de que apresente o desempenho esperado pela 

organização? 

 

O questionário respondido pelos clientes teve apenas uma questão: 

- Quais as competências necessárias ao bancário para realizar um (bom 

atendimento) atendimento de excelência? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

21

                                                                                                                                                   

 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 

Através da análise das informações obtidas junto aos Bancários, da 

Agência Maringá (Pr) do Banco do Brasil, observamos, que os mesmos, 

desenvolvem um grande rol de conhecimentos e de habilidades, assim 

como passam a incorporar alguns valores e sentimentos que são típicos do 

indivíduo que atende pessoas. Em se tratando de habilidades, observamos 

que são muitas as que aparecem nas respostas dos bancários.  

Embora varie o grau de profundidade com que os Sujeitos têm 

conhecimento dos produtos e serviços, todos eles relataram ter certo 

conhecimento, o que de certa forma é muito importante para que tenham 

condições de executar as atividades e fazer com que elas e a organização 

evoluam através das suas ações. Este conhecimento foi relatado por 100% 

dos Bancários questionados, e também por 85% dos clientes. O 

conhecimento dos produtos e serviços que a Instituição bancária oferece 

aos seus clientes é de suma importância para que o Bancário possa prestar 

um atendimento de excelência.  

A capacidade para solucionar problemas é uma habilidade que 

também aparece em 80% dos sujeitos questionados. Entendemos que esta 

é uma necessidade do bancário, visto que é sua a responsabilidade 

enquanto trabalhador e responsável em dar um atendimento com 

excelência ao cliente bancário. Ele necessita estar preparado para 

encontrar solução para os problemas com que se depara no dia-a-dia. Esta 

característica torna o trabalho mais fluido e mais dinâmico, pois os 

trabalhadores estão sempre procurando compreender melhor o processo 

para poder intervir quando necessário. 

Dentro de uma agência, o processo de comunicação necessita fluir 

com rapidez e eficácia, e isto parece ocorrer, pois os 26% dos Bancários 

demonstram possuir habilidade de se comunicar. A grande maioria das 

decisões e das ações dentro de uma agência ocorre de forma harmônica e 

rápida. Assim, uma competência que é de grande importância para 
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qualquer tipo de organização aparece bem desenvolvida nas agências 

bancárias.  

Dos Bancários que responderam ao questionário 30% indicaram que 

para dar um bom atendimento (atendimento de excelência) é desejável que 

se tenha uma capacidade bem desenvolvida de identificar e definir 

objetivos, tanto os objetivos do Banco (vendas) como os do cliente 

(desejos) que está sendo atendido. Existe neles clareza em relação àquilo 

que a instituição espera deles e o que o cliente deseja.  

Os relatos dos Bancários, tanto da gerência média como os da 

carreira administrativa, 45% denotam a existência de uma capacidade de 

identificar necessidades, tanto no seu trabalho quanto na organização. A 

atuação deles não se restringe a apenas executar uma atividade específica: 

eles procuram observar onde há carência, agindo pro ativamente, com isso 

verificando o que pode ser melhorado no atendimento bancário. 

Cerca de 42% do funcionários questionados revelaram certa 

capacidade de ter uma visão sistêmica da instituição onde trabalham, 

fazendo projeções em relação às suas atividades e seus atendimentos aos 

clientes. De certa forma, esta capacidade de fazer exercícios sobre o futuro 

revela uma habilidade de identificar variáveis que podem ser trabalhadas 

no presente, de tal forma a produzir determinados resultados esperados.  

A auto-gestão profissional é uma habilidade que está presente em 

78% dos gerentes questionados. Eles verbalizaram a necessidade de 

exercer um bom atendimento ao cliente, tentando demonstrar capacidade 

de administrar a vida profissional, investindo na carreira e no próprio 

desenvolvimento. Muitos funcionários da Gerência Média fazem cursos de 

vendas, de investimento financeiro e MBA a fim de melhorar o  

desenvolvimento de sua carreira profissional.  

