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RESUMO 

O objeto de estudo desta monografia consiste em analisar e avaliar os motivos que levam 

os clientes do Banco do Brasil,  agência Candói - PR a solicitarem encerramento de contas 

correntes mapeando os principais fatores por faixa etária, grau de instrução, renda e tempo de 

conta desses clientes. Foram utilizados conceitos de comportamento do consumidor, a satisfação 

do cliente, marketing, marketing de relacionamento e marketing da informação Foi feita pesquisa 

do tipo estudo de caso com caráter exploratório e abordagem qualitativa. Verificamos com a 

pesquisa que o maior índice de encerramento de contas na agência Candói – PR não foi em 

decorrência de mau atendimento ou insatisfação do cliente e sim por questões econômicas e 

profissionais dos clientes. 

 

Palavras chave: Encerramento de conta corrente, satisfação do cliente, marketing. 
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I. INTRODUÇÃO 
 
 

I.1. - CONTEXTO 
 
 

Criado pelo Príncipe regente D.João, por alvará de 12 de outubro de 1808, o Banco do 

Brasil iniciou suas atividades a 11 de dezembro do ano seguinte. Fundado sob inspiração do 

Conde de Linhares, ministro de D. João, era um instituto misto, de depósitos, desconto e 

emissão, dotado ainda do privilégio da venda de produtos de que a Coroa tinha monopólio: 

pau-brasil, diamantes, marfim e urzela. 

A partir do decreto n.º 1.455, de 30 de dezembro de 1905, tornou-se entidade de 

economia mista, personalidade jurídica até hoje conservada. 

Até janeiro de 1986 o BB assemelhava-se a uma autoridade monetária mediante 

ajustamentos da conta movimento do BACEN e do Tesouro Nacional. Hoje, é um banco 

comercial comum, embora responsável pela Câmara de Compensação. 

Banco comercial é a instituição financeira privada ou pública. Tem como objetivo 

principal proporcionar o suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários para 

financiar, a curto e médio prazo, o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços, 

as pessoas físicas e terceiros em geral. A captação de depósitos à vista, livremente 

movimentáveis, é atividade típica do banco comercial. Deve ser constituído sob a forma de 

sociedade anônima e na sua denominação social constar a expressão "Banco".1 

Segundo a mensagem da administração no Relatório Anual do Banco do Brasil de 

2004, disponível na internet, atualmente, as marcas são tão importantes quanto produtos e 

serviços, e o mercado está atento para saber o que cada empresa representa no imaginário 

popular. A marca funciona como uma bússola para o cliente localizar o que precisa em meio à 

concorrência. É referência para o consumidor se identificar e se sentir mais seguro na hora de 

escolher. Nesse sentido, o valor de uma marca é atribuído em função de sua capacidade de 

influenciar diretamente o resultado financeiro da empresa ao atrair e reter clientes e gerar 

mais negócios. 

 Ainda conforme o mesmo relatório, a atuação do BB no mercado é orientada pelo foco 

estratégico no cliente. Os interesses e as demandas dos mercados em que o BB atua – Varejo, 

Atacado e Governo – são alinhados às estratégias de relacionamento, ao desenvolvimento de 

produtos e à estruturação e disponibilização de canais de atendimento. 

                                                 
1 Disponível em: http://www.ipib.com.br/gloss.asp?origem=mapasite. Acesso em 25.05.2007. 
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 Em 2004, os modelos de relacionamento do Banco com os diferentes públicos foram 

aprimorados a fim de conquistar e fidelizar clientes de diversos perfis, incentivar o consumo 

de produtos e serviços, dar suporte à rede na realização de novos negócios e contribuir para a 

democratização da inclusão bancária e do acesso ao crédito.2 

 Com a perspectiva no cliente, os direcionadores são: ampliar, rentabilizar e fidelizar a 

base de clientes, assegurando qualidade no atendimento; aperfeiçoar e desenvolver modelo de 

negócio por setor econômico e respectiva cadeia produtiva, que agregue valor para os clientes 

e fortalecer a comunicação junto aos públicos externo e interno para promover a percepção da 

identidade entre Banco e cliente.3 

 

