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RESUMO 

 

A área de telemarketing é uma das que mais cresce nos últimos anos. Essa 
evolução deve-se a investimentos tecnológicos, sistemas de telefonia, 
tecnologia de dados, mas também pela especialização dos profissionais desse 
mercado. Como parceiros de empresas de portes diversos, os call centers se 
multiplicaram no mercado e passaram a atuar fortemente como “braços” para 
vendas de produtos e serviços, ampliação da base de clientes e atendimentos 
diversos. Muitos setores utilizam a ferramenta de telemarketing na atualidade 
mas, destacadamente, as áreas que mais acionam o setor são as de telefonia 
e financeira. No Banco X não é diferente. A Central de Atendimento BX, iniciou 
atividades em meados dos anos 80, juntamente com o lançamento do cartão 
de crédito do BX, principal produto agregado às contas correntes naquele 
período. Com o mercado de negócios financeiros incrementado, o BX 
reformatou os objetivos da CABX, ampliando o número de serviços prestados. 
As modelagens, administrativas e negociais, ocorreram por avaliação de 
empresa especializada, em 2002/2003 e foram baseadas em amplas 
pesquisas. Desde então, muitas experiências foram adquiridas por seus 
funcionários, administradores e agentes de atendimento, que mostraram a 
existência de capacidade da CABX em aproveitar oportunidades e realizar 
negócios. O momento é de não perder as oportunidades e ir além. Na presente 
pesquisa, a reflexão sobre eficiência, eficácia, passa pela maximização de 
recursos e reconhecimento do potencial das CABXs em gerar resultados. Isso 
altera o conceito administrativo inicial, que as definia exclusivamente como 
centro de custos. Através de resultados, pode ser verificado que as ações 
administrativas e operacionais foram decisivas e mostram a efetiva capacidade 
do canal CABX em colaborar com o conglomerado BX e com o mercado. 

 

 

Palavras-chave: Marketing de serviços. Central de atendimento. Satisfação. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 
 

Figura 1 - Benefícios da Satisfação do Cliente e Qualidade dos Serviços....18 

Figura 2 - Liquidação de Orpag – 2010..........................................................38 

Figura 3 - Comex 2010 CABX PR .................................................................39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO....................................................................................... 10 

1.1 OBJETIVO GERAL.............................................................................. 12 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS............................................................... 12 

2 CALL CENTER...................................................................................... 14 

2.1 MARKETING DE SERVIÇOS.............................................................. 15 

2.1.1 Qualidade de Serviços................................................................... 16 

2.1.2 Satisfação........................................................................................ 19 

2.2 MARKETING DE RELACIONAMENTO............................................... 21 

2.2.1 Retenção.......................................................................................... 23 

2.2.2 CRM.................................................................................................. 25 

2.2.3 Segmentação.................................................................................. 28 

2.2.4 Fidelização...................................................................................... 28 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS............................................... 32 

3.1 MÉTODO ESCOLHIDO E JUSTIFICATIVA........................................ 32 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS....................................... 32 

3.3 RESPONDENTES DO INSTRUMENTO DE PESQUISA.................... 33 

3.4 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA............................. 33 

4 ANÁLISE DOS DADOS......................................................................... 35 

4.1 CENTRAL DE ATENDIMENTO EM NÚMEROS................................. 35 

4.1.1 Capacidade e atendimento............................................................ 39 

4.2 CATEGORIZAÇÃO.............................................................................. 40 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................... 55 

5.1 LIMITAÇÕES DE ESTUDO E SUGESTÃO DE PESQUISA............... 56 

REFERÊNCIAS......................................................................................... 58 



 

 

APÊNDICE................................................................................................ 63 

ANEXO...................................................................................................... 65 



10 

 

1 INTRODUÇÃO  
 
 

Novas tecnologias e diferentes meios de prestação de serviço estão 

mudando a experiência do consumidor, que passou a ter outras alternativas, 

além da loja física, para procurar ou comprar um produto ou serviço, fazer 

reclamações, obter informações, dentre outros. Neste contexto de rápida 

evolução tecnológica, um crescente número de empresas tem incluído call 

centers como um meio de integrar funções de serviços e vendas para lidar com 

um grande número de consumidores, sendo que, atualmente, os tele 

atendimentos têm respondido por boa parte do volume de contatos com a 

organização. O setor de telemarketing apresentou considerável evolução nos 

últimos anos, muito pela melhoria tecnológica em sistemas de telefonia, 

tecnologia de dados, mas também pela especialização dos profissionais desse 

mercado. 

Como parceiros de empresas de portes diversos, os call centers se 

multiplicaram no mercado e passaram a atuar fortemente como “braços” para 

vendas de produtos e serviços, ampliação da base de clientes e atendimentos 

diversos. Muitos setores utilizam a ferramenta de telemarketing na atualidade, 

mas, destacadamente, as áreas mais requisitadas são as de telefonia e 

financeira. E no Banco X (BX) isso não é diferente.  

Na condição de um dos maiores bancos da América Latina, o Banco X, 

que não tinha experiência administrativa em Call Center. Iniciou, ao final dos 

anos 80, o que poderia se chamar na época de sua primeira Central de 

Atendimento, juntamente com o lançamento do cartão de crédito BX, principal 

produto agregado às contas correntes naquele período. Contratou consultoria 

externa para desenvolver cálculo de orçamento geral, indicação de Modelo de 

Negócios, principalmente em relação aos serviços a serem oferecidos aos 

clientes e bases para projeções de uso deste canal. Hoje, pode-se dizer que a 

evolução do BX no aprendizado obtido na montagem de um Call Center, 

iniciado em 1988, está se concretizando. Com o mercado de negócios 

financeiros incrementado, o BX reformulou os objetivos da CABX, ampliando o 

número de serviços prestados. As modelagens administrativas e negociais 

ocorreram por avaliação de empresa especializada, em 2002/2003, e foram 

baseadas em amplas pesquisas. Desde então, muitas experiências foram 
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adquiridas por seus funcionários, administradores e agentes de atendimento, 

que mostraram a existência de capacidade da CABX em aproveitar 

oportunidades e realizar negócios.  

Dessa forma, tendo como missão "Ser um canal remoto de 

relacionamento, com foco na visão integral do cliente, que ofereça produtos e 

serviços com qualidade, comodidade e segurança, para satisfazer as 

necessidades dos clientes e alavancar resultados para o conglomerado BX”, a 

CABX acumulou em 2009, de acordo com relatórios internos, a marca de R$ 

1,6 bilhão, comercializados em crédito pessoa física, confirmando-se como 

eficiente canal de vendas e contribuindo para atingir os resultados do Banco. 

Foram vendidos, em média, R$ 167 milhões/mês, valores computados como 

resultados de cumprimento de metas das Superintendências e agências de 

relacionamento do Banco X. 

A CABX atualmente conta com unidades nos Estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro (cartões), Bahia e Paraná. O presente trabalho, embora traga 

alguns números gerais de todas as Centrais de Atendimento BX, tem como 

objeto de estudo e pesquisa a CABX PR. Para ter-se uma ideia do potencial do 

canal, somente em dezembro de 2010 a central paranaense registrou 549.164 

ligações. Apesar dos números positivos, a contribuição da CABX PR aos 

resultados e qualidade de atendimento aos clientes, considera a necessidade 

de melhoria dos modelos internos, administrativos e operacionais, visando 

otimização do uso de recursos, maior qualidade e melhores resultados. A 

questão é que como o Call Center é um segmento de atividade econômica 

relativamente nova no BX (a primeira Central foi implantada em 2002), os 

próprios funcionários de outras dependências, ainda têm pouco conhecimento 

ou informações sobre o trabalho realizado pela Central de Atendimento BX. A 

atividade e os diversos tipos de atendimentos realizados é pouco internalizada 

na cultura do funcionário e, consequentemente, ainda pouco divulgada na 

indicação das agências como canal alternativo de atendimento aos clientes.  

