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TOM PETERS 

 

 



6 
 

RESUMO 

 
 

A satisfação do cliente é peça fundamental na existência e na continuação de 

uma empresa. Sendo assim, a satisfação assume vital importância na 

conquista e na manutenção dos clientes e decorre principalmente do aumento 

da qualidade dos serviços prestados. A qualidade por sua vez, decorre 

principalmente da padronização e da agilidade, e isso resulta em processos 

dinâmicos e melhores. Assim, surgiu o interesse pelo tema, e por meio deste 

trabalho buscou-se identificar a percepção dos clientes da agência do Banco 

do Brasil de Xanxerê sobre a sala de auto-atendimento disponibilizada pelo 

Banco do Brasil e diagnosticar problemas e possíveis soluções que possam 

ser adotadas com relação à satisfação dos clientes. A metodologia aplicada foi 

baseada nos conceitos de survey quantitativa descritiva e constituiu-se com 

aplicação de questionários.  As informações obtidas através da pesquisa 

identificam que, para a maioria dos clientes o auto-atendimento do Banco do 

Brasil da agência de Xanxerê – é considerado de ótimo a bom, no entanto 

algumas mudanças se fazem necessárias para acrescer a satisfação dos 

clientes. 

Palavras-chave: Cliente. Satisfação. Auto-atendimento. 
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ABSTRACT 

 

 

The clients’ satisfaction is fundamental to any company. Therefore, the 

satisfaction is important to obtain new clients and keep the old ones through 

increasing of quality and the services offered. The quality comes from the 

standardization and quickness, bringing dynamic and better processes. 

Through this work we tried to identify the Bank of Brazil clients’ perception in 

the self-service room (Xanxerê agency) in order to observe the problems and 

possible solutions that may be adapted to their satisfaction. We used the 

methodology based on a descriptive quantitative concept through 

questionnaires. The information obtained identified that for the majority of the 

clients, the self-service of this agency was ‘excellent’ and ‘good’. However, 

some changes must be done to excel the services.                       

Keys-word: Clients, satisfaction, self-service. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

No Brasil Império, as moedas, taxadas com valores altos, eram usadas 

apenas em altas transações, sendo as baixas feitas à base de trocas. Limitava-

se assim a utilização das casas de moedas por apenas algumas pessoas. 

Após sua fundação em 1808, o Banco do Brasil serviu como emissor de 

moeda nacional até a criação da casa específica para essa função. Desta data 

até a última década de 70, pouca tecnologia foi inserida nas agências 

bancárias do país. 

Cerca de 180 anos depois de sua criação, foram inseridos no Banco do 

Brasil os terminais de auto-atendimento, instituindo assim a idéia de que o 

cliente não pertence a uma agência fixa, mas sim ao complexo bancário. 

Com as inovações tecnológicas, os serviços de atendimento se 

aperfeiçoaram e exigiram um maior conhecimento do cliente. Após alguns 

anos, o público alvo dessas inovações, que se tornaram constantes, 

acompanhando o ritmo do desenvolvimento tecnológico mundial, tomou 

ciência dos seus direitos e vêm exigindo melhorias na infra-estrutura bancária. 

As filas dos guichês de antigamente vem sendo substituídas por filas 

nos terminais de auto-atendimento. Porém deve-se analisar se o fluxo de 

clientes nos terminais acompanhou o desenvolvimento da estrutura do posto 

de auto-atendimento. 

A estrutura física, o atendimento pessoal, a disponibilidade de serviços, 

a clareza dos processos e procedimentos influenciam na escolha do cliente 

pelo auto-atendimento ou pelo guichê. Sendo o objetivo de o banco diminuir o 

fluxo interno da agência e proporcionar ao cliente um maior período para suas 

transações, é necessário que todas as características citadas à cima sejam 

otimizadas.  

O estudo foi uma pesquisa na agência do Banco do Brasil de Xanxerê – 

SC, no setor de auto-atendimento, para saber como o cliente está aceitando o 

serviço de auto-atendimento. O estudo buscou identificar se os clientes estão 

satisfeitos com essa forma de serviço disponibilizado pelo banco.  
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1.1 TEMA 

É possível imaginar que estamos vivenciando uma era em que máquinas 

e computadores realizam grande parte dos trabalhos existentes. Estão 

inseridos no nosso cotidiano e possivelmente, na maioria das vezes, sua 

existência passa despercebida. O fato é que cada vez as pessoas estão mais 

dependentes e condicionadas à utilização dessas máquinas, seja por maior 

rapidez, seja por horários disponíveis ou mesmo por preferência.  

A prestação de serviços de auto-atendimento pelas instituições 

financeiras aos seus clientes pode gerar satisfação ou o oposto: frustração e 

desconforto. Neste contexto, o que nem sempre está explícito é como toda 

esta tecnologia e como o auto-atendimento é visto aos olhos dos clientes.  

Tema: Pesquisa de satisfação com os clientes do Banco do Brasil 

agência de Xanxerê que utilizam os serviços dos terminais de auto-

atendimento. 

 

 
1.2 PROBLEMA 

 

 

As empresas estão constantemente preocupadas com o atendimento 

dispensado aos seus clientes, uma vez que o atendimento tem se mostrado o 

grande diferencial em um período onde os produtos na maioria das vezes são 

facilmente copiados. 

No caso de uma instituição financeira esta questão torna-se ainda mais 

real e mais presente. É possível encontrar em agências bancárias salas de 

auto-atendimento com computadores que realizam grande parte das 

transações que também poderiam ser realizadas dentro da agência. Desta 

forma, o cliente pode escolher o que melhor lhe convém.  

Porém, convém pensar que nem sempre estas alternativas podem 

agradar aos clientes. Assim, torna-se importante pesquisar sobre como os 
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clientes estão encarando tal realidade, como estão reagindo a estas mudanças 

e quais são suas percepções com relação ao tema. 

Assim, surgiu o interesse em saber: os clientes do Banco do Brasil da 

agência de Xanxerê estão satisfeitos com os serviços prestados na sala de 

auto-atendimento? 

 

1.3 OBJETIVO 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 
 

Identificar e avaliar o nível de satisfação dos clientes com os serviços 

prestados no auto-atendimento na agência do Banco do Brasil de Xanxerê – 

SC.  

 

  

1.3.2 Objetivos específicos 

 
 

   Realizar revisão teórica, relatando o surgimento, conceituação, 

aplicabilidade e diferentes usuários (clientes), dos serviços prestados 

na sala de auto-atendimento; 

 Fazer uma pesquisa, a fim de colher a opinião dos clientes (usuários) 

dos TAA (terminais de auto-atendimento) da agência bancária de 

Xanxerê, sobre questões como: dificuldade no uso dos terminais, 

qualidade das informações que aparecem na tela dos equipamentos, 

disposições das teclas, se precisam de ajuda para operar os terminais, 

etc.  

   Analisar e interpretar as informações nos dados coletados, confrontar 

com as informações teóricas e apresentar os principais resultados; 

  Identificar através do instrumento de coleta de dados, e propor a partir 

da análise, mudanças ou procedimentos que podem ser realizados para 

melhorar o atendimento.  
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

  

A automação bancária vem sendo considerada nos últimos anos, como 

a grande solução adotada pelos bancos para que possam competir e 

manterem-se no mercado financeiro. Um mercado cada vez mais concorrido, 

principalmente, após a chegada de grandes bancos estrangeiros os quais 

enxergaram no Brasil um grande público de varejo a ser explorado. 

As instituições financeiras têm investido grandes volumes de recursos 

no desenvolvimento de softwares e equipamentos de última geração. Fortes 

campanhas na mídia também vêm a somar os investimentos com o objetivo de 

estimular cada vez mais a prática do auto-atendimento por seus clientes. 

Atualmente, qualquer cliente de um banco que possua acesso à internet, 

seja ele pessoa física ou jurídica, pode executar suas transações bancárias no 

aconchego de seu lar ou empresa. Além da internet, as salas de auto-

atendimento estão disponíveis na grande maioria das agências bancárias, sem 

a necessidade do contato físico com os funcionários dos bancos e sem terem 

que enfrentar as demoradas filas dos guichês de caixa. 

Apesar de todas as facilidades oferecidas com esses serviços pela rede 

bancária, uma parcela do mercado ainda demonstra certa resistência na 

utilização desses mecanismos. 

Entretanto, esta escolha pelo canal de atendimento é decidida pelo 

cliente ou ele é condicionado a esta sistemática? A agência tem infra-estrutura 

física e de pessoal para atender aos clientes de forma satisfatória na sala de 

auto-atendimento? 

Hoje, os clientes são possuidores de grandes conhecimentos e estão 

mais exigentes. Sabendo dos seus direitos, exigem mais conforto, maior 

segurança, agilidade e qualidade nos serviços. E esse é o objetivo do auto-

atendimento. 

 Desta forma, a satisfação dos clientes torna-se cada vez mais, condição 

essencial na sobrevivência das empresas. Assim surgiu o interesse na 
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pesquisa para saber se esses objetivos estão sendo alcançados e satisfazendo 

o público alvo.  

 

 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

A presente pesquisa está estruturada da seguinte forma: 

Na parte introdutória, constam os procedimentos metodológicos 

usados, evidenciando-se problema, a justificativa, os objetivos do trabalho, a 

delimitação do âmbito da pesquisa e as limitações para sua realização. 

Na fundamentação teórica, descrevem-se os conceitos utilizados no 

decorrer da pesquisa. Apresentam-se alguns conceitos de satisfação, 

conceitos de bens e serviços, bem como um pouco da história do Banco do 

Brasil, entre outros, adentrando-se especificamente no sistema de 

funcionamento do processo do auto-atendimento e outros conceitos 

relacionados diretamente ao desenvolvimento da pesquisa. 

Em seguida, descrevem-se os procedimentos da metodologia, o tipo de 

pesquisa a ser realizada, a população, a amostra, o instrumento de coleta dos 

dados, com base nas classificações e análises comparativas aos resultados 

obtidos junto aos clientes do Banco do Brasil da agência de Xanxerê – SC.  

Após, são apresentados os resultados, produto da pesquisa, 

interpretação dos resultados a partir dos dados coletados, e demonstração dos 

resultados que corroboraram ou não os conceitos citados na fundamentação 

teórica. 

Na última parte são apontadas as conclusões. Finalizando com 

sugestões para o desenvolvimento de trabalhos futuros no processo de 

satisfação dos clientes, prestação de serviços no auto-atendimento, bem como 

melhorias que podem ser implementadas como forma de resolver problemas 

do segmento. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

O mundo atual está muito competitivo. Empresas e pessoas buscam a 

cada momento melhorar sua atuação e sua posição no atual cenário. A 

abertura de fronteiras impôs ao mercado maior rapidez, transparência e 

organização. O mesmo acontece com as instituições financeiras que, a cada 

dia que passa, buscam se sobressair naquilo que se propõem a fazer.  