 

I.2. TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

  

 

 Há um grande número de solicitações de encerramento de contas pessoa física na 

agência do Banco do Brasil em Candói - PR e analisar os motivos que levam o cliente a 

deixar de utilizar os serviços de uma instituição bancária pode auxiliar no desenvolvimento de 

estratégia de fidelização do cliente. Fidelizar, conforme citado no artigo Fidelização de 

Clientes como Diferencial Competitivo4, significa ser fiel e ser digno de fé; ser leal a seus 

compromissos; que não falha, seguro. Segundo Thomas O. Jones, autor do livro Putting The 

Service Chain to Work - HBR, citado no sítio do SEBRAE na rede internet, se clientes 

satisfeitos são a alma de qualquer negócio bem-sucedido, clientes fiéis são essenciais para a 

sustentação da liderança no negócio.  

 

 

I.3. – PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 A agência do Banco do Brasil em Candói – PR, apresenta número elevado de 

solicitações de encerramento de contas correntes de pessoas físicas. Levantar e analisar os 

                                                 
2
Disponível em: http://www.bb.com.br/appbb/portal/ri/ra04/SegmentacaoMercado.jsp . Acesso em 25.05.2007. 

 
3 Disponível em: http://www.bb.com.br/appbb/portal/ri/ra04/ValorMarca.jsp . Acesso em 25.05.2007. 

4 Fidelização de Clientes como Diferencial Competitivo. Cristina Moutella. 18/04/2003. 
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motivos que levam esses clientes a solicitar o encerramento de conta corrente e traçar um 

perfil desses clientes, identificar e detectar possíveis características comuns que estejam 

relacionadas à não fidelização junto á agência Candói ou á instituição financeira Banco do 

Brasil para que seja um instrumento gerencial. 

 

 

I.4. – OBJETIVOS GERAIS 

 

 

Este trabalho tem objetivo de analisar e avaliar os motivos que levam os clientes do 

Banco do Brasil,  agência Candói - PR a solicitarem encerramento de contas correntes.  

 

 

I.5. – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Serão considerados os seguintes objetivos específicos: 

- Mapear os principais fatores que levam os clientes a solicitar o encerramento de conta 

corrente Pessoa Física. 

- Mapear faixa etária, grau de instrução, renda e tempo de conta desses clientes. 

 

  

I.6. – JUSTIFICATIVA 

 

 

Entender os motivos que levam o cliente a deixar de usar uma instituição bancária 

pode gerar dados que levem a tratar clientes de modo específico e direcionado evitando que 

deixem de utilizar os serviços da instituição. Segundo Philip Kotler, citado por Cristina 

Moutella3, conquistar novos clientes custa entre 5 a 7 vezes mais do que manter os já 

existentes. Então, o esforço na retenção de clientes é, antes de tudo, um investimento que irá 

garantir aumento das vendas e redução das despesas. Clientes fiéis são muito mais propensos 

a comprar através de mais de um canal (telefone, loja, internet, etc) e tendem a consumir 
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mais. E quanto mais fiéis, maior a vida útil da carteira de clientes da empresa, menor o custo 

de recuperação de clientes e maior valor financeiro agregado à marca.   

 

   

I.7. – SUMÁRIO DO MÉTODO 

 

 

Foi feita uma pesquisa do tipo estudo de caso com caráter exploratório e abordagem 

qualitativa. A coleta de dados foi por entrevista pessoal e nosso universo foram os clientes do 

Banco do Brasil da Agência Candói - PR que solicitaram encerramento de conta corrente, 

trabalhando com as variáveis da população de interesse (motivo, faixa etária,  grau de 

instrução e tempo de conta). Foi considerada a pesquisa aplicada pelo período de um mês. 