Um exemplo é o Portal de Informações veiculado pela CABX que traz 

um rico, prático e atualizado conteúdo sobre produtos e serviços do Banco, e 

que pode ser acessado via intranet por qualquer funcionário ou dependência, 

mas não o é por simples desconhecimento e falta de divulgação da ferramenta 

por parte da instituição. O meio de consulta utilizado oficialmente são as 
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Instruções Normativas, que tratam das normas e procedimentos bancários de 

modo formal, detalhado e, por vezes, de difícil consulta. Entre os serviços 

prestados pela Central de Atendimento no Paraná estão: transações bancárias; 

comércio exterior (Comex); liquidação de ordem de pagamento do exterior 

(Orpag), consultoria de investimentos; Telefone 2.0; Serviço de Atendimento ao 

Consumidor (SAC), conforme a Lei n° 6.523 – “Lei do SAC” (ver ANEXO); 

previdência; cartões; atendimento a cartões parcerias com lojistas; alteração de 

endereço; consórcio, financiamento de veículos e crédito imobiliário.  

Com base no exposto acima e considerando o atual estágio 

administrativo, tecnológico e operacional da Central de Atendimento Banco X, 

há necessidade de refletir e propor ações administrativas para maximizar o uso 

dos recursos, proporcionando maiores retornos financeiros e qualidade dos 

serviços prestados pela CABX. 

Desta forma, o presente trabalho pretende responder ao seguinte 

questionamento: Quais ações devem ser tomadas pela administração para 

ampliar a divulgação da Central de Atendimento BX PR entre clientes, de 

forma que traga benefícios e otimize o uso do canal como relacionamento 

e negócios para o BX? 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar que ações devem ser tomadas pela administração para ampliar 

a divulgação da Central de Atendimento BX PR aos clientes, de forma a 

otimizar o uso do canal como relacionamento e negócios para o BX. 

  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analisar a estrutura física e tecnológica da CABX, números de atendimentos 

eletrônico e humano, módulos especializados e preparo dos agentes; 

- Analisar os números alcançados em vendas de CDC (Crédito Direto ao 

Consumidor) a fim de vislumbrar o potencial de negócios da CABX e novas 

ações: 

 - Identificar as dificuldades de disseminação do canal junto aos clientes; 
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- Propor sugestões/estratégias de como ampliar a divulgação do canal entre 

clientes e funcionários; 

O presente trabalho foi estruturado da seguinte maneira, primeiramente, 

será apresentado o Referencial Teórico, onde serão abordados os seguintes 

assuntos: Call Center; Marketing de Serviços - Qualidade de Serviços - 

Satisfação; Marketing de Relacionamento – Retenção - Customer Relationship 

Management (CRM) – Segmentação - Fidelização. Na sequência, apresenta-se 

o método de pesquisa. Posteriormente, serão apresentados os dados 

coletados e os resultados da pesquisa com proposição de sugestões a serem 

adotadas pelo BX. Nas considerações finais, apresentam-se as limitações do 

estudo e sugestões para futuras pesquisas. 
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2 CALL CENTER 

 

O presente capítulo, introduzido pela definição de Call Center, trata da 

revisão bibliográfica, levantando conceitos, princípios e elementos teóricos para 

análise do caso estudado. 

 Também conhecido como Contact Center, Central de Atendimento ou 

Central de Relacionamento, os call centers têm respondido pelo maior volume 

de contatos com a organização (CONSUMIDOR MODERNO, 2007; MICIAK; 

DESMARAIS, 2001), além de ser também um importante canal de acesso para 

o consumidor e uma rica fonte de informações (RUYTER; WETZELS, 2000).  

Call centers podem ser definidos como uma operação física ou virtual 

em que um grupo de pessoas gerenciadas, os atendentes, dedica a maior 

parte do seu tempo fazendo negócios pelo telefone, geralmente trabalhando 

em um ambiente automatizado por computador (BROWN; MAXWELL, 2002). A 

ênfase na automação, particularmente na tecnologia do distribuidor automático 

de chamadas (DAC), que coloca as chamadas em fila e as distribuem 

automaticamente ao próximo atendente disponível, é crucial para a definição 

de call center (BROWN; MAXWELL, 2002; DANTAS, 2004; DEAN, 2002). 

Brown e Maxwell (2002) ressaltam que este sistema facilitou e melhorou o 

desempenho dos call centers, que são capazes de atender a diversas ligações 

ao mesmo tempo.  

Dada à importância do call center, um crescente número de empresas 

tem instalado ou recorrido a empresas terceirizadas especializadas nesse 

serviço como uma ferramenta crucial para lidar com um grande número de 

consumidores via contato remoto e em tempo real (RUYTER; WETZELS, 

2000). Além da definição apresentada anteriormente (BROWN; MAXWELL, 

2002), tem-se também a da Associação Brasileira de Telesserviços (2005), que 

define call center como centrais de atendimento destinadas ao contato com 

consumidores ou prospects, de forma ativa ou receptiva, usando telefone ou 

outros canais de comunicação.  

Assim, há basicamente dois tipos de call center: passivo ou receptivo e o 

ativo ou prospectivo. No passivo, uma central de atendimento recebe as 

chamadas dos clientes/consumidores e as distribui aos atendentes, que 

prestam diversos serviços, dependendo da natureza do serviço oferecido, tais 
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como: suporte técnico, solicitação de informações, reclamações, vendas etc. 

(MANCINI, 2006). No caso de bancos, também transações financeiras. 

Abrange os números de ligações gratuitas, do tipo 0800, e ainda os serviços 

0300 que não são gratuitos para os usuários. O call center ativo se refere 

àquele em que a empresa toma a iniciativa de contatar os clientes e 

consumidores. Desta forma, os atendentes fazem ligações oferecendo 

produtos e serviços, efetuando cobranças, etc. (MANCINI, 2006). Grande parte 

dos estudos realizados em call center focam no que eles denominam de 

“qualidade do serviço” e, principalmente, “satisfação do consumidor”. No 

entanto, é comum na literatura a confusão entre estes dois conceitos (OLIVER, 

1980). A seguir, apresenta-se a importância de uma Central de Atendimento 

bancário no contexto de marketing de serviços.  

 

2.1 MARKETING DE SERVIÇOS 

 

O atendimento realizado pela Central de Atendimento BX PR – objeto do 

estudo - caracteriza-se como um serviço prestado pela instituição financeira 

BX. Para Czepiel e Gilmore (1987), devido à intensidade de interação, 

heterogeneidade e intangibilidade, os serviços têm uma capacidade maior do 

que os produtos para criar a lealdade dos clientes. A intensidade da interação 

de muitos serviços permite ao consumidor avaliar o comportamento do 

fornecedor. 

Buscando uma definição para serviços, Lovelock e Wright propõem: 

Serviços é um ato ou desempenho que cria benefícios para os 
clientes por meio de uma mudança desejada no – ou em nome do – 
destinatário do serviço. 
Serviços são atividades econômicas que criam valor e fornecem 
benefícios para clientes em tempos e lugares específicos, como 
decorrência da realização de uma mudança desejada no – ou em 
nome de – destinatário do serviço (2001, p. 5). 

 

Para Kotler (1998, p. 455): “Serviço é toda atividade ou benefício, 

essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer à outra e que não 

resulte na posse de algum bem. A prestação de um serviço pode ou não estar 

ligada a um produto físico”. 