 

 

2.1 EVOLUÇÃO NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 

 

É possível que devido às pressões competitivas, as instituições 

financeiras estejam aprendendo a responder melhor às mudanças no mercado 

e às necessidades e preferências dos clientes, a serem mais flexíveis em sua 

estrutura e na sua gama de produtos e mais compactas e descentralizadas. 

 

 

Desta forma, nas últimas décadas, dois fatores influenciaram de forma 
relevante a arquitetura bancária brasileira: tecnologia e segurança. 
Sob a luz da tecnologia, a automação bancária brasileira ganhou força 
a partir da década de 60, quando os serviços administrativos do 
interior das agências começaram a ser informatizados (GUROVITZ, 
1997, p. 16). 

 

 

Segundo relatos históricos, o primeiro caixa automático foi instalado em 

Valdosta, na Geórgia em 1970. Desde então, a tecnologia destas máquinas 

evoluiu muito. Hoje é possível para um cliente retirar dinheiro da sua conta em 
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milhares de locais e praticamente em qualquer parte do mundo, apenas com 

um cartão magnético e uma senha pessoal.  

Acompanhando estas transformações, os bancos brasileiros não 

economizaram esforços para oferecer aos seus clientes o que há de melhor no 

mercado. Os novos equipamentos e as novas tecnologias desenvolvidas 

oferecem aos seus usuários bastante comodidade e segurança, seja nas 

transações via terminais de auto-atendimento nas agências ou via internet nas 

empresas e residências e até mesmo no celular. Sempre buscando custos 

mais baixos, aumento da produtividade e melhoria em seus serviços. 

 

 

Durante a década de 90 consolidaram-se três tipos de automação 
bancária: automação de agências (terminais de caixa), auto-
atendimento (ATM) e home banking (sucedido pela internet). “Todas 
as ações feitas almejavam a racionalização dos processos, o aumento 
de produtividade, a maior oferta de serviços aos clientes e a redução 
dos custos bancários” (GUROVITZ, 1997, p. 18). 

 

 

Os principais serviços oferecidos pelos bancos brasileiros com a 

automação são as consultas de saldos e extratos de contas, pagamentos de 

luz, água, telefone e boletos bancários, simulações de empréstimos, 

licenciamento de veículos e pagamento de multas, pagamentos de impostos 

federais, estaduais e municipais, transferências entre contas do mesmo banco 

ou para outros bancos, pesquisas de satisfação de clientes, saques em 

espécie, depósitos, entre outros. 

 

 
2.2. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

 

 

Só tecnologia não basta para proporcionar ao cliente conforto e 

segurança. É necessário disseminar o atendimento para fora das agências, 

criar postos de atendimento em locais públicos de fácil acesso e com 

atendimento 24 horas por dia. Segundo Ximenes (1999, p. 48):  
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A rede bancária do século XXI introduziu inovações revolucionárias 
visando oferecer a seus clientes comodidade para realizar uma gama 
enorme de operações em seu próprio domicílio ou nos caixas 
eletrônicos com atendimento dia e noite, instalados nas agências 
bancárias e em outros locais públicos de fácil acesso.  

 

 

É o efeito da globalização atingindo todo o mercado bancário. Bancos 

estrangeiros estão se instalando no Brasil, oferecendo tecnologia 

desenvolvida na Europa e Estada Unidos, com custos operacionais menores 

que o dos bancos brasileiros, possibilitando lhes oferecer créditos com juros 

inferiores aos praticados em nosso país, conquistando os clientes dos bancos 

locais que não conseguirem se adequarem à nova realidade. 

Com os bancos estrangeiros, Ximenes (1999, p. 48.) enfatiza que “vieram 

as tecnologias, e a nova forma de atuação dos bancos, tais como banco 

virtual, internet banking, home banking ou banco em casa”. 

 Desta forma, retirar os clientes de agências físicas e transportá-los para 

espaços virtuais ou guichês de auto-atendimento passou a fazer parte das 

preocupações das instituições financeiras nesta virada do milênio.  

 Ainda segundo Ximenes (1999, p.49), “o banco do futuro não vai ser tão 

diferente da forma que o conhecemos hoje. Oferecerá mais produtos e 

serviços. É uma questão de comodidade, mas também de custos”. 

 Para conquistar e fidelizar os clientes, a rede bancária coloca a 

disposição inúmeras formas para o cliente conhecer os produtos que possui, e 

em que circunstâncias poderá ter acesso a eles, quando e como poderá utilizá-

los. 

Desta forma, a capacidade dos equipamentos aumenta a cada dia e em 

contrapartida seu tamanho físico diminui na mesma proporção. Há alguns 

anos era considerada surpresa qualquer evolução ou inovação tecnológica, 

pois elas não aconteciam com tanta freqüência. Hoje as novidades são 

aguardadas todos os dias e a maioria das pessoas já não se surpreendem 

tanto com as inovações, por mais fantásticas que sejam. 

Nos bancos, a tecnologia passa por uma evolução constante e cada vez 

mais sofisticada, acompanhando a evolução do mercado e a diminuição dos 

custos operacionais. 
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Cumpre acrescentar que não existe um estabelecimento bancário que 
avente a possibilidade de conciliar a automação dos serviços com a 
preocupação em destinar proteção aos postos de trabalho. A palavra 
de ordem é automatizar, custe o que custar. O serviço antes realizado 
por três funcionários, agora é realizado por apenas um. (TAUIL 2000, p. 
1). 

 

 

Vale ressaltar que com a automação bancária muitas funções deixaram 

de existir. O quadro de funcionários foi reduzido significantemente. Sendo a 

automação dos serviços bancários uma grande realidade seria impossível isso 

não haver acontecido, pois o trabalho realizado por três funcionários hoje é 

realizado por apenas um, sem levar em conta a agilidade dos processos. 

 

 

2.3 AUTOMAÇÃO BANCÁRIA 

 

 

É possível imaginar que um dos maiores avanços observados no setor 

bancário, principalmente na última década, diz respeito à automação, 

notadamente aos chamados terminais eletrônicos de auto-atendimento 

implantado nas agências. 

A literatura define a automação como sendo o funcionamento de 

máquina ou grupo de máquinas, atendendo a uma programação única, 

permitindo dessa forma efetuar, sem a intervenção humana, uma série de 

operações sejam elas contábeis, estatísticas, produtivas, de controles, com 

extraordinária rapidez  e segurança muito superior à capacidade normal do 

homem. 

Pode-se dizer ainda que, os serviços automatizados são aqueles que 

dispensam a presença, ainda que de modo parcial, dos funcionários do 

atendimento. 

 Esses equipamentos podem trazer grandes vantagens tanto aos clientes que 

deixam de enfrentar as grandes filas e recebem um atendimento imediato, 

quanto aos bancos, que ganham em redução de despesas com a melhora da 

produtividade e melhoria da satisfação de seus clientes. 



20 
 

Segundo Berry (1996, p. 149) “nos últimos anos o investimento em 

tecnologia explodiu no setor de serviços, à medida que as empresas de 

serviços buscam custos mais baixos, aumento da produtividade e melhoria de 

seus serviços”.  

Os principais serviços oferecidos pelos bancos brasileiros com a 

automação são as consultas de saldos e extratos de contas, pagamentos de 

luz, água, telefone e boletos bancários, simulações de empréstimos, 

licenciamento de veículos e pagamento de multas, pagamentos de impostos 

federais, estaduais e municipais, transferências entre contas do mesmo banco 

ou para outros bancos, pesquisas de satisfação de clientes, saques em 

espécie, depósitos, entre outros. 

 Os clientes são os mais beneficiados, pois adquirem com a automação 

maior comodidade, além de economizar o tempo do cliente e acabar com as 

filas dos bancos. 

A capacidade on-line aumenta a velocidade dos bancos. Elas podem ser 

classificadas de acordo com sua complexidade, sendo que os bancos já 

incorporaram nos seus sites os produtos e serviços básicos e intermediários, 

e buscam atualmente a disponibilidade dos avançados. 

 

 

 

 

2.4 A AUTOMAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 

 

 

Nos últimos anos, o panorama mercadológico se transformou e as 

empresas passaram a se preocupar com a implantação e o gerenciamento da 

tecnologia. 

Conforme Toledo (2008) à exemplo do que ocorreu com os demais 

bancos brasileiros, com a implantação do Plano Real em 1994 com a redução 

nos níveis de inflação do país e conseqüente queda dos níveis de rentabilidade 

das instituições financeiras,  principalmente no ganho proveniente das 

intermediações financeiras, o Banco do Brasil viu-se obrigado a encontrar 
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novas alternativas capazes de  compensar a redução desses ganhos, 

implantando a partir daquele momento várias mudanças e investimentos em 

sua estrutura, seja com os programas e produtos lançados visando o 

incremento na arrecadação de tarifas; com a redução de suas despesas 

administrativas principalmente com o plano de demissão voluntária em 1998 e 

1999 e  com grandes investimentos em softwares e equipamentos objetivando 

um profundo avanço na automação de seus serviços. 

Conforme mencionado acima, o Banco do Brasil lançou em 1998, um 

profundo ajuste em sua rede de agências e quadro de funcionários, na 

intenção de promover uma considerável redução em suas despesas 

administrativas, através de um conjunto de medidas que previam o 

fechamento de suas agências deficitárias e que não apresentavam condições 

de reversão desta situação a médio prazo, bem como com a implantação de 

um plano de demissão voluntária, o chamado PDV, que recebeu a adesão de 

13.300 funcionários até março de 1999, conforme dados fornecidos pela 

Unidade de Distribuição do Banco do Brasil. 

De acordo com Toledo (2008) os investimentos em tecnologia e 

equipamentos foram volumosos e constantes, principalmente nos período de 

1999 a 2000 quando o banco passou a ser um dos líderes do segmento 

bancário em relação a quantidade de equipamentos, número de usuários 

desses sistemas, quantidade de transações e variedade de transações 

passíveis de serem realizadas via internet. 

Diante deste contexto e da nova tendência do mercado, o banco 

redefiniu sua missão e visão, passando a explorar com maior ênfase o 

segmento de varejo, aumentando o seu número de clientes e usuários dos 

sistemas, tornando necessário a contratação de novos funcionários, o que 

ocorreu no início do ano 2000. 