Utilizamos o método de estudo de caso por considerarmos mais adequado por se tratar de um 

fenômeno em uma organização. Observamos como ocorre o processo, o comportamento ou a 

mudança e esse é o objeto de estudo. A abordagem é qualitativa que, apesar de utilizar base de 

dados numérica e utilização de métodos estatísticos, é mais flexível. 

 

 

I.7. – ESTRUTURA DO TRABAHO 

 

 

 Este trabalho apresenta no Capítulo II a pesquisa bibliográfica que aborda conceitos de 

comportamento do consumidor, a satisfação do cliente, marketing, marketing de 

relacionamento e marketing da informação. No Capítulo III são apresentados a metodologia, o 

método aplicado na pesquisa de estudo de caso e análise de dados. No Capítulo IV consta a 

conclusão e sugestões. 

 

 

II. A FUNDAMENTAÇÃO 

 

 

 Neste capítulo trataremos do comportamento do consumidor, da satisfação do cliente e 

de conceitos de marketing de relacionamento e de informação.  
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II.1. O Comportamento do Consumidor 

 

 

O comportamento do consumidor é definido como as atividades físicas e mentais 

realizadas por clientes de bens de consumo e industriais que resultam em decisões e ações, 

como comprar e utilizar produtos e serviços, bem como pagar por eles.5  

O estudo do comportamento do consumidor permite entendê-lo nas suas ações de 

compra e conhecer o papel do consumo na sua vida. Como ele busca, compra, usa, avalia e 

descarta os produtos que se espera venham satisfazer suas necessidades. 

Tal estudo não analisa somente o que os consumidores compram, mas também por 

que, quando, onde, como e com que freqüência compram e que significado específico tem 

para eles aquilo que compraram. É um estudo interdisciplinar, ou seja, baseia-se nos conceitos 

e teorias desenvolvidos em disciplinas tão diversas como psicologia, sociologia, antropologia 

e economia. 

O comportamento do consumidor tornou-se parte importante do planejamento 

estratégico de marketing, uma vez que todas as ações táticas aí previstas visam atender as 

necessidades do consumidor.6 

O conceito básico de marketing sustenta que as empresas existem para satisfazer as 

necessidades dos consumidores. Tais necessidades só podem ser satisfeitas à medida que os 

profissionais de marketing conseguem compreender as pessoas ou organizações que usarão os 

produtos e serviços que estão produzindo. A resposta do consumidor é o teste decisivo para se 

verificar se a estratégia de marketing está sendo bem-sucedida. Assim, o conhecimento sobre 

os consumidores deveria ser incorporado em cada faceta do plano de marketing. Os dados 

sobre os consumidores auxiliam as organizações a definir o mercado e a identificar ameaças e 

oportunidades para uma marca.7   

 

 

II.2. A Satisfação do Cliente 

 

                                                 
5 Apostila da disciplina Gestão de Marketing.(apud SHETH, Jagdish N.; MITTAL, Banwari & NEWMAN, 
Bruce I. Comportamento do Cliente: indo além do comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 2001).  
6 Apostila da disciplina Gestão de Marketing. Especialização em Negócios Financeiros. Programa de Pós 
Graduação em Administração. UFRGS. 
7Apostila da disciplina Gestão de Marketing.(apud SOLOMON, Michael R. O Comportamento do Consumidor: 
comprando, possuindo e sendo. Porto Alegre: Bookman, 2002.)  
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 A satisfação do cliente é um dos temas mais estudados em marketing, por ser uma das 

questões centrais à atividade. A satisfação ocorre quando uma mercadoria ou serviço prestado 

pela empresa atende às necessidades e expectativas dos clientes, ou seja, se o produto ou 

serviço é percebido como melhor ou igual ao esperado, o cliente está satisfeito.5 

Segundo Arnaldo Carvalho no artigo A Satisfação do Cliente, há vantagens quando 

direcionamos a atenção para o cliente, obtendo vantagem competitiva e duradoura em relação 

à concorrência, há fidelidade do cliente, encantamento do cliente por inovações e aumento da 

lucratividade.  