Por outro lado, conforme Zeithaml e Bitner (2003, p. 455), “serviços são 

ações, processos e atuações”. Na empresa de serviços, existe a possibilidade 
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de maior interação entre todos os departamentos. Funcionários que estão 

responsáveis pela “produção” do serviço também interagem com os clientes, 

apesar de não estarem ligados a um “departamento de marketing”. Numa 

empresa de serviços, o contato com os clientes acontece em interações diárias 

entre atendentes da empresa e potenciais compradores. Essas pessoas 

geralmente não fazem parte de um departamento de marketing, porém são, em 

parte, responsáveis pela duração dos relacionamentos com os clientes. Entre 

as importantes dimensões analisadas no contexto de serviço para avaliar seu 

resultado com os clientes, destacam-se a qualidade dos serviços e a 

satisfação, que serão abordadas nos itens seguintes. 

 

2.1.1 Qualidade de Serviços  

 

Quando se estuda serviço, um termo geralmente encontrado na 

literatura é encontro de serviço (service encounter) ou, ainda, “hora da 

verdade”. Ele tem sido definido como o (s) momento (s) de interação entre o 

consumidor e a empresa (BITNER; BROWN; MEUTER; 2000; BURGERS et 

al.; 2000; GRÖNROOS, 1995) ou, ainda, como o serviço do ponto de vista do 

consumidor (BITNER; BOOMS; TETREAULT, 1990). Várias pesquisas indicam 

que esses encontros afetam a satisfação do consumidor, a intenção de 

recompra, a comunicação boca-a-boca, a lealdade do consumidor, bem como a 

avaliação da qualidade do serviço (BITNER; BROWN; MEUTER; 2000). Isto é, 

a avaliação do serviço frequentemente depende destes encontros de serviço 

(BURGERS et al., 2000).  

Um fator de extrema importância em marketing de serviços é a 

qualidade. A qualidade do serviço é a base do marketing de serviços (BERRY; 

PARASURAMAN, 1991). Grönroos (1994) introduziu em marketing de serviços 

o conceito de “qualidade de serviços percebida”. Lovelock e Wright (2001, p. 

22) definem qualidade como “[...] o grau em que um serviço satisfaz os clientes 

ao atender suas necessidades, desejos e expectativas”. Uma alta qualidade 

percebida levará o consumidor a um bom grau de satisfação. O cliente 

satisfeito está propenso a tornar-se fiel. Pode até não tornar-se fiel, mas um 

cliente fiel seguramente está satisfeito. 
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Para Gilmore (1987 apud VAVRA, 1992, p.287) qualidade é o grau pelo 

qual um produto ou serviço específico atende a um design ou às 

especificações. Em marketing de serviços, a qualidade de serviços depende de 

uma série de fatores sem controle e das atitudes dos funcionários. Entre esses 

fatores, encontram-se as expectativas dos clientes, algo bem pessoal, e que 

por isso mesmo faz com que a percepção de qualidade para um mesmo 

serviço varie conforme cada um.  

De acordo com Lovelock e Wright (2001, p. 103): “Expectativas são 

padrões internos que os clientes utilizam para julgar a qualidade de uma 

experiência de serviço”. Na visão dos autores, a equação de satisfação pode 

ser definida como: 

: Satisfação = Serviço prestado / Serviço esperado 

 

A qualidade do serviço representa o grau em que as expectativas do 

cliente são atendidas ou superadas pelo serviço prestado. Se o serviço for 

percebido como melhor que o esperado, o cliente fica satisfeito, porém se 

estiver abaixo das expectativas, o cliente pode ficar insatisfeito. 

Assim, quando o produto é representado por um desempenho, a 

qualidade deste desempenho é o fator mais importante (BERRY, 

PARASURAMAN, 1991). A satisfação, neste caso, é essencial para a 

permanência do cliente junto ao seu fornecedor de serviços. Cliente satisfeito é 

mais propenso a permanecer fiel, sobretudo em setores muito competitivos, 

como o financeiro, por exemplo. Lovelock e Wright (2001, p. 116) defendem 

que quanto maior o nível de satisfação do cliente, maior sua fidelidade à 

empresa. A seguir os benefícios da satisfação do cliente diante da qualidade do 

serviço: 

 

Figura 1: Benefícios da satisfação do cliente e qualidade dos serviços. 
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Fonte: Lovelock e Wright (2001, p. 116) 

 

 Sob esse aspecto, Zeithaml e Bitner (1996, p. 174) apontam que: “a 

natureza humana diz que a maioria de nós prefere não trocar de fornecedores 

de serviços, particularmente quando há um considerável investimento no 

relacionamento”. 

Bretzke, Ribeiro e Dourado (1998) destacam que a proximidade do 

marketing de serviços com o marketing de relacionamento é motivada pelo fato 

de que o serviço prestado ao cliente propicia um relacionamento e essa 

interação torna-se ponto de partida para a oferta continuada de valor superior. 

 Sendo assim, a introdução da revisão em marketing de serviços é mais 

apropriada, pois existe uma maior possibilidade de aplicação de marketing de 

relacionamento no setor de serviços. Outra razão é a grande dificuldade em se 

implementar a estratégia de relacionamento no mercado de massa. O tópico 

seguinte trata a importância da satisfação do cliente na prestação de um 

serviço. Como destacou Kotler (1998 p. 397): “as empresas de maior destaque 

fazem de tudo para manter seus clientes. A competição é cada vez maior, e os 

custos para atrair novos clientes sobem cada vez mais”. 
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2.1.2 Satisfação 

 

Três critérios de análise ilustram o conceito de qualidade de serviço, 

segundo Franceschini (2001). São eles:  

1) Qualidade oferecida - que representa o resultado da concepção do 

serviço; 

2) Qualidade esperada - que satisfaz a expectativa do usuário; 

3) Qualidade percebida - que é observada pelo cliente. 

 

A qualidade percebida pode ser definida como a maneira com que os 

consumidores percebem um produto ou serviço, ou seja, relaciona-se à 

observação que o indivíduo realizou no recebimento da prestação do serviço 

(GRÖNROOS, 1995). A qualidade percebida é um tipo de avaliação feita pelo 

consumidor (GOTLIEB; GREWAL; BROWN, 1994). 

Quanto à avaliação da qualidade percebida são destacados os trabalhos 

de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1991) que criaram um instrumento 

denominado SERVQUAL, em que a percepção da qualidade de serviço baseia-

se em cinco dimensões: confiabilidade (habilidade de prestar o serviço de 

modo confiável e preciso, na data acertada), presteza (disposição em ajudar os 

clientes, de entender seus problemas e de fornecer o serviço com presteza e 

prontidão), garantia/segurança (conhecimento dos funcionários e suas 

habilidades de responder as necessidades dos clientes, demonstrando 

confiança), empatia (grau de cuidado e atenção pessoal dispensado aos 

clientes) e aspectos tangíveis (aparência das instalações, equipamentos, 

pessoal envolvido e material de comunicação). Para os autores, esse 

instrumento seria uma base para a avaliação da qualidade de serviço, cujos 

itens podem ser adaptados para que o instrumento seja adequado a um 

cenário específico (CRONIN; TAYLOR, 1992; PARASURAMAN; ZEITHAML; 

BERRY, 1991). 

Com relação à satisfação, nota-se que na maioria das vezes é tida como 

finalidade, ora para o consumidor, buscada por meio do processo de consumo, 

ora para a empresa, estando, neste caso, relacionada ao evento de recompra 

de seus bens/serviços (BORGES; PÉREZ-NEBRA; TORRES, 2006). Na 

perspectiva do consumidor, a satisfação está ligada a uma busca individual ou 



20 

 

a um objetivo que será alcançado por meio do consumo de produtos ou 

serviços (BORGES; PÉREZ-NEBRA; TORRES, 2006). Oliver define satisfação 

como uma 

[...] resposta de completude/realização do consumidor. É um 
julgamento de que as características peculiares de um produto ou 
serviço, ou o produto ou o serviço em si, provocaram ou estão 
provocando um nível prazeroso de completude/realização relacionada 
ao consumo, incluindo níveis acima ou abaixo da 
completude/realização (1997, p. 13). 