A polivalência funcional está presente nos bancários estudados. 

Cerca de 60% expressaram que desenvolvem mais de uma função dentro 

da organização. Essa polivalência se faz presente na área de gerência, na 

área administrativa, bem como nas duas. As pessoas geralmente 
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desenvolvem trabalhos técnicos voltados para a produção de bens e 

serviços e também desenvolvem outras funções como venda de produtos.   

  Perto de 89% dos Bancários e 40% dos clientes pesquisados 

relataram que para se prestar um bom atendimento o funcionário deve ser 

ágil e dinâmico, e a maioria demonstrou fazer isso. A prática de pensar 

nas várias possibilidades de se realizar as atividades, e também nas 

necessidades e nas possibilidades. Assim, passa a planejar melhor as suas 

ações, tendo em vista que o retorno do seu trabalho será tanto melhor 

quanto mais adequadas forem às ações e as estratégias adotadas. Com 

isso se tornam mais dinâmicos e ágeis.  O planejamento faz parte do dia-a-

dia das pessoas na organização. 

Uma característica apresentada por 65% dos clientes questionados 

foi o desejo de ser respeitado pelos bancários. Muitos dos clientes 

revelaram que o Bancário para dar um bom atendimento, deve ter certa 

consciência da importância de respeitar o outro no processo de convivência 

do trabalho.  

 A responsabilidade é um outro valor que aparece nas respostas dos 

clientes, com 50% de freqüência. Ser responsável é uma exigência ao 

indivíduo para se manter como funcionário de uma instituição bancária, 

pois o seu vínculo com a empresa demanda participação, autonomia, 

iniciativa e dedicação, tudo baseado na responsabilidade pessoal e 

profissional. Além disso, o bancário está representando a instituição para o 

cliente no momento do atendimento. 

Para 90% dos clientes pesquisados a educação do bancário é uma 

virtude sine-qua-non para se ter um atendimento de excelência, pois essa é 

uma das principais qualidades no atendimento. Sem ela o indivíduo 

trabalhador de uma instituição bancária, não conseguiria dar qualquer tipo 

de atendimento satisfatório.   

A simpatia foi citada por 45% dos clientes questionados. Este valor 

aparece na forma da preocupação em ser cortês com o outro, 
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independentemente da sua posição na instituição bancária. É importante 

para as pessoas, que todos dêem um atendimento de  maneira uniforme. 

Dos clientes, 55% responderam que o bancário para prestar um bom 

atendimento (atendimento de excelência), deve possuir um elevado grau de 

honestidade. Esta é uma virtude do ser humano, faz parte do caráter do 

indivíduo, Essa resposta expressa o desejo do cliente que quer ver no 

bancário a segurança/confiança que ele necessita depositar, tanto na 

instituição como no funcionário, tendo em vista que uma significativa 

parcela das suas economias está depositada e/ou investida na 

organização.  

Para 85% dos bancários, e somente para 15% dos clientes a 

habilidade em vendas, faz a diferença no atendimento ao cliente. Para os 

bancários essa habilidade é de suma importância para sua carreira dentro 

da instituição, pois  uma boa política de vendas é importante para a saúde 

da organização. Já para os clientes, o ato de vender não tem tanta 

importância assim. 

Por fim, pudemos observar, que 40% dos bancários e 60% dos 

clientes colocaram a motivação como uma necessidade.  Os bancários 

demonstraram que estão dispostos a trabalhar o quanto for necessário para 

atingir as metas propostas pelo banco, pois acreditam no crescimento e 

desenvolvimento profissional. Assim eles se sentem motivados em realizar 

suas atividades da melhor forma possível.  

Os relatos analisados indicaram que os bancários questionados 

possuíam competências técnicas operacionais, administrativas, 

competências de ordem pessoal e organizacional, bem como são 

possuidores de valores e sentimentos pessoais que denotam uma maior 

importância da pessoa no contexto produtivo.    