 Buscar a satisfação do cliente é vital para que uma empresa mantenha seus clientes e 
sua lucratividade.8  
 

 

II.3. O Marketing 
 

 

A busca da maximização dos investimentos em marketing e a necessidade de uma 

estratégia de crescimento sustentável no longo prazo chamam a atenção sobre o custo da 

reposição dos clientes perdidos. Tendo em mente o custo de aquisição de novos clientes, a 

taxa de retenção destes e o custo de manutenção dos mesmos Leonard Berry introduziu em 

1983 o conceito de “Marketing de Relacionamento”.9 

Segundo Berry, “marketing de relacionamento consiste em atrair, manter e – em 

organizações de serviços múltiplos – ampliar o relacionamento com os clientes”. Manter e 

ampliar o relacionamento com os clientes tem um custo menor do que o custo para a 

aquisição de novos clientes.  

Segundo Marlene Nezze10, o Marketing de Relacionamento como Base na Estratégia 

de Lealdade, no setor financeiro, a concorrência e a necessidade de ganho em escala, tem 

desencadeado um processo acirrado na disputa por novos mercados, manutenção de clientes e 

conseqüente competitividade. Outro fator decisivo na sustentabilidade das instituições diz 

respeito ao comportamento dos clientes frente a essas mudanças. O desafio, portanto, 

ultrapassa as delimitações de buscar novos clientes, e sim priorizar a fidelização dos atuais. 

                                                 
 
8 Apostila da disciplina Gestão de Marketing. Especialização em Negócios Financeiros. Programa de Pós 
Graduação em Administração. UFRGS. 
 
9 Certificação em Investimentos - apostila 2 - p.21/22 - Universidade Corporativa Banco do Brasil. 
10 NEZZE, Marlene. Fidelização de Cliente Bancário: O Marketing de Relacionamento como Base na Estratégia 
de Lealdade. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
Florianópolis, 2002.   



 14 

Segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia no Portal do Grupo de Pesquisa em 

Marketing da Informação11, Marketing é o processo gerencial, valorizando as trocas 

voluntárias de valores para garantir a sobrevivência das organizações, entendido como a 

combinação de técnicas, cuja aplicação visa o perfeito processo de troca, beneficiando todos 

os elementos que nela interagem ( apud Amaral, 1998).  

Marketing da informação é o processo gerencial de todo tipo de informação 

(tecnológica, científica, comunitária, utilitária, arquivística, organizacional, ou para negócios) 

em uma organização, um sistema, um produto ou um serviço sob a ótica de marketing, para 

alcançar a satisfação dos diversos públicos da organização, sistema, produto, ou serviço, 

quando são utilizadas técnicas na realização e valorização das trocas de valores, beneficiando 

todos os elementos, que interagem na troca, para garantir a sobrevivência da organização, 

sistema, produto ou serviço no seu mercado de negócio.  

Marketing da informação é a aplicação da filosofia de marketing para alcançar a 

satisfação dos públicos da organização, facilitando a realização de trocas entre a organização 

e o seu mercado, que se concretiza por meio da análise, planejamento e implementação de 

atividades para criar produtos/serviços informacionais, distribuí-los, definir os seus preços e 

as formas de sua divulgação no negócio da informação, seja no âmbito da informação 

tecnológica, científica, organizacional, ou da informação para negócios.  

A filosofia de atuação da organização com a orientação de marketing, volta-se para o 

atendimento e o relacionamento com a clientela, com ênfase na função de troca, mediante 

ações administrativas, visando os objetivos organizacionais.  

As três dimensões do marketing são: dimensão FILOSÓFICA, no sentido do foco em 

alcançar a satisfação do cliente com a preocupação em identificar suas necessidades. A 

dimensão FUNCIONAL busca facilitar a realização das trocas entre a organização e o 

mercado e a dimensão ADMINISTRATIVA diz respeito à análise, planejamento, 

implementação das atividades de marketing.  

Um sistema de informação de marketing é um conjunto formalizado de procedimentos 

para gerar, analisar, armazenar e distribuir informações pertinentes aos responsáveis por 

decisões de maneira permanente.12 Portanto, conhecer os motivos do encerramento de conta é 

um instrumento gerencial.  