 

Assim, a satisfação é uma consequência da compra e do consumo, que 

será determinada pelo consumidor com base em um padrão de comparação ou 

referência, a partir do qual a satisfação será analisada. 

Segundo Oliver (1997), as expectativas podem aumentar ou diminuir a 

satisfação do cliente com respeito ao produto ou serviço, conforme o que 

motivou sua intenção de compra. Centrais na avaliação da satisfação do 

consumidor, as expectativas podem variar muito, seja em relação aos atributos 

do produto ou serviço, em relação ao resultado final, etc. Elas formam um 

padrão para julgamentos futuros em relação ao desempenho do produto ou 

serviço.  

Kotler (2001) defende que as expectativas são influenciadas por uma 

experiência anterior de compra, recomendações de amigos e colegas, ou por 

informações e promessas das empresas e dos concorrentes. Anterior a compra 

de um produto ou serviço, os consumidores formam expectativas sobre eles, 

que, após a compra ou o uso, serão comparadas ao desempenho real, onde 

essas expectativas poderão ser confirmadas ou não. É o chamado “paradigma 

da desconfirmação”. Este paradigma (expectativa do consumidor versus 

desempenho do produto/serviço) tem como ponto central a satisfação 

comparada: a satisfação/insatisfação é o resultado de uma comparação entre 

as expectativas iniciais existentes, antes da compra, e os resultados dela 

decorrentes. Isto pode se apresentar de três formas distintas: 

- Desconfirmação negativa - quando o produto ou serviços é pior do que 

o esperado;  

- Desconfirmação positiva, quando é melhor do que o esperado;  

- Simples confirmação ou desconfirmação zero, quando simplesmente 

ocorre o esperado. (OLIVER, 1997 apud MIRANDA, 2001, p. 26) 
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Aspectos como qualidade dos serviços e satisfação do cliente, aliados 

aos princípios do marketing de serviços, compõem as bases do que se tornou, 

na atualidade, o marketing de relacionamento, abordado a seguir. 

 
2.2 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

O Marketing de relacionamento surge como uma mudança de paradigma 

(GUMMESSON, 1997; GRÖNROOS, 1994), alterando o foco dos negócios: de 

transações para relacionamentos. Para os autores, marketing de 

relacionamento é o uso de uma ampla gama de técnicas e processos de 

marketing, vendas, comunicação e cuidado com o cliente para: 

 

1. Identificar seus clientes de forma individualizada e nominal; 

2. Criar um relacionamento entre a sua empresa e esses clientes – um 

relacionamento que se prolonga por muitas transações; 

3. Administrar esse relacionamento para o benefício dos seus clientes e da sua 

empresa. 

 

Para Kotler (1998), o relacionamento seria um terceiro estágio, um 

conceito mais amplo do que os de troca e transação. Os profissionais de 

marketing precisam construir relacionamentos de longo prazo com clientes, 

distribuidores e comerciantes:  

marketing de relacionamento significa criar, manter e acentuar sólidos 
relacionamentos com os clientes e outros públicos. Sua meta é 
oferecer valor de longo prazo aos clientes, e a medida do sucesso é 
dar-lhes satisfação a longo prazo (KOTLER, 1998, p.397). 

 

Gordon, por sua vez, trata o marketing de relacionamento como: 

[...] (um) processo contínuo de identificação e criação de novos 
valores com clientes individuais e o compartilhamento de seus 
benefícios durante uma vida toda de parceria. Isso envolve a 
compreensão, a concentração e a administração de uma contínua 
colaboração entre fornecedores e clientes selecionados para a 
criação e o compartilhamento de valores mútuos por meio de 
interdependência e alinhamento organizacional (1998, p. 31, 32). 

 

Stone e Woodcock (2002) afirmam que marketing de relacionamento 

tornou-se uma dessas expressões da moda, usada por todo profissional de 

marketing, porém sem uma definição formal.  
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Sendo assim, Marketing de Relacionamento é um conjunto de 

estratégias que visam o entendimento e a gestão do relacionamento entre uma 

empresa e seus clientes, atuais e potenciais, com o objetivo de aumentar a 

percepção de valor da marca e a rentabilidade da empresa ao longo do tempo. 

O objetivo principal do marketing de relacionamento é construir e/ou aumentar 

a percepção de valor da marca, de seus produtos e serviços, e a rentabilidade 

da empresa ao longo do tempo a partir de estratégias de comunicação e de 

relacionamento propriamente dito com todos os seus stakeholders, integrando 

suas ações, desde o projeto de um produto ou serviço, desenvolvimento de 

processos, venda e pós-venda. 

Tal conceito baseia-se na premissa de que clientes importantes 

precisam de atenção contínua e concentrada. Kotler (2001, p. 70) afirma: “A 

chave da retenção de clientes é a satisfação de clientes”. Essa satisfação que 

é mencionada por Kotler é a sensação de prazer resultante da comparação do 

desempenho ou resultado percebido de um produto em relação às expectativas 

do comprador. Quando uma empresa por algum motivo específico não 

consegue fidelizar um cliente e o perde para a concorrência, o elo estabelecido 

no processo lógico é quebrado. De alguma forma o cliente não obteve a 

satisfação almejada e buscará no concorrente uma possibilidade maior de 

atingi-la.  

Segundo Kotler (2001), os vendedores que trabalham com clientes-

chave devem fazer mais do que telefonar quando achar que eles estarão 

prontos para fazer pedidos. Devem estar presentes ao longo do processo não 

somente quando for esperado. Hoje, o Marketing de Relacionamento se 

configura como uma das ferramentas essenciais para a fidelização de clientes.  

E acrescenta “Os investimentos em marketing de relacionamento oferecem 

ótimo retorno com clientes que possuem horizontes longos de tempo e altos 

custos de mudança.” (2001, p. 660). 

Por isso, o Marketing de Relacionamento representa uma nova postura 

na interação entre uma empresa ou entidade e seus clientes. Kotler (1998) 

afirma que uma das principais maneiras das empresas se diferenciarem é 

prestar serviços de alta qualidade. A chave do sucesso da empresa é atender e 

exceder as expectativas dos consumidores-alvos. Todo o histórico de 
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experiências vividas pelo consumidor compõe as expectativas futuras. É o 

relacionamento vinculado à qualidade dos serviços. 

McKeena (1991) defende que o marketing de relacionamento ou pós-

marketing significa construir e sustentar a infra-estrutura dos relacionamentos 

de clientes. É a integração dos clientes com a empresa, desde o projeto, 

desenvolvimento de processos industriais e de vendas. De maneira geral, 

consiste em uma estratégia de negócios que visa construir pró-ativamente 

relacionamentos duradouros entre a organização e seus clientes, contribuindo 

para o aumento do desempenho desta e para resultados sustentáveis. O 

processo de marketing de relacionamento deve se iniciar com a escolha certa 

do cliente, a identificação de suas necessidades, a definição dos serviços 

prestados e agregados, a busca da melhor relação custo/benefício e ter 

funcionários motivados e capacitados a atender estes clientes adequadamente.  

O contexto de administrar o relacionamento com o cliente tem por 

finalidade fazer com que a empresa adquira vantagem competitiva e se 

destaque perante a concorrência. O objetivo maior torna-se manter o cliente 

por meio da confiança, credibilidade e a sensação de segurança transmitida 

pela organização. O Marketing de Relacionamento parte deste princípio e desta 

constatação e pratica o conceito de fidelização do cliente. Investe, 

prioritariamente, na manutenção do cliente já conquistado, embora, é óbvio, 

não descarte a conquista do cliente potencial, porque está cada vez mais difícil 

conquistar novos clientes e cada vez mais fácil perder os que já se possui. Daí 

a importância da retenção de clientes, tratado na continuidade. 