 

 

2.5 SERVIÇOS  
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A entrega de serviços aos clientes é uma das principais ferramentas 

estratégicas para construir um relacionamento em longo prazo com os 

clientes. Os serviços estão ativamente ligados à relação que se tem com os 

clientes. Os serviços são mais que desempenho, e o desafio de sustentar o 

vigor, o compromisso, as habilidades e o conhecimento daqueles que o 

desempenham, a qualquer tempo. Diante disso, é possível que cada vez mais 

as instituições preocupem-se com a satisfação dos seus clientes em relação 

aos serviços prestados. 

Conforme Las Casas (2002, p. 18) “serviço é um ato, um esforço, um 

desempenho e que pode apresentar-se de várias formas”.  

Qualquer movimento para praticar uma ação pode ser chamado de 

serviço ou prestação de serviço: auxiliar uma pessoa, fornecer informações. 

Para Judd (1964, p. 58-59) “serviços constituem uma transação realizada 

por uma empresa ou por um indivíduo, cujo objetivo não está associado à 

transferência de um bem”. 

Pode-se dizer então, que os serviços são atividades, vantagens ou 

mesmo satisfações que são oferecidas à venda ou que são proporcionadas em 

conexão com a venda de mercadorias. 

 

 

Serviço é um ato ou desempenho oferecido por uma parte a outra. 
Embora o processo possa estar ligado a um produto físico, o 
desempenho é essencialmente intangível e normalmente não resulta 
em propriedade de nenhum dos fatores de produção. (LOVELOCK & 
WRIGHT, 2006, p. 05). 

 
 

 

Assim entende-se que serviços são bens intangíveis, mas que podem 

agregar ou não valor aos bens oferecidos aos clientes. Se um serviço for 

prestado e satisfizer a necessidade do cliente pode-se então dizer que teve um 

valor agregado.   

Já Robertn (1996, p. 32) faz uma distinção entre bens e serviços. Assim 

Robertn considera “bem como alguma coisa – um objeto, um artigo, um 

artefato ou um material – e serviço como um ato, uma ação, um esforço, um 

desempenho”. Assim, os bens podem ser descritos como objetos ou 
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dispositivos físicos, enquanto os serviços podem ser descritos como ações ou 

desempenhos. 

 

                                              

               

2.5.1 Serviços disponíveis nos terminais de auto-atendimento 

 

Da mesma maneira que os serviços automatizados oferecem aos bancos 

grandes vantagens do ponto de vista da produtividade e da racionalização de 

custos, oferecem também aos clientes usuários desses sistemas inúmeras 

vantagens do ponto de vista da praticidade e economia de tempo, pois 

independem de horário e local para a realização desses serviços (TOLEDO, 

2008). 

Apesar de cada banco possuir seu padrão próprio de atendimento 

nesses sistemas, ao se comparar o sistema de operação de cada um e as 

possibilidades de transações disponíveis, nota-se que os serviços oferecidos 

pouco diferem. No caso do Banco do Brasil, os serviços disponíveis nos 

terminais de auto-atendimento são: 

a) pagamentos de contas de água, luz, telefone, gás, condomínios; 

b) pagamentos de títulos com código de barras; 

c) consultas de saldo, extratos, aplicações e transferências; 

d) pedidos de talonários de cheques; 

e) recarga de telefones celulares pré-pagos; 

f) saques em espécie de poupança, conta-corrente, aposentadoria; 

g) pagamentos de cartão de crédito; 

h) pagamento de impostos; 

i) depósitos em conta-corrente e poupança; 

j) simulação de cálculo de financiamentos; 

k) solicitação de financiamentos; 

l) cancelamentos de cheques entre outros. 
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 Desta forma, as disponibilidades destas opções pode oferecer ao 

cliente, maior rapidez, agilidade, comodidade, bem como maior número 

de pontos de terminais de auto-atendimento.  

 

 

2.5.2 Serviço oferecido pelo banco do Brasil via personal banking (internet) 

 

 

Atualmente é possível através da internet pesquisar sobre os mais 

variados assuntos, sem que seja necessário sair de casa ou da empresa. As 

pesquisas antes realizadas em bibliotecas foram substituídas pelo que 

chamamos de pesquisa virtual, onde através de uma seqüência de comandos 

em nosso computador, acessamos as mais variadas informações, efetuamos 

compras, trocamos idéias, executamos nossa rotina de trabalho, bem como 

realizamos nossas transações bancárias, por mais variadas que elas sejam, a 

qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer dia da semana e em tempo real. 

Conforme Toledo (2008) o Banco do Brasil disponibiliza a seus clientes 

pessoas físicas, via internet no site  www.bancodobrasil.com.br, diversas 

transações a exemplo das utilizadas nos terminais de auto-atendimento, 

durante as 24 horas do dia, em todos os dias da semana, das quais podemos 

destacar: 

a) transferências entre contas; 

b) extratos de contas-correntes, poupança, fundos de investimento; 

c) saldos de contas-correntes, poupança, fundos de investimento; 

d) comprovantes de pagamentos efetuados via internet; 

e) aplicações e resgates de fundos de investimento; 

f) simulações e solicitações de empréstimos e financiamentos; 

g) simulações e solicitações de contratos de seguros, previdência e 

títulos de capitalização; 

h) pedidos de abertura de conta-corrente; 

i) sugestões e reclamações de qualquer assunto relativo ao Banco; 

j) informações gerais sobre o Banco e seus produtos. 

k) pagamentos de títulos, impostos, luz, água, telefone, entre outros; 
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l) recarga de celular pré-pago; 

m) consultas e pagamentos de cartão de crédito.  

Desta forma, é possível imaginar que a tecnologia está inserida no 

nosso cotidiano e pode ser vista como uma ferramenta importante na solução 

de problemas do cotidiano. 

 

2.5.3 Serviço oferecido pelo banco do Brasil via office banking (internet) 

 

 

A exemplo do personal banking, usado pelas pessoas físicas, o Banco 

do Brasil disponibiliza também o office banking, este direcionado para os 

clientes pessoas jurídicas. 

Ainda de acordo com Toledo (2008), com relação às pessoas jurídicas, o 

Banco do Brasil disponibiliza aos seus clientes, também via internet, o 

aplicativo office banking, que é um atendimento eletrônico através de 

microcomputador, onde as empresas têm acesso aos produtos e serviços 

oferecidos pelo banco, diretamente de seu escritório. 

O BB office banking é um canal que permite à direção de uma 

empresa utilizar ou autorizar representantes a acessarem serviços financeiros 

on-line. Para isso, a agência do banco cadastra as pessoas que constam do 

contrato social da empresa, com os respectivos poderes para realizar as 

transações bancárias ou ter acesso a essas informações. 

Cada representante legal tem acesso a determinados produtos, 

serviços e informações, de acordo com o que foi determinado pela empresa, 

mediante uso de senha, que será pessoal. 

O sistema funciona 24 horas por dia, em todos os dias da semana, e 

as principais transações disponíveis são: 

a) extratos de contas-correntes, poupança, fundos de investimento; 

b) saldos de contas-correntes, poupança, fundos de investimento; 

c) registro de títulos de cobrança cedente, bem como as diversas 

possibilidades de alterações até o vencimento dos mesmos, como 

concessão de abatimento, prorrogação de vencimento, cobrança de 

juros, protesto, baixa, entre outros; 
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d) pagamentos de títulos, impostos, água, luz, telefone; 

e) pagamento de salários de seus funcionários, via crédito em conta; 

f) aplicações e resgates de fundos de investimentos; 

g) inclusão e exclusão de usuários  do sistema na empresa; 

h) recarga de celular pré-pago; 

i) sugestões e reclamações sobre os serviços do Banco; 

j) suporte técnico sobre operacionalização do sistema 

k) informações gerais sobre o Banco e seus produtos. 

 

Apesar das várias opções que os clientes possuem, é preciso tornar o 

sistema de serviços a clientes de fácil utilização, pois não se pode pressupor 

por exemplo, que um cliente sabe o que um funcionário sabe. Igualmente, é 

importante saber quais as necessidades dos clientes e promover a sua 

satisfação com relação ao que lhe é oferecido. Afinal, promover a satisfação ao 

cliente pode ser a melhor maneira de fidelizá-lo.  

 

2.6 SATISFAÇÃO DOS CLIENTES  

              

Em meio a este contexto, é possível encontrar clientes que nem sempre 

estão satisfeitos com a qualidade e valor dos serviços que recebem. As 

pessoas se queixam de entregas com atraso, pessoal rude ou incompetente, 

horários de atendimento inconvenientes, desempenho deficiente, 

procedimentos complicados, desnecessários e um arsenal de outros 

problemas.  

Assim, quando uma necessidade é saciada – por ser algo que buscamos 

– nos sentimos realizados ou satisfeitos. Desta forma, podemos dizer que a 

palavra satisfação pressupõe ato que satisfaz, ou seja, sentir essa tal 

satisfação exige ação. Essa ação precisa ter sentido utilidade, funcionalidade 

para produzir tal efeito. O ser humano é o único animal que busca sentido para 

sua vida e para o que faz e é este um dos motivos que o diferencia dos outros 

animais. Para Chiavenato (1999, p. 121) “a satisfação é um sentimento que 
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resulta da percepção de que nosso trabalho realiza ou permite a realização de 

valores importantes relativos ao próprio trabalho”. 

Pode-se dizer então que, a satisfação nos serviços é o sentimento 

positivo de percepção que o cliente possui do próprio serviço, sendo para as 

instituições uma preocupação. Ou ainda, que a satisfação é função da 

diferença entre o desempenho percebido e as expectativas: se o desempenho 

ficar abaixo das expectativas, o consumidor ficará insatisfeito, se atender, 

ficará satisfeito, se exceder, ficará altamente satisfeito, gratificado ou 

encantado. 

Ainda conforme Chiavenato (1999, p. 108 e 109) “a satisfação e 

insatisfação não fazem parte da mesma dimensão de avaliação. Pertencem a 

duas dimensões independentes, se bem que inter-relacionadas”. 

A ausência de insatisfação não é satisfação, mas abre caminho para a 

satisfação. Portanto, não basta fornecer um pacote que satisfaça o cliente (isto 

é, expectativas a satisfazer) e não basta trabalhar para eliminar a insatisfação 

do cliente (isto é, para eliminar expectativas não satisfeitas). É necessário 

trabalhar ambos: satisfazer o cliente e eliminar pontos de insatisfação.  

Assim, em busca de obtenção de vantagem competitiva duradoura em 

um ambiente de fortes mutações – utilizando a linguagem peculiar ao 

seguimento volátil – leva as instituições financeiras e uma incessante busca 

da melhoria dos serviços oferecidos aos clientes. 