                                                 
11 Disponível em: http://prossiga.ibict.br/marketing/htmls/bvmarketingoquee.htm#oqueehmkt. Acesso em 
29.04.2007. 
12 Apostila da disciplina Gestão de Marketing. Especialização em Negócios Financeiros. Programa de Pós 
Graduação em Administração. UFRGS.  
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III - O MÉTODO DE ESTUDO 

 

 

O estudo foi feito na agência do Banco do Brasil no município de Candói – PR. O 

município de Candói - PR, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), apresentou no senso do ano de 2.000, 14.185 habitantes e estimado no ano de 2006, 

15.315 habitantes e ainda segundo IBGE/IPARDES (2000), 6.747 pessoas em situação de 

pobreza13, e uma taxa de pobreza de 42,23 %. No ano de 2005 foram matriculados 3.517 

alunos no ensino fundamental e 645 alunos no ensino médio. O abastecimento de água atende 

2.028 unidades14 (SANEPAR, 2006) e conta com 3.942 consumidores de energia elétrica 

(COPEL, 2006).  

A agência Candói conta com 228 contas pessoa jurídica e 7.284 contas pessoa física. 

A agência conta ainda com 07 funcionários distribuídos entre agência e dois postos de 

atendimento bancário. 

O método de estudo utilizado foi o estudo de caso. 

O método de estudo de caso é utilizado quando o pesquisador deseja analisar um 

determinado fenômeno em uma ou mais organizações. O fenômeno pode ser um processo 

relacionado à operação do negócio, ou relacionado à tomada de decisão, ou o comportamento 

de indivíduos ou grupos no seu trabalho. 

Yin (2001) discute que a adoção do Método do Estudo de Caso é adequada quando são 

propostas questões de pesquisa do tipo “como” e “por que”, e nas quais o pesquisador tenha 

baixo controle de uma situação que, por sua natureza, esteja inserida em contextos sociais. 

Embora o pesquisador utilize um quadro teórico referencial como ponto de partida para 

utilização do método, alguns estudos organizacionais enquadram-se em situações em que o 

pesquisador se vê frente a frente com problemas a serem compreendidos e para os quais 

estudos experimentais não podem ser aplicados; ou em situações nas quais estudos de 

natureza predominantemente quantitativa não dão conta dos fenômenos sociais complexos 

que estejam envolvidos nas mesmas.15
 

                                                 
13 Pessoas em situação de pobreza é a população calculada em função da renda familiar per capita de até 1/2 
salário mínimo. Os dados referentes a Situação de Pobreza são provenientes dos microdados do Censo 
Demográfico (IBGE) e das Tabulações especiais feitas pelo Ipardes. 
14 Unidades (economias) atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão 
independente do imóvel para efeito de cadastramento e cobrança de tarifa (Adaptado do IBGE, CIDE, 
SANEPAR). 
15 Citado em Método do Estudo de Caso (Case Studies) ou Método do Caso (Teaching Cases)? Uma análise dos 
dois métodos no Ensino e Pesquisa em administração. Autoria: Ana Maria Roux Valentini Coelho César, 
Doutora em Administração de Empresas. 



 16 

 Trabalhamos com o Estudo de Caso único do tipo exploratório, utilizando dados 

primários (entrevista) com dados quantitativos. Estruturamos a pesquisa com base no 

documento de pesquisa gerado pelo Sistema SISBB do Banco do Brasil da Agência Candói – 

PR quando do encerramento de conta pessoa física. No momento do encerramento de conta 

foi entregue ao cliente um documento para que fosse assinalado o motivo da solicitação do 

encerramento da conta corrente. O documento continha as seguintes situações possíveis para o 

encerramento da conta: 

- transferência de folha de pagamento para outro banco; 

- transferência de conta para outra agência do Banco do Brasil; 

- problema com funcionário ou gerente; 

- mau atendimento/burocracia; 

- erro/dificuldade na solução de problemas; 