 

2.2.1 Retenção 

 

A cada dia as empresas estão reconhecendo a importância de satisfazer 

e reter o cliente. Kotler (2001, p. 70) afirma: “A chave da retenção de clientes é 

a satisfação de clientes”. Essa satisfação que é mencionada por Kotler é a 

sensação de prazer resultante da comparação do desempenho ou resultado 

percebido de um produto em relação às expectativas do comprador. 

Clientes satisfeitos constituem o capital mais precioso que a empresa 

pode ter. Com isso, os investimentos em marketing de relacionamento com o 

cliente se expandem e ganham importância nas ações da empresa. Segundo 
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Kotler (2001), se uma empresa estivesse à venda, o comprador pagaria não só 

pelas instalações, pelos equipamentos e pela marca, mas também pela base 

de clientes, pelo número e o valor dos clientes que fariam negócios com a nova 

proprietária. 

Eis alguns fatores interessantes que o autor destaca sobre a retenção de 

clientes: 

 Conquistar novos clientes pode custar até cinco vezes mais do 

que satisfazer e reter os que já existentes. Afinal, não é fácil induzir clientes 

satisfeitos a deixar de contratar seus fornecedores atuais.  

 As empresas perdem em média 10% de seus clientes a cada ano.  

 Conforme o setor, uma redução de 5% no índice de perda de 

clientes pode aumentar os lucros de 25 a 80 %.  

 A taxa de lucro por cliente tende a aumentar ao longo do tempo 

de permanência do cliente retido.  

Destacando a necessidade de se manter contato constante com os 

clientes, a fim de monitorar suas experiências de consumo, Kotler (1998) afirma 

que o mapeamento dessas impressões por meio dos relatos dos próprios 

clientes é o caminho mais rápido para se melhorar o desempenho da empresa. 

Estar atento às demandas e respostas dos clientes aos produtos e serviços 

oferecidos ao mercado é importante para se desenvolver um relacionamento 

sólido e duradouro que possa ser convertido em aumento dos consumidores. 

Um bom número dos programas de mensuração de satisfação não só 

aponta níveis de satisfação, como também fornece conhecimento a respeito 

das expectativas dos clientes. Tais programas auxiliam a empresa na 

priorização de tais expectativas e mudanças que essas possam sofrer, além de 

permitirem que se conheça o valor das necessidades existentes (VAVRA, 

1993). O autor afirma que toda empresa que abraça o desafio de pós-

marketing deve se dispor a oferecer satisfação por meio de seus produtos e 

serviços, o que denota conhecimento a respeito das expectativas dos clientes. 

Para Vavra (1993), relacionamentos bem-sucedidos com clientes requerem 

dedicação constante e muitas técnicas de pós-marketing. A coleta de 

informações sobre os clientes é um dos pontos que requer mais esforço. Vavra 

destaca como atividade de pós-marketing a adoção de um programa para 

medir a satisfação do cliente. O programa faz um feedback do cliente com 
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respeito a qualidade dos produtos ou serviços e aponta sugestões para 

mudanças e melhorias futuras. 

Da mesma forma, Las Casas (2006), reforça os altos custos investidos 

pelas empresas na busca de clientes. Até porque as empresas concorrentes 

também se dedicam a conquistá-los. O autor destaca ainda que, além dos 

gastos em conquista e fidelização de clientes, perder clientes tem como 

conseqüência a diminuição de vendas imediatas e futuras. O Marketing de 

Relacionamento aumenta a rentabilidade e diminui os custos com a redução 

das prospecções. Investe, prioritariamente, na manutenção do cliente já 

conquistado – fidelização - embora, logicamente, não descarte a conquista do 

cliente potencial, porque está cada vez mais difícil conquistar novos clientes e 

cada vez mais fácil perder os que já se possui. 

Uma das estratégias para o bom desempenho do setor de serviços e 

ampliação do relacionamento com o cliente dá-se com a utilização de 

ferramentas de marketing como o CRM (Customer Relationship Management), 

como explica o item seguinte. 

 

2.2.2 CRM 

 

A fim de monitorar as experiências de consumo dos clientes, Kotler 

(1998), destaca a necessidade de se manter contato constante com os clientes. 

O mapeamento dessas impressões por meio dos relatos dos próprios é o 

caminho mais rápido para se melhorar o desempenho da empresa. Estar 

atento às demandas e respostas dos clientes aos produtos e serviços 

oferecidos ao mercado é importante para se desenvolver um relacionamento 

sólido e duradouro que possa ser convertido em aumento dos consumidores. 

Essa manutenção apóia-se em bancos de dados inteligentes que 

permitem um conhecimento mais profundo das demandas, expectativas e 

necessidades dos clientes. Isso garante às organizações adequação na oferta 

de produtos e serviços aos seus consumidores. E o CRM, segundo Poser 

(2001), pode ser interpretado como um modelo estratégico para facilitar o 

gerenciamento do conhecimento e tomadas de decisões de ações que almejem 

as premissas do marketing de relacionamento. Complementando o conceito de 

Kotler (2000) cita que “as empresas inteligentes tentam desenvolver confiança 
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e relacionamentos „ganha-ganha‟ a longo prazo com os consumidores, 

distribuidores, revendedores e fornecedores”. E ainda finaliza dizendo que o 

“marketing de relacionamento é baseado na premissa de que os clientes 

importantes precisam receber atenção contínua”.  

 

[...] o CRM é o conceito que prevê a integração de todas as áreas de 
uma empresa, principalmente vendas, call center, marketing, 
logística, Internet e as bases de dados coorporativas, para 
administrar os contatos com a carteira de clientes existentes de modo 
a mantê-la fiel e torná-la mais lucrativa (SAKAMOTO, 2000 apud 
MADRUGA, 2004, p.51). 

 

Diante dessas definições, nota-se que atualmente existe uma grande 

necessidade em gerar uma relação de confiança duradoura com os 

consumidores importantes, e a forma de interpretar e aplicar esses conceitos 

pode oferecer grande vantagem competitiva para a organização. Para Plata 

(2003), o gerenciamento do relacionamento com o cliente é uma “estratégia 

cujo propósito é transformar os processos de negócios para conservar e 

conseguir mais clientes”. Já Swift (2001) aborda o conceito não como uma 

estratégia, mas como uma “ferramenta administrativa para entender e 

influenciar o comportamento dos clientes, por meio de comunicações 

significativas para melhorar além da retenção, as compras, lealdade e a 

lucratividade”.  

Thompson (2001 apud GREENBERG, 2001) aborda o CRM como um 

método “para selecionar e administrar os clientes, buscando otimizar o valor a 

longo prazo”. E ainda complementa dizendo que “CRM requer uma filosofia e 

cultura empresariais centradas no cliente para dar suporte aos processos 

eficazes de marketing, vendas e serviços”.  Dessa forma, pode-se afirmar que 

CRM é a administração de uma estratégia que envolve toda a organização com 

o objetivo de atender bem seus clientes para trazer maiores lucros a longo 

prazo.  