 

As mudanças das necessidades dos consumidores direcionados pelo 
Comércio Eletrônico; a otimização da rede de agências para reduzir 
custos; a mudança das tendências e potencial demográfico dos novos 
mercados de consumo; a competição entre a indústria provocada pela 
desregulamentação; os novos produtos financeiros on-line. 
(ALBERTIN, 1997, p. 46). 

 

 

Assim, muitas empresas estão direcionando seus esforços no sentido 

de conquistar os clientes pelo atendimento. É possível que o atendimento 

tenha se tornado atualmente, o grande diferencial na conquista e manutenção 

dos clientes, considerando que este é o valor mais percebido pelo público 

consumidor de produtos ou utilizador de serviços.  
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Este fator diferencial determina que se tenha uma visão sistêmica, tanto 

do comportamento do cliente, quanto do atendimento a ele prestado. Ou seja, 

é necessário entender e procurar satisfazer as necessidades do cliente e 

compreender que o processo de atendimento pode ser composto por múltiplos 

aspectos envolvidos. Assim, oferta de produtos e serviços, tempo de espera, 

tempestividade nas respostas, atitude dos funcionários podem ser alguns dos 

vários procedimentos que concorrem para a qualidade dos serviços e para o 

sucesso na conquista e fidelização dos clientes. 

 

 

2.7 QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

 

  

A qualidade dos serviços prestados pelas instituições financeiras pode 

ser um grande artifício na conquista e fidelização de clientes quando utilizada 

com eficiência. Ao contrário, pode ser razão de descontentamento e 

insatisfação por parte dos clientes. 

 
 

Muito freqüentemente, a qualidade é citada como uma meta interna, 
sem nenhuma referencia explícita ao significado que se pretende para 
a qualidade de serviço. Falar sobre qualidade sem defini-la, sem 
esclarecer como é percebida por clientes e como pode ser melhorada e 
aprimorada, tem valor limitado... Na literatura sobre qualidade de 
serviço nota-se que a qualidade de um produto ou serviço em 
particular é qualquer coisa que o cliente perceba que ela seja. 
(GRÖNROOS, 2004, p. 85). 
 
 

 
Cada cliente é diferente um do outro, para prestar-lhes um serviço de 

qualidade a empresa ou prestador de serviços deve saber quais suas reais 

necessidades momentâneas e conhecer seus clientes.  

Como cliente, considera-se toda pessoa que entra em contato com a 

empresa para solicitar um serviço, falar com um funcionário ou simplesmente 

pedir uma informação.  

No caso de uma agência bancária, onde a produção e o consumo dos 

serviços não existem se não em conjunto, muitas vezes fazendo o cliente parte 

da produção e criando a idéia de complexidade do serviço, o fornecedor 
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necessita entender como os serviços serão avaliados e quais as intenções do 

cliente. Assim, o fornecedor pode influenciar o cliente na direção desejada.  

Esclarecer o conceito de serviço, o tipo de serviço oferecido e os 

benefícios trazidos ao consumidor fazem com que o cliente tenha uma visão 

clara de seus rendimentos e não crie ilusões de lucros.   

Segundo Chiavenato (1999, p.155) “a qualidade do serviço, em termos de 

mercado, pode ser definida como o grau até o qual um serviço satisfaz as 

exigências, os desejos e as expectativas do seu recebedor”.  

Conforme Lovelock e Wright (2001, p. 106) a qualidade dos serviços 

pode ser definida como “avaliações cognitivas de longo prazo, por parte dos 

clientes, sobre a entrega do serviço de uma empresa”. 

Assim, é possível perceber que os clientes, antes de comprarem um 

serviço, possuem uma expectativa sobre a qualidade do mesmo, com base em 

necessidades individuais, experiências passadas, recomendações de terceiros 

ou mesmo propaganda de um fornecedor de serviços e esta expectativa 

poderá ser comparada com aquilo que realmente o cliente recebeu. 

É possível então, que tratando especificamente das instituições 

financeiras, a qualidade dos serviços prestados esteja vinculada ao 

conhecimento que a instituição possui de sua clientela, onde conhecer o perfil, 

o comportamento, as expectativas, as preferências, as necessidades e as 

aspirações dos clientes são determinantes para a satisfação dos clientes. 

A imagem da empresa é considerada um filtro. Se na mente do 

consumidor a imagem for favorável, pequenos erros podem ser perdoados 

sem grandes repercussões. Se a imagem da empresa for negativa, o impacto 

de qualquer erro pode ser bem maior do que seria se não fosse esse o caso. 

Portanto, a imagem pode afetar a percepção de qualidade do cliente. 

Uma maneira de melhorar a qualidade e a produtividade é examinar a 

participação do cliente sobre o processo de serviço. Isso pode ser feito de 

duas maneiras:  

 

“Primeiro podem ser introduzidos mais elementos de auto-serviço. 
Entretanto, é muito importante que isso não seja feito simplesmente 
por razão de eficiência interna. Os clientes têm de ver que há 
benefícios para eles em participar de processos de auto-serviço... É 
preciso recompensar os clientes por tomarem parte em elementos de 
auto-serviço, eles têm de ser motivados a fazê-lo. Outro aspecto da 



30 
 

questão melhorar produtividade e qualidade dando atenção à 
participação do cliente é melhorar sua capacidade de participação”. 
(GRÖNROOS, 2004, p.275).  
 

 

Em agências bancárias algumas vezes os clientes não sabem o que 

devem fazer nos terminais de auto-atendimento, como os envelopes devem ser 

preenchidos e assim por diante. No horário de funcionamento da agência, 

mesmo existindo algum responsável por prestar assistência às pessoas que 

desejam utilizar o auto-atendimento, algum constrangimento pode impedir as 

pessoas de utilizá-lo – ou utilizá-lo de forma errada. Isso causa o impacto 

negativo sobre o aspecto funcional da qualidade e pode também afetar a 

qualidade técnica do resultado. Por outro lado, os clientes mais bem 

informados tornam-se mais seguros, cometem menos erros e necessitam de 

menos atenção por parte dos funcionários, que por sua vez podem atender 

mais clientes e aprimorar a produtividade.     

Apesar da importância no incremento permanente do volume de 

transações, o banco não pode esquecer da qualidade do atendimento, pois o 

cliente espera do atendimento automatizado algumas características do 

atendimento pessoal. 

Com as facilidades promovidas pelo auto-atendimento, cada vez mais o 

contato do banco com o cliente ocorre nestas salas e com isso faz-se 

necessário treinar melhor os supervisores de atendimento e os atendentes 

expressos, de maneira a motivá-los cada vez mais a oferecerem ao cliente a 

atenção, o sorriso e o calor humano, que são sentimentos e atitudes que as 

máquinas não podem produzir. 

É importante salientar que o Código de Defesa do Consumidor Bancário 

- em anexo neste trabalho - através da resolução 2.878, rege as leis e 

determinações que permeiam no campo bancário. O Código de Defesa do 

Consumidor Bancário nada mais é do que um complemento ao Código de 

Defesa do Consumidor e são eles, agindo em consonância, que regulam os 

direitos e deveres dos consumidores bancários. Este assunto especificamente 

não será abordado neste trabalho devido à sua extensão e complexidade. 

Em sendo, portanto a atividade bancária sujeita a normatização do 

Código do Consumidor, a relação jurídica que o banco celebra como o 
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consumidor-correntista é de consumo. Assim, para não apenas delimitar o que 

já está consagrado nas normas de defesa do consumidor ou em nossa 

legislação civil e comercial vêm o Banco Central do Brasil através do Conselho 

Monetário Nacional em delimitar os poderes das instituições financeiras e 

administradoras de cartões de crédito com a resolução 2878. 

É certo que, a resolução 2878 nos aspectos ligados aos serviços 

bancários nada mais é que uma aplicação das normas contida no Código de 

Defesa do Consumidor e que devem ser obedecidas pelas instituições 

financeiras e pelas demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil. 
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3 METODOLOGIA 

 
 

Todo e qualquer trabalho para que se possa desenvolvê-lo de forma 

clara e objetiva deve seguir uma metodologia. É o caminho ordenado e 

sistemático para se chegar a um fim. O processo operacional é a maneira de 

organizar logicamente uma seqüência de diversas atividades para se chegar a 

um fim desejado. 

 
 

O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, 
com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – 
conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser 
seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 
(LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 40). 
 
 

Portanto, o método de estudo de caso buscou a compreensão e 

informações acerca do assunto a ser analisado. 

 

 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Para a elaboração de um trabalho de pesquisa, considerando-se um 

processo de investigação completo, e determinado por um contexto 

sociocultural, adotaram-se critérios e métodos específicos como instrumento 

de conhecimento, a fim de facilitar o planejamento da pesquisa e a 

interpretação dos resultados de forma ordenada. 

Assim, a caracterização da pesquisa definiu como e quais elementos 

fizeram parte da pesquisa.  

A análise e o método de estudo neste caso foi uma pesquisa survey 

quantitativa descritiva.  

 

 

A pesquisa survey descritiva é utilizada quando a investigação se 
compromete a identificar quais situações, eventos, atitudes ou 
opiniões estão manifestos em uma determinada população, ou 
descrever a distribuição de algum fenômeno ocorrido com a 
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população (senso) ou em parte dela (amostra). (LAKATOS; MARCONI, 
1991, p. 23) 

 

 

Foi adotado este método por entender-se ser o mais adequado para a 

pesquisa. Acreditou-se que o método em questão permitiu ao pesquisador, 

reunir através de questionários, observações em documentos, uma quantidade 

significativa de informações para análise. 

 

 

3.2 A EMPRESA 

 

 

A instituição estudada é hoje uma sociedade de economia mista, com 

capital dividido em ações ordinárias e preferenciais. As primeiras têm sido 

transacionadas publicamente nas bolsas de valores desde 1906; as 

preferenciais, desde 1973. As ações com direito a voto pertencem 

majoritariamente à União Federal.  

A partir do momento em que caíram as restrições para a livre operação 

do Bando do Brasil no mercado financeiro, surgiram os primeiros esforços da 

empresa para obedecer ao mesmo ritmo do novo ambiente. A fim de se 

aproximar dessa realidade, que se caracteriza por incessantes mudanças 

passa a desenvolver processos mais relacionados com as demandas externas 

do ambiente.  

Segundo dados do próprio banco, a empresa possui 15.133 pontos de 

atendimento distribuídos pelo país, entre agências e postos, sendo que 95% de 

suas agências possuem salas de auto-atendimento (são mais de 40 mil 

terminais), e está presente em mais 21 países além do Brasil. 

Possui aproximadamente oitenta e quatro mil funcionarios, além de dez 

mil estagiários, cinco mil contratados temporarios, e 4,8 mil adolescentes 

trabalhadores. 