Enfim, as informações analisadas dão indicativos de que numa 

organização bancária são desenvolvidos vários fatores pessoais e 

profissionais que, de certa forma transformam o indivíduo, de maneira que 
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ele deixa de se comportar apenas como um empregado assalariado, 

cumpridor de horários e tarefas predeterminados, e passa a se comportar 

como uma pessoa que possui horizontes mais amplos, capaz de visualizar 

o todo sem esquecer das partes.  Que o trabalho nas agências bancárias 

não implica necessariamente num fracionamento da existência humana. 

 

 

Tabela referente a síntese das respostas do questionários. 

 

  

COMPETÊNCIAS 
VISÃO 

DO BANCÁRIO 
VISÃO 

DO CLIENTE 

Conhecimento dos produtos e dos 
serviços 100% 85% 

Capacidade para solucionar problemas 80% 0% 

Boa comunicação 26% 0% 
Capacidade para identificar e definir 
objetivos 30% 0% 
Capacidade para identificar 
necessidades 45% 0% 

Polivalência profissional 60% 0% 

Capacidade de auto-gestão profissional 78% 0% 

Agilidade e dinamismo 89% 40% 
Habilidade para vender produtos e 
serviços 85% 15% 

Praticar o respeito pelo outro 0% 65% 
Possuir grande capacidade de 
responsabilidade 0% 50% 

Apresentar-se de maneira educada 0% 90% 

Apresentar de maneira simpática 0% 45% 
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 Gráfico contendo a síntese dos resultados às resposta ao 

questionário aplicado em bancários e clientes. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

O objetivo da pesquisa consistiu em verificar a estrutura 

organizacional e as suas exigências em termos de competências pessoais 

e profissionais, para viabilizar o bom atendimento ao cliente. Desta forma, 

buscamos identificar, através das respostas aos questionários, as 

competências presentes nos bancários para que se tornasse possível a 

execução do trabalho voltado para o atendimento com excelência.  

A questão da polivalência profissional está muito presente nos 

Sujeitos pesquisados. Um bancário deve ir muito além da polivalência 

funcional, porque, além de desenvolver várias habilidades, ele também 

trabalha com uma outra dimensão, o cliente enquanto pessoa e a esfera 

organizacional. 

As pessoas questionadas demonstraram estar sempre preocupadas 

em dar um bom atendimento ao cliente, obter maiores informações sobre 

os produtos e serviços oferecidos ao cliente.  

Os bancários pesquisados apresentaram uma amplitude bastante 

grande de competências, o que denota o desenvolvimento de várias áreas 

do conhecimento. Foi possível observar que os mesmos, de maneira 

geral, possuem um conhecimento mais profundo dos produtos e serviços 

oferecidos pelo Banco aos seus clientes.  

Quanto a si mesmos, os bancários demonstraram possuir certa 

consciência da sua condição profissional e pessoal, sendo capazes de 

identificar limitações e carências, bem como potencialidades. Possuem  

clareza sobre o que devem fazer para superar as dif iculdades existentes. 

Quanto às habilidades, foi possível identif icar que um grande número 

delas encontra-se desenvolvidas nos bancários, entre as quais: 

habilidade para tomar iniciativa; conhecimento dos produtos e serviços 

oferecidos por uma agência de varejo aos seus clientes; solucionar 

problemas; comunicar-se; definir e identif icar objetivos; agir 

estrategicamente (ser pro ativo); realizar atividades técnicas; possuir 
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agilidade e dinamismo; habilidade em vendas; identif icar necessidades 

desenvolver mais de uma função (polivalência funcional); relacionar-se 

com as pessoas; saber ouvir; analisar e compreender situações. Mas, 

acima de tudo, ficou evidente que o bancário não pode se esquecer que o 

cliente é uma pessoa dotada de emoções, que vão desde o desejo de 

prosperar através da sua relação com o Banco, mas também de 

inseguranças, medos, etc., o que fica evidente nas respostas dos 

mesmos.   