Existem quatro estratégias básicas para a implantação de um programa 

de CRM: Identificar, Diferenciar, Interagir e Personalizar (PEPPERS; 

ROGERS, 2001). Swift (2001) aponta ao menos dois grandes benefícios do 

CRM, para a própria organização, com a implantação do CRM: primeiramente, 

em decorrência de produtos mais convenientes e clientes mais satisfeitos, além 

da preocupação e carinho demonstrado, que aumentam a lealdade e 
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confiança, consequentemente serão obtidas maiores receitas; em segundo 

lugar geram-se menores custos, pois os esforços e verbas são mais 

direcionados, o que melhora muito a alocação de recursos e eficiência da 

empresa. Além dos benefícios diretos para a organização ao assumir o CRM, 

não se pode esquecer, conforme cita Blackwell (2004), dos benefícios obtidos 

na cadeia de fornecimento, pois a empresa que define sua estratégia 

competitiva com o foco no consumidor, e conseqüente priorização do 

relacionamento, estará agregando valor emocional e financeiro não só para os 

seus consumidores como também para os clientes de toda a cadeia em que 

atua.  

Segundo Brown (2001, p. 11),  

o CRM permite que uma empresa aborde todos os tipos de clientes 
que ela atendeu ou atende em momentos diferentes de seu ciclo de 
vida, que escolha o programa de marketing que melhor se enquadre 
com o ponto de vista de um cliente em relação à empresa e sua 
vontade de comprar os serviços e produtos oferecidos.  

   

O autor aponta as principais estratégias de programas de CRM:  

Reconquista de clientes que abandonaram a empresa ou pensam em 
fazê-lo; 
Maior fidelização de clientes já existentes através de mais vendas ou 
venda cruzada de serviços para esses clientes; 
Busca de novos clientes (BROWN, 2001, p. 11).  

 
Na verdade, isso implica na identificação de quatro grandes grupos de 

objetivos em relação aos clientes, abaixo relacionados:  

• Reconquistar ou Recuperar: processo de convencer um cliente a ficar 

com a organização; requer maior sensibilidade; deve ser ágil e 

seletiva; deve-se procurar identificar características do início do 

processo de desligamento.  

• Busca de Clientes em Potencial: busca por novos clientes; principais 

elementos de busca: segmentação, seletividade e fonte.  

• Busca de Fidelização: apoiada em três dispositivos: segmentação 

com base no valor, nas necessidades do cliente e previsão de 

desistência.  

• Cross-Selling / Up-Selling: implica em identificar ofertas 

complementares e necessidades do cliente através de venda cruzada; 

aumento de lucratividade do cliente (BROWN, 2001). 
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2.2.3 Segmentação 

 

O processo de implantação do CRM passa pelas seguintes etapas: 

classificar e ordenar os clientes ou clusters mais lucrativos e segmentar o 

mercado, tomando por base os fatores mais adequados para o tipo de 

produto/serviço oferecido. Kotler (2000) define segmentação como “um esforço 

para aumentar a precisão da estratégia do marketing”. 

Segundo Whiteley (1996), empresas que se voltam ao cliente devem 

passar por representativa mudança em sua cultura organizacional, por conta da 

alteração de suas crenças e valores. Com base nisso, pode-se afirmar que o 

Fator-Chave de Sucesso (FCS) é envolver cada funcionário da companhia na 

compreensão e na vivência das novas crenças e valores.  

Para Peppers e Rogers (2001), ganha mercado e competitividade a 

empresa que detém informações de seus clientes que a concorrência não tem 

e que usa isso em seu favor, transformando esse conhecimento em ação. Essa 

é a real vantagem. A definição expressa a importância de se criar o foco no 

cliente nas organizações, e que somente com uma administração eficiente do 

relacionamento com o cliente pode-se obter alguma vantagem no mercado. 

 

2.2.4 Fidelização 

 

Conforme já citado, as centrais de relacionamento com o cliente 

permitem o atendimento em praticamente todos os canais de comunicação 

disponíveis, mas elas têm também o objetivo de estreitar o relacionamento e 

ajudar na fidelização dos clientes da empresa, sendo uma importante 

ferramenta de marketing, especificamente do CRM. Desta forma, segundo 

Peppers e Rogers (2001), as centrais de relacionamento devem ser capazes 

de realizar as seguintes atividades:  

� Conhecer o cliente: Todo o conhecimento existente na empresa sobre 

qualquer tipo de cliente deve estar disponível para os agentes de atendimento, 

que devem ser capazes de identificar tais clientes, tratá-los de forma 

personalizada e obter mais informações para utilização futura. Para isso, é 

necessária além da habilidade profissional destes agentes de atendimento, 

uma toda uma infra-estrutura para identificar o número do telefone utilizado, 
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identificar o cliente através deste número de telefone e recuperar de forma 

imediata os contatos mais recentes do cliente, além é claro, de um treinamento 

frequente para esses agentes de atendimento e a confecção e atualização 

constante de scripts de atendimento. 

� Reter o cliente: Não se deve apenas resolver o problema enfrentado pelo 

cliente, mas surpreendê-lo na vontade de resolver o mesmo, no esforço em 

resolver as consequências que o problema tenha causado, além de deixar 

claro que tal problema será utilizado para a melhoria dos processos internos da 

empresa, no intuito de evitar a sua repetição. 

� Melhorar os processos internos na empresa: No entanto, segundo 

pesquisas realizadas, menos da metade das empresas identificam os 

problemas antes dos clientes. Logo, fica clara a importância de ouvir o cliente e 

agir rápido na melhoria de processos que podem estar afetando vários outros 

clientes e num futuro bem próximo, afetar as vendas da empresa. A empresa 

também deve ficar atenta às sugestões de criação de novos produtos e 

alteração dos já existentes. 

� Cumprir o que prometer: A empresa deve estar empenhada em priorizar a 

solução dos problemas levantados pelos clientes e deve-se sempre prometer 

apenas o que for capaz de cumprir, informando imediatamente ao cliente 

qualquer mudança nos prazos acordados. 

� Ser o embaixador das marcas: Atualmente as marcas são os 

direcionadores do marketing das empresas e as centrais de relacionamento 

com o cliente têm papel fundamental na imersão do cliente no mundo das 

marcas da empresa. 

Praticamente todas as empresas, de qualquer tamanho e mercado, 

podem obter melhoras significativas nas relações com os clientes, através de 

uma central de relacionamento, fornecendo ao profissional de marketing a 

oportunidade de aprender diretamente com o consumidor, reduzindo a 

necessidade de se recorrer a pesquisas, projeções e análises de segmentos. 

(PEPPERS; ROGERS, 2001) 

 Hoje, o marketing de relacionamento se configura como uma das 

ferramentas essenciais para a fidelização de clientes. “Os investimentos em 

marketing de relacionamento oferecem ótimo retorno com clientes que 

apresentam expectativas positivas para os negócios à longo prazo.” (KOTLER, 
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2001, p. 660). Quando uma empresa por algum motivo específico não 

consegue fidelizar um cliente e o perde para a concorrência, o elo estabelecido 

no processo lógico é quebrado. De alguma forma o cliente não obteve a 

satisfação desejada e buscará no concorrente uma possibilidade maior de 

atingi-la. 

Kotler (2001, p. 70) afirma: “A chave da retenção de clientes é a 

satisfação de clientes”. Essa satisfação que é mencionada por Kotler é a 

sensação de prazer resultante da comparação do desempenho ou resultado 

percebido de um produto em relação às expectativas do comprador. 

Cada vez mais, as empresas estão reconhecendo a importância de 

satisfazer e reter o cliente. Clientes satisfeitos constituem o capital mais 

precioso que a empresa pode ter. Com isso, os investimentos em marketing de 

relacionamento com o cliente se expandem e ganham importância nas ações 

da empresa. Segundo Kotler (2001), se uma empresa estivesse à venda, o 

comprador pagaria não só pelas instalações, pelos equipamentos e pela 

marca, mas também pela base de clientes, pelo número e o valor dos clientes 

que fariam negócios com a nova proprietária. 