 Este trabalho especificamente foi desenvolvido na agência de Xanxerê – 

SC, composta por 23 funcionários, 01 estagiário, 02 contratados e 02 

adolescentes trabalhadores. A sala de auto-atendimento dispõe de dois 
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terminais de cheques, dois terminais de depósitos e três terminais de múltiplas 

funções como depósitos e saques, totalizando assim sete terminais.  

 

 

 

 
 

3.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

 

 

O estudo de caso foi restrito aos clientes da agência do Banco do Brasil 

S.A. da cidade de Xanxerê – SC. 

A pesquisa foi realizada em abril de 2008 e todos os clientes da agência 

tiveram a mesma probabilidade de serem ou não entrevistados.  

 

 

3.4 POPULAÇÃO 

 

 

A população referiu-se a um conjunto de elementos onde, cada um 

deles, apresentou uma ou mais características em comum, ou seja, foi o grupo 

completo de objetos ou elementos relevantes para o projeto de pesquisa, por 

possuírem as informações que o projeto de pesquisa se propôs a coletar.  

 

 

A população congrega todas as observações que sejam relevantes 
para o estudo de uma ou mais características dos indivíduos, os quais 
podem ser concebidos tanto como animados ou inanimados. Em 
linguagem mais formal, a população é o conjunto constituído por 
todos os indivíduos que apresentem pelo menos uma característica 
comum, cujo comportamento interessa analisar. (TOLEDO; OVALLE, 
1985, p. 16). 

  

 

A população da pesquisa em questão compreendeu todos os clientes da 

agência do Banco do Brasil da cidade de Xanxerê – SC, totalizando 12.170 

clientes da qual foi extraída a amostra em questão. 
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3.5 AMOSTRA 

 

 

Na elaboração de um projeto de pesquisa, deve-se ter clara a definição 

dos termos população e amostra. Quando se extrai um conjunto de 

observações da população, ou seja, toma-se parte desta para a realização do 

estudo, tem-se a amostra. Na prática, a partir de uma amostra, podem-se fazer 

inferências para a população. 

 

Cada unidade ou membro do universo é denominado elemento. Um 
conjunto de elementos representativos desse universo ou população 
compõe a amostra. Portanto, a amostra é um subconjunto 
representativo do conjunto da população. (BARROS; LEHFELD, 2000, 
p. 86). 

 

 

Neste caso, o termo amostragem referiu-se ao processo (probabilístico 

ou não-probabilístico) pelo qual se obtém uma amostra de uma população e 

deve ser realizada com técnicas adequadas (amostra probabilística) para 

garantir a representatividade da população em estudo. Cabe ainda ressaltar 

que sempre que possível cada elemento da população deve ter igual 

probabilidade de participar da amostra, evitando assim um viés de 

amostragem. As pesquisas por amostragem provêm algumas vantagens na 

realização do estudo, o menor custo, os resultados em menor tempo, os 

objetivos mais amplos e os dados fidedignos. 

 

 

Na amostragem probabilística randômica ou aleatória simples, os 
elementos de uma população têm a mesma probabilidade de ser 
incluídos na amostra e cada escolha pode ser independente da outra. 
Com este método, evita-se resultado tendencioso. (SILVA, 2003, p. 
76).  
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Assim, as amostragens probabilísticas caracterizam-se pela 

probabilidade que cada elemento da população-alvo da pesquisa tem de ser 

selecionado para fazer parte da amostra. Isso implica dizer que qualquer 

elemento da população pôde fazer parte da amostra. Logo, não houve 

interferência direta do pesquisador sobre a seleção dos elementos que 

compuseram a amostra. 

Nesta pesquisa especificamente, foi utilizado o critério de Arkin (1976, 

p.176), “que faz uso da seguinte fórmula para o cálculo de população finita, 

com confiabilidade de 95%”. 

 

 

3.5.1 Cálculo amostral 

 

 

N = tamanho da população; 

n = tamanho da amostra; 

0n = aproximação da amostra; 

0E = erro amostral tolerado. 

 

Aplica-se a seguinte fórmula: 

 

2
0

0

1

E
n                     

 
400

0025,0

1

05,0

1
20 n  

 

0

0

nN

nN
n




                          n = 12.178 . 400 = 4.871.200  = 387 

                                                   12.178 + 400     12.578 
 

Sendo:  
                                           
N = tamanho da população: 12.178 

n = tamanho da amostra: 387 

0n = aproximação da amostra: 400 

0E = erro amostral tolerado: 5% 

 



37 
 

A amostra realizada foi de 387 entrevistados de um total de 12.178 
clientes. Todos os clientes tiveram a mesma probabilidade de fazer parte da 
pesquisa.   

 
 
 
 
 

3.6 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 
 

A coleta de dados segundo Barros e Lahfeld (2000, p. 89), “significa a 

fase da pesquisa em que se indaga e se obtém dados da realidade pela 

aplicação de técnicas”.  

É comum em pesquisa de campo o uso de questionários e entrevistas. A 

escolha do instrumento de pesquisa dependeu do tipo de informação que se 

desejou obter ou do tipo de objeto de estudo.   

Foi realizado um questionário de pesquisa.  Em seguida, procedeu-se à 

aplicação do questionário com os clientes da agência em questão. Para a 

análise e interpretação de dados foi realizada uma leitura prévia das 

informações obtidas no questionário com tabulação de dados, análise e 

interpretação e por fim a sistematização de relatório de pesquisa, sendo que 

para a construção de gráficos e tabelas foi utilizado recursos de planilhas do 

excel.  

 

3.7 TABULAÇÃO 

 

Consiste na contagem do número de casos que ocorreram em cada 

categoria de obtenção de dados. Ela pode ser: 

 Simples -  quando envolve a simples contagem do número 

de casos que ocorreram em cada uma das variáreis do estudo ou,  

 Cruzada – quando as ocorrências em duas ou mais 

variáveis do estudo foram contadas simultaneamente. 
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 A tabulação também pode ser manual, eletrônica ou 

envolver formas parciais das duas opções. 

Nesta pesquisa especificamente, foi usada a tabulação manual, simples.  
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 
 

Considerando que o estudo foi voltado para a satisfação dos clientes do 

Banco do Brasil da agência de Xanxerê - SC em relação a sala de auto-

atendimento, destacam-se os seguintes resultados obtidos: 

 
Gráfico 1: Gênero 
Fonte: a autora 
 

 

Pode-se perceber pelo gráfico 1 que, dos 314 entrevistados 53% são do 

sexo masculino enquanto 47% são do sexo feminino. Percebe-se uma pequena 

diferença entre homens e mulheres.  
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Gráfico 2: Faixa etária (idade). 
Fonte: A autora. 
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Com relação à faixa etária, relacionada no gráfico 2, 46,% possuem entre 

18 a 27 anos, 26% possuem de 28 a 37 anos, 15% possuem de 38 a 47 anos, 9% 

possuem de 48 a 57 anos e 4% possuem mais de 58 anos. Nota-se que a 

grande maioria dos entrevistados esta na faixa dos 18 a 27 anos.  

Conforme pode-se perceber no gráfico 3 – nível de escolaridade –  15% 

dos respondentes disseram ter o ensino fundamental, 53% tem o ensino 

médio, 24% tem graduação, 7% tem pós-graduação, 0,64% possuem mestrado. 

Não foi registrado nenhum caso com doutorado. 
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Gráfico 3: Nível de escolaridade. 
Fonte: A autora.  

 
Os dados acima mostram que a quantidade de pessoas com ensino 

médio ou já com graduação é um nível elevado o que leva a concluir que a 

alfabetização não é o maior empecilho para a utilização dos terminais. 
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Gráfico 4: Cliente do Banco à quanto tempo 
Fonte: a autora 

 

Conforme pode-se constatar no gráfico 4, perguntou-se a quanto tempo 

os entrevistados são clientes do Banco do Brasil e 21% disseram que são 

clientes do Banco do Brasil a menos de 1 ano, 44% disseram que são clientes 

de 1 a 5 anos, 21% são de 6 a 10 anos como clientes, 14% são clientes do 

Banco do Brasil a mais de 10 anos. 

O fato de a grande maioria dos respondentes ser cliente do Banco a um 

tempo considerável, leva a crer que não é a falta de experiência que prejudica 

a utilização dos terminais de auto-atendimento. 
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Gráfico 5: Consideram que sabe utilizar os terminais do sistema de auto-atendimento que o 

Banco   oferece 
Fonte: a autora 
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Conforme exposto no gráfico 5, concluiu-se também que 49% dos 

clientes entrevistados disseram que sabem utilizar os terminais de auto-

atendimento que o Banco do Brasil oferece, já 46% disseram que sabem 

utilizar em partes, ou seja, depende da transação que estão fazendo e 6% 

disseram que não sabem utilizar os terminais de auto-atendimento do Banco 

do Brasil. 

A porcentagem que admite saber usar em partes o auto-atendimento 

utiliza geralmente saques, extratos, depósitos e transferências que são 

operações rotineiras. As pessoas conseguem fazer esse tipo de operação 

“automaticamente”,  porém quando precisam utilizar outro serviço como 

pagamentos ou empréstimos, por exemplo, necessitam de ajuda. Este número, 

somado àquele que não sabe  utilizar os terminais, resulta em 51% 

entrevistada. Esse dado é importante para o banco, pois a partir dele percebe-

se a necessidade da população em haver funcionários para auxiliar os clientes 

na sala de auto-atendimento. 

 

 

 

 

Gráfico 6: Número de vezes que utiliza o auto-atendimento por mês 
Fonte: a autora 

 
Através do gráfico 6 é possível analisar o número de vezes que cada um 

utiliza o auto-atendimento por mês e 1% não utiliza o auto-atendimento durante 
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o mês, entende-se que utilizam esporadicamente ou então utilizam o 

atendimento do caixa quando há necessidade de um serviço bancário. Já 71% 

utilizam os terminais de 1 a 5 vezes por mês, 21% utilizam 6 a 10 vezes por 

mês, 3% utilizam 11 a 15 vezes por mês e 4% utilizam 16 ou mais vezes por 

mês. 

O uso freqüente dos terminais facilita a realização das transações, 

sendo que o método de realização dificilmente muda. O uso esporádico dos 

terminais pode trazer dificuldades no momento de reutilizá-los, devido ao 

esquecimento de como lidar com o sistema. 