- produtos não atendem as necessidades; 

- taxas e/ou tarifas; 

- deficiência de informação; 

- outros problemas com o Banco do Brasil; 

- questões pessoais; 

- falecimento do titular; 

- mudança para outro tipo de conta (título/razão); 

 

 

III.1. Amostra e Aplicação do Instrumento 

 

 

 Foi feita pesquisa do tipo estudo de caso com caráter exploratório e abordagem 

qualitativa. A coleta de dados foi por entrevista pessoal e nosso universo foram os clientes do 

Banco do Brasil da Agência Candói - PR que solicitaram encerramento de conta corrente, 

trabalhando com as variáveis da população de interesse (motivo, faixa etária,  grau de 

instrução e tempo de conta). Foi considerada a pesquisa aplicada pelo período de um mês. 

Não houve aprofundamento da pesquisa no momento da entrevista uma vez que a demanda e 

o ritmo de trabalho da agência não permitem que o atendimento seja prolongado e porque os 

clientes, com nível de escolaridade baixo, não aceitam a arguição pelos funcionários.  
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III.2. Análise dos Dados 

   

 

   Foram aplicados 126 questionários que contemplaram sete dos doze motivos 

sugeridos. Obtivemos os seguintes resultados: 

- 34 contas transferidas para outra agência; 

- 27 contas com mudança de titularidade (para conta poupança ou conta programas 

governamentais = não tarifadas); 

- 15 contas encerradas por motivo de taxas/tarifas; 

- 01 conta encerrada por mau atendimento/burocracia; 

- 03 contas encerradas por falecimento do titular; 

- 45 contas encerradas por questões pessoais. 

 Contas transferidas para outras agências: contas de trabalhadores em construção civil - 

empreiteiras, que atualmente estão trabalhando em outras cidades. Migram de uma cidade a 

outra por necessidade profissional. 

 

Tabela 1 – Contas transferidas para outras agências. 

 IDADE ESCOLARIDADE TEMPO DE CONTA TOTAL 

MASCULINO 25 a 50 anos 1° grau 04 anos 34 

FEMININO 0 0 0 0 

TOTAL    34 

    

 Mudança de titular razão para contas não tarifadas (que ocasiona o encerramento da conta 

especial), identificamos três grupos: 

- O maior grupo (19 contas) é de beneficiários de PRONAF que optam por conta 

governamental. 

- 2° grupo (05 contas) são esposas dos trabalhadores de barragens acima citados que 

possuíam conta corrente e alteram para poupança com a finalidade de receber remessas de 

dinheiro (parte dos salários dos conjuges/companheiros). 

- 3° grupo (03 contas) são pessoas que são efetivamente poupadores e não pretendem 

manter conta corrente, pois consideram que pagam tarifas desnecessárias. 

-  

Tabela 2 – Mudança de titular razão. 

 IDADE SEXO ESCOLARIDADE TEMPO CONTA TOTAL 
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1° GRUPO 20 a 60 anos Maioria masculino 1° grau 10 anos 19 

2° GRUPO 17 a 45 anos feminino 1° grau 2,5 anos 05 

3° GRUPO 46 a 65 anos ambos 1° grau 16 anos 03 

TOTAL     27 

 

Taxas e tarifas: pessoas que entendem que estão pagando muito para as suas 

necessidades e os produtos que o Banco lhes oferece. 

Neste grupo não se identificou nenhum produtor rural, nem tampouco funcionário 

público de qualquer esfera (grupos que tem acesso a linhas de crédito com taxas de juros 

menores, o que, de certa forma, compensa as tarifas que pagam). 

 

Tabela 3 – Taxas e tarifas. 

IDADE SEXO ESCOLARIDADE TEMPO CONTA TOTAL 

variados ambos variados 02 anos 15 

 

Mau atendimento/burocracia: Caso de um produtor rural que não obteve crédito no 

volume pretendido e optou por encerrar sua conta corrente.  

 

Tabela 4 – Mau atendimento/burocracia. 