Conforme McKenna (1992), as estratégias de marketing que não levam 

em conta a tecnologia e as mudanças como pontos importantes, tendem a 

tornarem-se inapropriadas, uma vez que o estabelecimento e manutenção de 

boas relações com os clientes não são seu objetivo principal. Segundo o 

mesmo teórico, os consumidores definem uma hierarquia de valores, desejos e 

necessidades com base em dados empíricos, opiniões, referências obtidas por 

meio da propaganda de boca e experiências anteriores com produtos e 

serviços. Usam essas informações para tomar decisões de compra.  

Atualmente, as empresas de maior sucesso são aquelas que estão 

utilizando várias estratégias para manter seus clientes. Segundo Bogmann 

(2000), cliente fiel é aquele que sempre volta à organização por ocasião de 

uma nova compra ou transação, por estar satisfeito com o produto ou com o 

serviço. Para Kotler; Keller (2006), fidelizar o cliente significa vender o maior 

número de produtos a um único cliente pelo maior tempo possível, mantendo-o 

satisfeito. É conquistá-lo de tal forma que o impeça de migrar para a 

concorrência. 
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A fidelização do cliente está fortemente ligada à questão da qualidade de 

serviços e, essa fidelização, integra o processo filosófico do marketing de 

relacionamento (BOGMANN, 2000). Sendo assim, atender as satisfações dos 

antigos clientes, não pode ser encarado apenas como uma ação de marketing 

para a fidelização, mas também como uma importante ferramenta para a 

captação de novos e potenciais consumidores. E é assim que o marketing de 

relacionamento auxilia as empresas, gerando dados e promovendo ações que 

possibilitem entender o comportamento do consumidor alvo e identificar os 

fatores que levam a sua satisfação. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Nesta seção, são apresentados os procedimentos metodológicos 

adotados na realização do estudo, em diferentes etapas, no intuito de 

responder à pergunta inicial a cerca das ações que devem ser tomadas para 

ampliar a divulgação da Central de Atendimento Banco X entre funcionários e 

clientes e otimizar o uso do canal como relacionamento e negócios para o BX. 

 

3.1 MÉTODO ESCOLHIDO E JUSTIFICATIVA  

 

A pesquisa está baseada em abordagem qualitativa, com entrevista 

individual em profundidade semi-estruturada. Tem-se que a análise é 

qualitativa, pois trata de variáveis subjetivas não mensuráveis. Para Marconi e 

Lakatos (2002, p.269), “a metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e 

interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano”. Os autores explicam também que o estudo 

qualitativo se desenvolve numa situação natural, sendo rico em dados 

descritivos, e focaliza a realidade de forma completa, complexa e 

contextualizada.  

Tais escolhas justificam-se pela possibilidade de aprofundar o tema e 

atingir os objetivos traçados. Conforme Malhotra (2001, p. 156), a pesquisa 

com dados qualitativos é a principal metodologia utilizada nos estudos 

exploratórios e consiste em um método de coleta de dados não-estruturado, 

baseado em pequenas amostras e cuja finalidade é promover uma 

compreensão inicial do conjunto do problema de pesquisa.  

 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

As entrevistas em profundidade foram conduzidas a partir de roteiro 

semi-estruturado (ver Apêndice), levando em conta a revisão bibliográfica e, 

segundo o qual, o entrevistado foi orientado a expressar-se livremente sobre os 

temas abordados (MALHOTRA, 2001). A pesquisa, não estatística e com 

seleção por julgamento, contemplou questões abertas, permitindo maior 

exposição e opinião dos entrevistados. 
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3.3 RESPONDENTES DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

A seleção dos entrevistados deu-se por conveniência, com base no 

julgamento da pesquisadora, buscando selecionar profissionais sérios e 

comprometidos com a empresa e com suas funções dentro da mesma, seja em 

cargos de execução ou gerência e que pudessem agregar informações, 

sugestões e críticas relevantes e de interesse para a conclusão da pesquisa. 

Ressalta-se que o tamanho da seleção foi estabelecido em função do 

critério de exaustão (BAUER; GASKELL, 2005; BORGES, 2005), ou seja, as 

entrevistas foram feitas até que os conteúdos trazidos pelos entrevistados 

começassem a se repetir de forma continuada, sem novas informações 

(“saturação do sentido”).  

Neste caso, embora tenham sido convidados a participar um número 

maior de entrevistados (20 no total), 11 deles aceitaram o pedido. Todos são 

bancários, sobretudo funcionários atuais ou que já atuaram como atendentes 

na Central de Atendimento Paraná e ocupam diferentes níveis hierárquicos 

(operação à gerência). As idades variam entre 33 e 54 anos, sendo 6 do sexo 

feminino e 5 do sexo masculino.  

Abaixo, tem-se o perfil dos respondentes do instrumento de pesquisa: 

 

Entrevistados Idade Sexo Estado Civil Tempo de Banco Cargo ou Setor 

1 33 F casada 2,10 atendente A 

2 35 F casada 4,7 auxiliar administrativo 

3 43 M solteiro 4,7 assistente A 

4 48 F viúva 4,1 assistente A 

5 44 F divorciada 5 assistente A 

6 42 M casado 6,5 gerente de setor 

7 52 F casada mais de 20 tecnologia 

8 45 M casado 3 escriturário 

9 34 F casada 5,5 planejamento 

10 54 M casado mais de 20 gerente geral 

11 45 M casado mais de 10 planejamento 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.4 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 
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Apesar de o ideal de entrevista ser pessoal e in loco, por conta da atual 

localização geográfica da pesquisadora, a mesma foi aplicada por telefone e 

Skype a funcionários da CABX, de diferentes setores e hierarquia, e transcritas 

de acordo com o roteiro. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a análise dos dados foram realizados dois procedimentos: a 

categorização, que oferece a objetividade e a sistematização na análise das 

entrevistas; e a análise qualitativa, que permite explorar a riqueza subjetiva 

advinda dos dados. As informações colhidas nas abordagens qualitativas foram 

analisadas de acordo com o roteiro aplicado e registradas em relatório, 

destacando opiniões, comentários e frases mais relevantes que surgiram. Para 

orientação no processo de análise, tomou-se Bardin (2002, p. 38) como 

referência principal, com a análise de conteúdo, a qual diz a autora ser “[...] um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. 

Ao final, com tais dados em mãos, a pesquisa propõe, com base no 

conhecimento teórico e informações obtidas, algumas estratégias de marketing 

de comunicação utilizadas na CABX, seguida pelas considerações finais, 

limitações de estudo e sugestões para novas pesquisas. Abaixo, são 

apresentados alguns dados que ilustram a dimensão da CABX, contemplando 

os objetivos específicos propostos neste trabalho. 

 

4.1 CENTRAL DE ATENDIMENTO EM NÚMEROS  

Nesta seção, são apresentados dados referentes à Central de Atendimento no 

Paraná e alguns dados gerais: 

 

• Estrutura Física CABX PR  

– Área Total – 25 mil m2 

– Área Construída – 15 mil m2  

• Atendimento – Estrutura  

– Total de 1.171 PA‟s (Posições de Atendimento); 

– PA‟s Agentes – 1.119;  

 (atualmente há 52 posições de atendimento vagas). 
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• Pessoas - Funcionários  

– Quadro Próprio – 493 bancários concursados; 

– Contratados (terceiros) – 820 atendentes; 

– Outras empresas de suporte – 87 colaboradores, entre cantina, 

restaurante, segurança, limpeza e manutenção. 

 Total de pessoas: 1.400 funcionários e colaboradores 

 
A média mensal de ligações recebidas somente na CABX/PR pelo 

Atendimento Eletrônico (URA) é de 9,5 milhões de chamadas. 