Conforme o gráfico abaixo, quando questionados sobre o entendimento 

de forma clara de todas as informações que aparecem na tela dos 

equipamentos 41% responderam que conseguem entender todas as 

informações, 51% responderam que depende da transação e 8% responderam 

que não entendem as informações e sempre precisam de ajuda. 
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Gráfico 7: Entender de forma clara todas as informações que aparecem na tela dos 
equipamentos 
Fonte: a autora 

 

Foi perguntado também quais as transações mais realizadas pelos 

clientes no auto-atendimento e a maioria respondeu que utiliza os terminais 

para saques, um número menor utiliza para consulta a saldos e extratos, em 

seguida para depósitos, pagamentos e após para retirada de talões e demais 

transações.  
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A falta de esclarecimentos nas transações pode gerar problemas ao 

cliente. O auto-atendimento foi criado para que o cliente possa utilizá-lo 

sozinho, sem auxílio, porém, existem algumas informações que não são 

emitidas em tela, ou são expressas de forma a não serem compreendidas por 

quem as utiliza. 

As transações mais utilizadas são as consideradas mais simples, de 

acesso mais rápido. Aquelas que exigem maior detalhamento e informações 

trazem complicação para o cliente, que comumente pede auxílio ou dirige-se 

para o atendimento ao caixa. 
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Gráfico 8: A disposição do teclado e tamanho das teclas facilita a operacionalização 
Fonte: a autora 
 

 

Conforme o gráfico acima, é possível perceber que com relação à  

disposição do teclado e tamanho das teclas facilitar a operacionalização,  60% 

disseram sim, 4% disseram que não e 36% disseram que é indiferente. 

 



45 
 

Gráfico 9: Como o cliente se sente quando utiliza os terminais de auto-atendimento 
Fonte: a autora 

 

Como exposto no gráfico 9, perguntou-se, como o cliente se sente 

quando utiliza os terminais de auto-atendimento e 17% responderam que ficam 

irritados, 11% ficam ansiosos, 11% ficam com medo de estragar alguma coisa 

ou não conseguir realizar a transação, 36% responderam que ficam a vontade 

e 25% responderam que isso é indiferente. Conclui-se então, que para 61% dos 

clientes, não há problemas na utilização do auto-atendimento, e 39% 

apresentam alguma inquietude.  

 

 
Gráfico 10: Ao utilizar a máquina de auto-atendimento o cliente 
Fonte: a autora 

 

Conforme pode se constatar no gráfico 10, ao utilizar a máquina de auto-

atendimento o cliente finaliza com facilidade a operação necessária e 80% 
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disseram que sim, já 20% responderam que iniciam, porém não concluem a 

operação, pois o sistema cai em função do tempo. 
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Gráfico 11: Quanto às operações que necessitam fazer  
Fonte: a autora 

 

De acordo com o gráfico 11, dos entrevistados 43% disseram que 

conseguem realizar todas as operações que necessitam fazer sem a ajuda de 

ninguém, 46% disseram que às vezes precisam de ajuda do atendente para 

realizar as operações, 7% sempre pedem ajuda ao atendente e 4% sempre vão 

ao banco com familiar ou amigo que os ajuda. 

Fazendo uma correlação com as duas questões anteriores, é possível 

perceber contradição nas respostas, o que nos leva a concluir que a maioria 

dos clientes consegue finalizar suas transações e outro número, este em 

menor quantidade as vezes precisa de ajuda do atendente para concluir as 

transações. 
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Gráfico 12: O cliente considera o número de terminais do auto-atendimento da agência de 
Xanxerê 
Fonte: a autora 

 

Conforme exposto no gráfico 12, indagou-se também se os clientes 

consideram o número de terminais do auto-atendimento suficientes e 25% 

disseram que sim enquanto que 75% disseram ser insuficientes. Aqui fica 

evidente o descontentamento da grande maioria dos respondentes com 

relação à quantidade de terminais no auto-atendimento. 

Gráfico 13: O cliente considera o espaço físico da sala de auto-atendimento 
Fonte: a autora 

 

Com relação à opinião dos clientes sobre o espaço físico da agência do 

Banco do Brasil de Xanxerê – SC, exposto no gráfico acima, 39% disseram ser 

adequado enquanto 61% disseram ser inadequado. 
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Gráfico 14: Como o cliente classifica o auto-atendimento do Banco do Brasil 
Fonte: a autora 

 

De acordo com o gráfico 14, perguntou-se, também, como os 

respondentes classificam o auto-atendimento do Banco do Brasil da agência 

de Xanxerê – SC e 10% classificaram como ótimo, 48% classificaram como 

bom, 29% classificaram como regular, 10% como ruim e 3% classificaram 

como péssimo. 

 

 

            

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
Gráfico 15: Alternativas que podem melhorar o auto-atendimento  
Fonte: a autora 
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Com relação às alternativas que os clientes consideram importante para 

melhorar o auto-atendimento, demonstradas no gráfico 15, 9% responderam 

que a mudança do local dos equipamentos para eliminar reflexos, 12% 

responderam que deve ser utilizado o uso de palavras mais fáceis de entender, 

16% responderam que devem ser criados equipamentos próprios para 

deficientes físicos, 19% responderam que devem existir mensagens 

diferenciadas de erro indicando o que fazer, 16% responderam que deve haver 

aumento no tempo para realização das operações e 28% responderam que 

deve haver mais funcionários para prestar esclarecimentos. 

 

 

4.1 ANÁLISE DA PESQUISA 

 

 

Como proposto no objetivo principal, foi possível identificar que para a 

grande parte dos entrevistados o auto-atendimento do Banco do Brasil da 

agência de Xanxerê classifica-se de ótimo a bom, no entanto algumas 

mudanças se fazem imprescindíveis na sala de auto-atendimento como, por 

exemplo, a implantação de mais terminais, realocação das máquinas 

existentes evitando reflexos de luz e maior espaço físico que podem assim 

resolver grande parte da insatisfação de 42% dos entrevistados que 

consideraram o auto-atendimento do Banco do Brasil de Xanxerê – SC de 

regular a péssimo. 

Fazendo uma análise da idade dos respondentes, sendo que um 

percentual significativo está na faixa dos 18 a 27 anos, é possível concluir que 

estas pessoas, teoricamente possuem uma relação mais estreita com a 

informática e isso equivale a dizer que o uso de terminais bancários não é um 

obstáculo para eles.  

Já um percentual menor de entrevistados podem ser enquadrados como 

analfabetos funcionais, pois mesmo com alguma escolaridade confessam 

possuir dificuldades para interpretar os dados na tela dos equipamentos de 

auto-atendimento bancário. Estas pessoas têm consciência das suas 
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limitações e apontam dificuldades para realizar as transações, o que resulta na 

impossibilidade de utilizar os equipamentos sozinho. 

Existe ainda a limitação que os programas instalados nos equipamentos 

de auto-atendimento estão programados para receber os comandos em um 

limite de tempo pequeno, gerando reclamações e até mesmo medo ou 

insegurança, ansiedade ou irritação como podemos perceber pelas respostas. 

Além de medo, existem também aqueles que têm vergonha da situação 

constrangedora em revelar que são ignorantes na operacionalização da 

execução da tarefa. 

Desta forma, se faz necessário a orientação dos funcionários também 

nos horários em que o banco não estiver aberto ao público, e prestada por 

pessoas qualificadas para tal, com experiência e conhecimento das operações 

bancárias.  

 

 

4.2 PROPOSTAS DE MELHORIA NO AUTO-ATENDIMENTO 

 

 

Com base nos dados da pesquisa, é possível concluir que o nível de 

satisfação dos clientes pode melhorar à medida que algumas providências, 

aqui denominadas sugestões, sejam implementadas na sala de auto-

atendimento: 

 maior quantidade de funcionários para auxiliar no esclarecimento de 

dúvidas; 

 aumento do espaço físico; 

 maior quantidade de máquinas; 

 mensagens de erro nos terminais indicando o que fazer; 

 aumento do tempo para realizar as transações. 

De acordo com as sugestões de melhorias apresentadas, pode-se dizer 

que, cabe ao banco a maior parcela de responsabilidade para melhorar a sala 

de auto-atendimento e proporcionar melhores condições de atendimento aos 

clientes. 
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No entanto, é importante fazer saber que em conversa com o gerente 

geral da agência de Xanxerê, este informou que já existe um projeto para 

ampliação da sala de auto-atendimento e conseqüentemente aumento da 

quantidade de terminais, no entanto, esta decisão depende da 

Superintendência Regional e também da Superintendência Estadual do Banco 

do Brasil, o que equivale a dizer que esta decisão não depende única e 

exclusivamente da gerência da agência de Xanxerê 

Decididamente o cliente tem que sentir-se bem ao utilizar determinado 

equipamento para não sofrer, não se sentir frustrado e continuar fiel ao 

produto em questão. 
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5 CONCLUSÕES  

 

 

O mercado bancário vem sofrendo grandes mudanças, tanto 

comportamentais quanto tecnológicas. O aumento das exigências dos clientes 

e a necessidade de inovar notadamente na automação bancária das 

transações financeiras são uma realidade constante no mundo globalizado. 

O Banco do Brasil, no seu processo de reestruturação, vem aumentando 

significativamente o seu grau de automação e empreendendo diversas outras 

ações para buscar vantagens competitivas frente à concorrência e ao mercado 

global. 

Para se assegurar de que as mudanças, o desenvolvimento tecnológico 

e as ações implementadas estão atingindo os objetivos, é imprescindível um 

acompanhamento e a reavaliação das necessidades, expectativas e satisfação 

dos clientes. 

A pesquisa de satisfação de clientes é essencial para manter a 

competitividade e, sendo bem explorada, constitui-se numa ferramenta 

extremamente eficaz. 

É possível dizer que atualmente a tecnologia bancária encontra-se 

implantada de forma irreversível em quase todas as instituições financeiras do 

Brasil. Ao disponibilizar equipamentos de última geração, a rede bancária 

repassa ao cliente a responsabilidade para realizar as mais diversas operações 

no auto-atendimento, tais como depósitos em dinheiro, em cheques, saques, 

transferência de valores e pagamento de contas, agradando muita gente, tendo 

em vista as facilidades oferecidas.  

Os principais objetivos das instituições financeiras com esta medida 

são: reduzir os custos operacionais com pessoal e diminuir as filas dentro das 

agências físicas e em conseqüência aumentar os lucros. No entanto esta gama 

de facilidades não consegue beneficiar a todos os clientes indistintamente. A 

tecnologia bancária avançada atinge de forma negativa as pessoas mais 

idosas, pessoas sem escolaridade e portadores de analfabetismo funcional, 

dificultando a utilização dos terminais de auto-atendimento. 
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Neste trabalho especificamente, como foi proposto no objetivo principal 

deste estudo, foi possível concluir que, a maioria dos clientes entrevistados 

consideram o auto-atendimento do Banco do Brasil da agência de Xanxerê – 

SC como ótimo a bom. No entanto, parte destes mesmos clientes reivindica 

providências como maior espaço físico, maior disponibilidade de terminais e 

maior suporte por parte dos funcionários da agência no que diz respeito ao 

auxílio nos terminais de auto-atendimento, a fim de prestar esclarecimentos e 

auxiliar nas dúvidas pertinentes. 