IDADE SEXO ESCOLARIDADE TEMPO CONTA TOTAL 

59 anos masculino 1° grau 20 anos 01 

    

Erros/dificuldades na solução de problema: cliente fez reclamações genéricas, sem 

especificar o seu problema ou dificuldade. 

 

Tabela 5 – Erros/dificuldades na solução de problemas. 

IDADE SEXO ESCOLARIDADE TEMPO CONTA TOTAL 

34 anos feminino 2° grau < 01 ano 01 

    

Falecimento de titular: 

   Tabela 6 – Falecimento de titular. 

IDADE SEXO ESCOLARIDADE TEMPO CONTA TOTAL 

variada masculino 1° grau variado 03 
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Questões pessoais: trata-se do maior grupo, que não soube ou não quis expor os 

motivos que levaram ao encerramento das contas. Em alguns casos, as pessoas comentaram 

que estavam desempregadas, e manifestaram intenção de reabrir as contas quando estiverem 

trabalhando novamente. 

 

Tabela 7 – Questões pessoais. 

TOTAL    45 

 

    Note-se que, se somarmos o número de enceramento de contas por motivo de Taxas e 

Tarifas e o número de contas por motivo de alteração de modalidade (para titular razão isento 

de tarifas), obteremos um total de 42 contas, o que representa cerca de 1/3 da amostra.  

 IDADE ESCOLARIDADE TEMPO DE CONTA TOTAL 

MASCULINO Até 20 anos: 02 

21 a 25 anos: 05 

26 a 30 anos: 08 

31 a 35 anos: 03 

36 a 40 anos: 04 

41 a 45 anos: 03 

46 a 50 anos: 02 

> 50 anos: 02 

1° grau:20  

2° grau: 07 

3° grau: 02 

Média de 08 anos 29 

FEMININO Até 20 anos: 01 

21 a 25 anos: 03 

26 a 30 anos: 03 

31 a 35 anos: 06 

36 a 40 anos: 01 

41 a 45 anos: 01 

46 a 50 anos: 01 

1° grau: 09 

2° grau: 06 

3° grau: 01 

Média de 08 anos 16 
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           Gráfico 1 – Proporção entre os motivos de encerramento de contas. 
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IV – CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

 

 

Verificou-se com a pesquisa que o maior índice de encerramento de contas na agência 

Candói – PR não foi em decorrência de mau atendimento ou insatisfação do cliente e sim por 

questões econômicas e profissionais dos clientes. Na abordagem inicial da revisão 

bibliográfica utilizou-se o tema marketing, mas no decorrer do trabalho verificou-se a 

necessidade de avaliar quesitos mais ligados ao comportamento do consumidor. 

As informações coletadas estão em consonância com os dados de pobreza informados 

pelo IBGE. Como não houve estudo mais profundo do item questões pessoais, sugere-se que 

o tema seja objeto de estudo em outras pesquisas. 

Sugere-se que permaneça a atenção na satisfação do cliente. O atendimento ao cliente 

deve ser um diferencial competitivo. 

Segundo Denize Dutra, Consultora do Instituto MVC, M. Vianna Estratégia e 

Humanismo16, as razões para a excelência no atendimento ao cliente são: 

- O cliente bem tratado volta sempre. 

- O profissional de atendimento tem 70% da responsabilidade sobre a satisfação do 

cliente. 

- Nem sempre se tem uma segunda chance de causar boa impressão. 

- Relações eficazes com os clientes, aliadas à qualidade técnica e preço justo, 

fortalecem a opinião pública favorável à Empresa. 

- Opinião pública favorável suscita lucros e boas relações profissionais geram 

produtividade. 

- Recuperar o cliente custará pelo menos 10 vezes mais do que mantê-lo. 

- Cada cliente insatisfeito conta para aproximadamente 20 pessoas, enquanto que os 

satisfeitos contam apenas para cinco. 

                                                 
16 Disponível em: http://www.institutomvc.com.br/Apresentacoes/ATENDIMENTO.ppt .Acesso em 
20.07.2007. 
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