Quantos aos clientes detectamos que emitiram suas opiniões, as 

respostas foram menos em direção ás competências, e mais em direção 

às virtudes desejadas, tais como: honestidade, confiança, respeito, 

educação. Elas fazem parte no desejo do cliente, que quer que os 

funcionários de uma instituição financeira, bem como a própria instituição 

sejam honestos, de confiança, respeitadores, educados, para que ele seja 

atendido com excelência e poder ter total confiança em deixar suas 

economias depositadas nesta instituição, e fazer negócios com os 

mesmos.  

Acreditamos ser possível utilizar os conhecimentos gerados através 

destes estudos empíricos para incentivar e informar as pessoas para o 

trabalho de atendimento ao cliente de uma agência bancária. 

Considerando que o nosso objetivo consistia investigar as 

competências apresentadas pelos bancários que trabalham diretamente 

com o cliente, e que os capacitam para um atendimento de excelência, 

com base na visão dos próprios bancários, e seus clientes, entendemos 

que o presente estudo tornou possível o seu alcance.  
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Anexos 
 
 

 
QUESTIONÁRIO SOBRE AS COMPETÊNCIAS  

Um levantamento das competências consideradas necessárias pelos 

bancários para que seja dado um atendimento adequado às exigências do 

cliente na atualidade. 

Questionário para ser respondidos pelos bancários sobre as Competências 

(conhecimentos e habilidades) necessárias ao Bancário para prestar um 

Atendimento de Excelência ao Cliente. 

Os dados obtidos serão utilizados para elaboração da monografia do curso 

MBA, especialização em Gestão de Negócios Financeiros, da UFRGS. 

Considero importante ressaltar que não existe conceito de resposta correta ou 

errada. As respostas devem ser baseadas na sua percepção da realidade.  

Não é preciso se identificar, pois o que interessa não é saber quem 

respondeu, mas como é sua opinião sobre as competências necessárias para um 

atendimento de Excelência. 

Responder esse pequeno questionário não vai tomar muito do seu tempo. 

Vale lembrar que a sua colaboração é muito importante para o sucesso deste 

trabalho. 

OBRIGADA 

1) Quais os conhecimentos específicos que o bancário deve possuir para 

prestar um atendimento de excelência ao cliente? (listar os conhecimentos 

abaixo) 
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2) Quais conhecimentos e habilidades o bancário necessita desenvolver 

para melhor atender o cliente? (idem) 

 

 

 

 

3) Que atitudes o bancário deve demonstrar frente às situações que lhes 

são impostas no trabalho, a fim de que apresente o desempenho esperado pela 

organização? 
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QUESTIONÁRIO SOBRE AS COMPETÊNCIAS  

Um levantamento das competências consideradas necessárias pelos 

bancários para que seja dado um atendimento adequado às exigências do 

cliente na atualidade. 

Questionário para ser respondidos pelos clientes sobre as Competências 

(conhecimentos e habilidades) necessárias ao Bancário para prestar um 

Atendimento de Excelência ao Cliente. 

 

Os dados obtidos serão utilizados para elaboração da monografia do curso 

MBA, especialização em Gestão de Negócios Financeiros, da UFRGS. 

Considero importante ressaltar que não existe conceito de resposta correta ou 

errada. As respostas devem ser baseadas na sua percepção da realidade.  

Não é preciso se identificar, pois o que interessa não é saber quem 

respondeu, mas como é sua opinião sobre as competências necessárias para um 

atendimento de Excelência. 

Responder esse pequeno questionário não vai tomar muito do seu tempo. 

Vale lembrar que a sua colaboração é muito importante para o sucesso deste 

trabalho. 

1) Quais as competências necessárias ao bancário para realizar um (bom 

atendimento) atendimento de excelência? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