 A soma destas melhorias, se colocadas em prática, contribuirá em muito 

para o incremento das transações no auto-atendimento, potencializando seus 

recursos e melhorando a satisfação dos clientes.  

Desta forma, corroborando com idéias de autores como Grönroos (2004) 

e Chiavenato (2002), qualidade dos serviços e a satisfação dos clientes 

tornam-se condição essencial na existência e crescimento de uma instituição 

financeira. Esta satistação pode se dar pelo bom atendimento, pela 

credibilidade da marca, pela qualidade dos produtos ou serviços oferecidos ou 

ainda pela soma de todas estas coisas. 

O elevado grau de exigências e de satisfação dos clientes implica na 

responsabilidade de manter e perseguir a excelência da qualidade dos 

serviços prestados, criando-se estratégias que respondam efetivamente à 

demanda e as expectativas do único responsável pela manutenção e 

sobrevivência da empresa: o cliente. 

 
 
5.1 RECOMENDAÇÕES 

 
 

 O trabalho apresentado possui várias ramificações, no entanto, não foi 

possível abordar a todas. Sendo assim, sugere-se que seja feita a mesma 

pesquisa com clientes de outros bancos e que se faça uma correlação entre as 

pesquisas, obtendo desta forma, semelhanças ou diferenças se for o caso 

entre as salas de auto-atendimento.  
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ANEXOS 

 

Código de Defesa do Consumidor Bancário 

 
RESOLUÇÃO 2.878  

Dispõe sobre procedimentos a serem observados pelas instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 

do Brasil na contratação de operações e na prestação de serviços aos clientes 

e ao público em geral. 

 

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9. da Lei n. 4.595, de 31 de 

dezembro de 1964, torna público que o CONSELHO MONETARIO NACIONAL, 

em sessão realizada em 26 de julho de 2001, com base no art. 4., inciso VIII, da 

referida lei, considerando o disposto na Lei n. 4.728, de 14 de julho de 1965, e 

na Lei n. 6.099, de 12 de setembro de 1974,  

 

R E S O L V E U: 

Art. 1. Estabelecer que as instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na contratação de 

operações e na prestação de serviços aos clientes e ao público em geral, sem 

prejuízo da observância das demais disposições legais e regulamentares 

vigentes e aplicáveis ao Sistema Financeiro Nacional, devem adotar medidas 

que objetivem assegurar:  

I - transparência nas relações contratuais, preservando os clientes e o 

público usuário de práticas não eqüitativas, mediante prévio e integral 

conhecimento das cláusulas contratuais, evidenciando, inclusive, os 

dispositivos que imputem responsabilidades e penalidades;  

II - resposta tempestiva as consultas, as reclamações e aos pedidos de 

informações formulados por clientes e público usuário, de modo a sanar, 

com brevidade e eficiência, dúvidas relativas aos serviços prestados e/ou 

oferecidos, bem como as operações contratadas, ou decorrentes de 

publicidade transmitida por meio de quaisquer veículos institucionais de 

divulgação, envolvendo, em especial:  
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a)cláusulas e condições contratuais;  

b) características operacionais;  

c) divergências na execução dos serviços;  

III - clareza e formato que permitam fácil leitura dos contratos celebrados com 

clientes, contendo identificação de prazos, valores negociados, taxas de 

juros, de mora e de administração, comissão de permanência, encargos 

moratórios, multas por inadimplemento e demais condições;  

IV - recepção pelos clientes de cópia, impressa ou em meio eletrônico, dos 

contratos assim que formalizados, bem como recibos, comprovantes de 

pagamentos e outros documentos pertinentes às operações realizadas;  

V - efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, causados a 

seus clientes e usuários.  

Art. 2. As instituições referidas no art. 1. devem colocar a disposição dos 

clientes, em suas dependências, informações que assegurem total 

conhecimento acerca das situações que possam implicar recusa na recepção 

de documentos (cheques, bloquetos de cobrança, fichas de compensação e 

outros) ou na realização de pagamentos, na forma da legislação em vigor.  

Parágrafo único. As instituições referidas no caput devem afixar, em suas 

dependências, em local e formato visíveis, o numero do telefone da Central de 

Atendimento ao Publico do Banco Central do Brasil, acompanhado da 

observação de que o mesmo se destina ao atendimento a denuncias e 

reclamações, alem do numero do telefone relativo ao serviço de mesma 

natureza, se por elas oferecido.  

Art. 3. As instituições referidas no art. 1. devem evidenciar para os clientes as 

condições contratuais e as decorrentes de disposições regulamentares, dentre 

quais:  

I - as responsabilidades pela emissão de cheques sem suficiente provisão de 

fundos;  

II - as situações em que o correntista será inscrito no Cadastro de Emitentes 

de Cheques sem Fundos (CCF);  

III - as penalidades a que o correntista esta sujeito;  
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IV - as tarifas cobradas pela instituição, em especial aquelas relativas a:  

a) devolução de cheques sem suficiente provisão de fundos ou por outros 

motivos;  

b) manutenção de conta de depósitos;  

V - taxas cobradas pelo executante de serviço de compensação de cheques e 

outros papeis;  

VI - providencias quanto ao encerramento da conta de depósitos, inclusive 

com definição dos prazos para sua adoção;  

VII - remunerações, taxas, tarifas, comissões, multas e quaisquer outras 

cobranças decorrentes de contratos de abertura de credito, de cheque 

especial e de prestação de serviços em geral.  

Parágrafo único. Os contratos de cheque especial, alem dos dispositivos 

referentes aos direitos e as obrigações pactuados, devem prever as 

condições para a renovação, inclusive do limite de credito, e para a rescisão, 

com indicação de prazos, das tarifas incidentes e das providencias a serem 

adotadas pelas partes contratantes.  

Art. 4. Ficam as instituições referidas no art. 1. obrigadas a dar cumprimento a 

toda informação ou publicidade que veicularem, por qualquer forma ou meio 

de comunicação, referente a contratos, operações e serviços oferecidos ou 

prestados, que devem inclusive constar do contrato que vier a ser celebrado.  

Parágrafo único. A publicidade de que trata o caput deve ser veiculada de tal 

forma que o publico possa identificá-la de forma simples e imediata.  

Art. 5. E vedada às instituições referidas no art. 1. a utilização de publicidade 

enganosa ou abusiva.  

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto no caput:  

I - e enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação capaz de 

induzir a erro o cliente ou o usuário, a respeito da natureza, características, 

riscos, taxas, comissões, tarifas ou qualquer outra forma de remuneração, 

prazos, tributação e quaisquer outros dados referentes a contratos, operações 

ou serviços oferecidos ou prestados.  
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II - e abusiva, dentre outras, a publicidade que contenha discriminação de 

qualquer natureza, que prejudique a concorrência ou que caracterize 

imposição ou coerção.  

Art. 6. As instituições referidas no art. 1., sempre que necessário, inclusive por 

solicitação dos clientes ou usuários, devem comprovar a veracidade e a 

exatidão da informação divulgada ou da publicidade por elas patrocinada.  

Art. 7. As instituições referidas no art. 1., na contratação de operações com 

seus clientes, devem assegurar o direito a liquidação antecipada do debito, 

total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros.  

Art. 8. As instituições referidas no art. 1. devem utilizar terminologia que 

possibilite, de forma clara e inequívoca, a identificação e o entendimento das 

operações realizadas, evidenciando valor, data, local e natureza, 

especialmente nos seguintes casos:  

I - tabelas de tarifas de serviços;  

II - contratos referentes a suas operações com clientes;  

III - informativos e demonstrativos de movimentação de conta de depósitos de 

qualquer natureza, inclusive aqueles fornecidos por meio de equipamentos 

eletrônicos.  

Art. 9. As instituições referidas no art. 1. devem estabelecer em suas 

dependências alternativas técnicas, físicas ou especiais que garantam:  

I - atendimento prioritário para pessoas portadoras de deficiência física ou 

com mobilidade reduzida, temporária ou definitiva, idosos, com idade igual ou 

superior a sessenta e cinco anos, gestantes, lactantes e pessoas 

acompanhadas por criança de colo, mediante:  

a) garantia de lugar privilegiado em filas; 

b) distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento 

preferencial;  

c) guichê de caixa para atendimento exclusivo; ou  

d) implantação de outro serviço de atendimento personalizado;  
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II - facilidade de acesso para pessoas portadoras de deficiência física ou com 

mobilidade reduzida, temporária ou definitiva, observado o sistema de 

segurança previsto na legislação e regulamentação em vigor;  

III - acessibilidade aos guichês de caixa e aos terminais de auto-atendimento, 

bem como facilidade de circulação para as pessoas referidas no inciso 

anterior; 

IV - prestação de informações sobre seus procedimentos operacionais aos 

deficientes sensoriais (visuais e auditivos).  

Parágrafo 1. Para fins de cumprimento do disposto nos incisos II e III, fica 

estabelecido prazo de 720 dias, contados da data da entrada em vigor da 

regulamentação da Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, as instituições 

referidas no art. 1., para adequação de suas instalações.  

Parágrafo 2. O inicio de funcionamento de dependência de instituição 

financeira fica condicionado ao cumprimento das disposições referidas nos 

incisos II e III, apos a regulamentação da Lei n. 10.098, de 2000.  

Art. 10. Os dados constantes dos cartões magnéticos emitidos pelas 

instituições referidas no art. 1. devem ser obrigatoriamente impressos em alto 

relevo, no prazo a ser definido pelo Banco Central do Brasil.  

Art. 11. As instituições referidas no art. 1. não podem estabelecer, para 

portadores de deficiência e para idosos, em decorrência dessas condições, 

exigências maiores que as fixadas para os demais clientes, excetuadas as 

previsões legais.  

Art. 12. As instituições referidas no art. 1. não podem impor aos deficientes 

sensoriais (visuais e auditivos) exigências diversas das estabelecidas para as 

pessoas não portadoras de deficiência, na contratação de operações e de 

prestação de serviços.  

Parágrafo único. Com vistas a assegurar o conhecimento pleno dos termos 

dos contratos, as instituições devem:  

I - providenciar, no caso dos deficientes visuais, a leitura do inteiro teor do 

contrato, em voz alta, exigindo declaração do contratante de que tomou 

conhecimento de suas disposições, certificada por duas testemunhas, sem 

prejuízo da adoção, a seu critério, de outras medidas com a mesma finalidade;  
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II - requerer, no caso dos deficientes auditivos, a leitura, pelos mesmos, do 

inteiro teor do contrato, antes de sua assinatura.  

Art. 13. Na execução de serviços decorrentes de convênios, celebrados com 

outras entidades pelas instituições financeiras, e vedada a discriminação entre 

clientes e não-clientes, com relação ao horário e ao local de atendimento.  

Parágrafo único. Excetuam-se da vedação de que trata o caput:  

I - o atendimento prestado no interior de empresa ou outras entidades, 

mediante postos de atendimento, ou em instalações não visíveis ao publico;  

II - a fixação de horários específicos ou adicionais para determinados 

segmentos e de atendimento separado ou diferenciado, inclusive mediante 

terceirização de serviços ou sua prestação em parceria com outras 

instituições financeiras, desde que adotados critérios transparentes.  

Art. 14. E vedada a adoção de medidas administrativas relativas ao 

funcionamento das dependências das instituições referidas no art. 1. que 

possam implicar restrições ao acesso as áreas daquelas destinadas ao 

atendimento ao público.  

Art. 15. As instituições referidas no art. 1. e vedado negar ou restringir, aos 

clientes e ao publico usuário, atendimento pelos meios convencionais, 

inclusive guichês de caixa, mesmo na hipótese de atendimento alternativo ou 

eletrônico.  

Parágrafo 1. O disposto no caput não se aplica as dependências 

exclusivamente eletrônicas.  

Parágrafo 2. A prestação de serviços por meios alternativos aos 

convencionais e prerrogativa das instituições referidas no caput, cabendo-

lhes adotar as medidas que preservem a integridade, a confiabilidade, a 

segurança e o sigilo das transações realizadas, assim como a legitimidade 

dos serviços prestados, em face dos direitos dos clientes e dos usuários, 

devendo, quando for o caso, informá-los dos riscos existentes.  

Art. 16. Nos saques em espécie realizados em conta de depósitos a vista, na 

agencia em que o correntista a mantenha, e vedado as instituições financeiras 

estabelecer prazos que posterguem a operação para o expediente seguinte.  
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Parágrafo único. Na hipótese de saques de valores superiores a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), deve ser feita solicitação com antecedência de quatro horas 

do encerramento do expediente, na agência em que o correntista mantenha a 

conta sacada.  

Art. 17. E vedada a contratação de quaisquer operações condicionadas ou 

vinculadas a realização de outras operações ou a aquisição de outros bens e 

serviços.  

Parágrafo 1. A vedação de que trata o caput aplica-se, adicionalmente, as 

promoções e ao oferecimento de produtos e serviços ou a quaisquer outras 

situações que impliquem elevação artificiosa do preço ou das taxas de juros 

incidentes sobre a operação de interesse do cliente.  

Parágrafo 2. Na hipótese de operação que implique, por forca da legislação 

em vigor, contratação adicional de outra operação, fica assegurado ao 

contratante o direito de livre escolha da instituição com a qual deve ser 

pactuado o contrato adicional.  

Parágrafo 3. O disposto no caput não impede a previsão contratual de débito 

em conta de depósitos como meio exclusivo de pagamento de obrigações.  

Art. 18. Fica vedado as instituições referidas no art. 1.:  

I - transferir automaticamente os recursos de conta de depósitos a vista e de 

conta de depósitos de poupança para qualquer modalidade de investimento, 

bem como realizar qualquer outra operação ou prestação de serviço sem 

previa autorização do cliente ou do usuário, salvo em decorrência de ajustes 

anteriores entre as partes;  

II - prevalecer-se, em razão de idade, saúde, conhecimento, condição social ou 

econômica do cliente ou do usuário, para impor-lhe contrato, clausula 

contratual, operação ou prestação de serviço;  

III - elevar, sem justa causa, o valor das taxas, tarifas, comissões ou qualquer 

outra forma de remuneração de operações ou serviços ou cobrá-las em valor 

superior ao estabelecido na regulamentação e legislação vigentes; 

IV - aplicar formula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente 

estabelecido;  
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V - deixar de estipular prazo para o cumprimento de suas obrigações ou 

deixar a fixação do termo inicial a seu exclusivo critério;  

VI - rescindir, suspender ou cancelar contrato, operação ou serviço, ou 

executar garantia fora das hipóteses legais ou contratualmente previstas;  

VII - expor, na cobrança da divida, o cliente ou o usuário a qualquer tipo de 

constrangimento ou de ameaça.  

Parágrafo 1. A autorização referida no inciso I deve ser fornecida por escrito 

ou por meio eletrônico, com estipulação de prazo de validade, que poderá ser 

indeterminado, admitida a sua previsão no próprio instrumento contratual de 

abertura da conta de depósitos.  

Parágrafo 2. O cancelamento da autorização referida no inciso I deve surtir 

efeito a partir da data definida pelo cliente, ou na sua falta, a partir da data do 

recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.  

Parágrafo 3. No caso de operação ou serviço sujeito a regime de controle ou 

de tabelamento de tarifas ou de taxas, as instituições referidas no art. 1. não 

podem exceder os limites estabelecidos, cabendo-lhes restituir as quantias 

recebidas em excesso, atualizadas, de conformidade com as normas legais 

aplicáveis, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  

Parágrafo 4. Excetuam-se das vedações de que trata este artigo os casos de 

estorno necessários a correção de lançamentos indevidos decorrentes de 

erros operacionais por parte da instituição financeira, os quais deverão ser 

comunicados, de imediato, ao cliente.  

Art. 19. O descumprimento do disposto nesta Resolução sujeita a instituição e 

os seus administradores as sanções previstas na legislação e regulamentação 

em vigor.  

Art. 20. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a:  

I - baixar as normas e a adotar as medidas julgadas necessárias a execução 

do disposto nesta Resolução, podendo inclusive regulamentar novas 

situações decorrentes do relacionamento entre as pessoas físicas e jurídicas 

especificadas nos artigos anteriores;  
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II - fixar, em razão de questões operacionais, prazos diferenciados para o 

atendimento do disposto nesta Resolução.  

Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 22. Ficam revogados o Parágrafo 2. do art. 1. da Resolução n. 1.764, de 31 

de outubro de 1990, com redação dada pela Resolução n. 1.865, de 5 de 

setembro de 1991, a Resolução n. 2.411, de 31 de julho de 1997, e o 

Comunicado n. 7.270, de 9 de fevereiro de 2000.  

 

Brasília, 26 de julho de 2001                

 

                                                                             Carlos Eduardo de Freitas  

           Presidente Interino 

QUESTIONÁRIO 

 

O questionário a seguir, faz parte de uma pesquisa que tem por intuito 

analisar as percepções dos clientes do Banco do Brasil na agência varejo de 

Xanxerê-SC, acerca da utilização do auto-atendimento. 

As questões devem ser respondidas de acordo com a opinião do cliente, 

sem necessidade de identificação, o que assegura total sigilo sobre os 

respondentes. 

Este instrumento será utilizado na elaboração da monografia de 

conclusão de curso de Especialização de Negócios Financeiros. 

DADOS DO CLIENTE 
 
Instruções: Assinale com um X a resposta que represente a sua situação e 
complemente os dados solicitados: 
                                                           
1. Gênero 

(  ) fem                                                       
(  ) masc 

 
2. Faixa etária (idade) 

(  ) 18 a 27 
(  ) 28 a 37 
(  ) 38 a 47 
(  ) 48 a 57 
(  ) acima de 58 
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3. Nível de escolaridade 
(  ) ensino fundamental                        
(  ) ensino médio 
(  ) graduação 
(  ) pós-graduação 

     (  ) mestrado 
     (  ) doutorado 
 
4. É cliente do Banco há quanto tempo?  

(  ) menos de 1 ano    
(  ) de 1 a 5 anos                               
(  ) 6 a 10 anos                                 
(  ) mais de 10 anos 

 
5. Você considera que sabe utilizar os terminais do sistema de auto-

atendimento que o Banco oferece? 
(  ) sim 
(  )  em partes 
(  )  não 
 

6. Número de vezes que utiliza o auto-atendimento por mês?  
(  ) nenhuma 
(  ) de 1 a 5 vezes 
(  ) de 6 a 10 vezes 
(  ) de 11 a 15 vezes 
(  ) 16 ou mais  vezes 
 

7. Você consegue entender de forma clara todas as informações que 
aparecem na tela dos equipamentos?  
(  ) sim, consigo entender todas as informações 
(  ) depende da transação 
(  ) não, sempre preciso de ajuda 

 
8. Quais as transações que mais realiza quando utiliza o auto-atendimento, 

por ordem de utilização, sendo 1 mais utilizada a 5 menos utilizada. 
      (  ) saques 
      (  ) depósitos 
      (  ) pagamentos 
      (  ) consulta a saldos e extratos 
      (  ) retirada de talão de cheques  
 
9. A disposição do teclado e tamanho das teclas facilita sua 

operacionalização?  
(  ) sim 
(  ) não 
(  ) é indiferente 

 
10. Como você se sente quando utiliza os terminais de auto-atendimento? 

(  ) irritado 
(  ) ansioso 
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(  ) com medo de estragar alguma coisa/não conseguir realizar a transação. 
(  ) a vontade 
(  ) indiferente 
 

11. Ao utilizar a máquina de auto-atendimento você: 
(  ) finaliza com facilidade a operação necessária 

(  ) inicia, porém não conclui a operação, pois o sistema cai em função do 
tempo.  

 
12. Quanto às operações que necessita  fazer você? 

 (  ) consegue  realizar todas as operações sem ajuda 
 (  ) as vezes precisa de ajuda do atendente 
 (  ) sempre pede ajuda ao atendente 
 (  ) sempre vai ao banco com familiar ou amigo que o ajuda 
 

13.  Como você classifica o auto- atendimento do Banco do Brasil:  
(  ) ótimo 
(  ) bom 
(  ) regular 
(  ) ruim 
(  ) péssimo 
 

14. Você considera o número de terminais de auto-atendimento da agência de 
Xanxerê: 
(  ) suficiente 
(  ) insuficiente 

 
15. Você considera o espaço físico do auto-atendimento da agência de 

Xanxerê: 
      (  ) adequado 
      (  ) inadequado 
 
16. Das alternativas abaixo, escolha duas opções que você considera que 

possam melhorar o auto-atendimento?  
(  ) mudança do local dos equipamentos para eliminar reflexos na tela 
(  ) uso de palavras mais fáceis de entender 
(  ) criação de equipamentos próprios para deficientes físicos 
(  ) mensagens diferenciadas para erros, indicando o que fazer 
(  ) aumento do tempo para realização das operações 
(  ) ter mais funcionários  para prestar esclarecimentos  
 

 
 
 
 
 
 