 

Números do Canal (todas as CABXs) – 2009 

 

• 20 milhões de chamadas atendidas/mês; 

• 2,6 milhões no atendimento humano/mês; 

• R$ 1,18 bilhão recebido de dívidas cobradas; 

• R$ 1,6 bilhão em contratos de CDC (empréstimos) – sendo mais de 1 

bilhão somente na Central do Paraná; 

• R$ 2,98 bilhões em negócios; 

• 17 milhões de ligações ativas. 

 

Números do Canal (todas as CABXs) – 2010 (números aproximados) 

 

• 27 milhões de chamadas atendidas/mês; 

• 3,2 milhões de atendimento humano/mês; 

• R$ 2,3 bilhões recebidos de dívidas cobradas; 

• R$ 1,9 bilhão em contratos de CDC; 

• R$ 4,7 bilhões em negócios; 
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• 21 milhões de ligações ativas. 

Segundo boletim interno da CABX São Paulo, divulgado em 05/10/11, no 

mês de setembro de 2011 foram registrados 2.757 contratos de CDC (Crédito 

Direto ao Consumidor), com valor total de R$ 17.073.216,83. Até dia 26/09/11, 

o valor obtido foi de R$ 16.624.994,56 representando uma média de R$ 

977.940,85 contratados por dia útil. Lembrando que os contatos são feitos em 

apoio às agências e contribuem para o alcance de metas das mesmas. Ou 

seja, as centrais não concorrem com a rede de agências, mas sim as auxilia na 

oferta e contratação de produtos e serviços.  

Em 2009, a Central do Paraná direcionou suas ações para a venda de 

CDC também no receptivo, resultando no sucesso do projeto “Força de 

Vendas”. A abordagem contribuiu para o alcance de resultados financeiros, 

para aperfeiçoamento profissional dos colaboradores e para melhoria do 

posicionamento da CABX PR como importante canal de negócios para o BX. 

Considerando o tempo de execução do projeto – de maio/2008 a junho/2009, 

as vendas de crédito PF (pessoa física) no receptivo alcançaram a marca de 

R$ 130.318.656,51.   

Os números demonstram que as ações administrativas foram efetivas 

para o sucesso das vendas. Antes do início do projeto, o nível de vendas de 

crédito pessoa física no receptivo da CABX PR era consideravelmente inferior 

aos obtidos posteriormente às ações. Em janeiro de 2008, por exemplo, o total 

de vendas de crédito foi de R$ 638.438,00 - abaixo daqueles registrados nos 

meses de junho/2008 a maio/2009, quando atingiu naquele mês a marca de R$ 

18,8 milhões. Os benefícios das ações de vendas ainda influenciaram o 

crescimento dos resultados após o tempo fixado para o projeto: as vendas em 

junho de 2009, por exemplo, atingiram o valor de R$ 20.425.881,53. 

No período do projeto, as vendas de crédito pessoa física considerando 

ativo e receptivo atingiram R$ 1.115.587.078,30 o que comprova a eficácia das 

ações adotadas e o perfil de vendas da CABX PR. Somente nos meses de 

2009, durante a vigência da campanha motivacional “Força de Vendas”, o valor 

atingiu R$ 634.116.790,26, ou seja, 57% do total vendido durante todo o 

período.  
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Tais números mostram que os agentes e seus Gerentes de Grupo 

passaram por período de evolução profissional e pessoal e se apresentaram 

cada vez mais preparados e motivados para participar de novas ações.  

Especialização - Entre os módulos especializados na unidade Paraná, 

destaque para o Comex (Comércio Exterior), que é um diferencial entre os 

Bancos. O módulo absorve ligações que seriam direcionadas para as agências 

e gerências de comércio exterior de todo o Brasil. Tem como público-alvo 

clientes correntistas e não-correntistas, pessoas jurídicas e físicas, corretoras e 

despachantes aduaneiros. Tem como principais demandas: consultas de 

ordens de pagamento, anuência em Licença de Importação, orientação para 

fechamento de câmbio pela Internet, procedimentos de Alteração de Registro 

de Exportação, orientação e cotação para Compra e Venda de Moeda 

Estrangeira e Traveler Cheques, orientação de Cobrança Financeira, 

orientação sobre Assinatura Digital e Digitalização de Documentos via 

Gerenciador Financeiro, entre outros serviços. 

No gráfico abaixo, tem-se a quantidade (em milhões) de Ordens de 

Pagamento do Exterior liquidadas pela CABX-PR em 2010. A operação é 

realizada pelo Comex e também módulos receptivos, no horário entre 10h e 

16h, e tem como base a cotação do câmbio. 

 

Fonte: relatórios internos (Diário da CABX PR – 27/01/11)    
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Na figura seguinte, tem-se a quantidade de ligações atendidas pelo 

módulo de Comércio Exterior da CABX PR no ano de 2010. Horário de 

atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. 

 

Fonte: relatórios internos (Diário da CABX PR – 27/01/11)  

 

4.1.1 Capacidade e atendimento  

 

A mudança de plataforma – de Avaya para Alcatel - realizada em 2010 

no Paraná, está em implantação nos demais estados, pois há que considerar 

todas as unidades da CABX. A capacidade de realização de ativo, no Paraná, 

aumentou 50% com a alteração da plataforma. A referência de capacidade está 

refletida nos números do Acordo de Trabalho (ATB) da Central, que estão sob 

controle: acima de 95% de Índice de Atendimento Primeiro Toque (IPT) e 

menos de 1,5% no Índice de Abandono de Ligações (IAL). Os níveis de 

serviço, ainda que a demanda tenha aumentado em mais de 30% de 2009 para 

2010 estão nos padrões determinados pelas legislações e com a nova 

plataforma. 

O Telefone 2.0 é o serviço mais importante para o projeto de 

atendimento implementado recentemente pela empresa, pela facilidade para o 

cliente. Há convergência para a CABX de clientes que ligam para a agência, o 
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que amplia a possibilidade de negócios e divulgação dos serviços CABX e 

ainda disponibiliza os funcionários da agência para atendimento negocial. 

Os níveis de serviço, ainda que a demanda tenha aumentado em mais 

de 30% de 2009 para 2010, estão nos padrões determinados pelas legislações 

e com a nova plataforma. Há capacidade de crescimento, pois as condições de 

tecnologia foram preparadas para a ampliação, inclusive com revisão de 

contrato junto à empresa de telefonia. 

O atual desenho da URA (também com novos equipamentos) tem 

facilitado sobremaneira a utilização por parte do cliente, uma vez que 

apresenta-se como mais objetiva. O cliente opta por falar com o atendente 

somente quando não tem opção ou realmente deseja interagir com humano. 

Sobre qualidade de atendimento, dois fatores são importantes: Índices 

de Monitoria sempre acima de 95% e a percepção do cliente que se mostra 

satisfeito pela eficiência. O preparo dos atendentes é amplo e constante e as 

mudanças operacionais foram precedidas de muito treinamento. Todos os 

funcionários que atendem setor de Investimentos, gerentes de grupo e cerca 

de 50% dos demais, possuem certificação da ANBID - Associação Nacional 

dos Bancos de Investimentos (CPA 10 ou CPA 20). Ainda que exista grande 

número de funcionários novos ou com até 1 ano de trabalho, a quantidade é 

adequada. De acordo com a área de planejamento, a previsão é sempre ter, 

pelo menos, 50% dos funcionários com as certificações. Os demais são 

focados no desenvolvimento por outros conhecimentos, iniciais e 

intermediários.  

Como demonstram os números, o ambiente criado para a venda de CDC 

em 2009 prova o potencial de negócios da Central de Atendimento. 

Atualmente, o foco é crédito novo, então os números, ainda que expressivos, 

não podem ser comparados com aquela época.  

 

4.2 CATEGORIZAÇÃO 

 

Os dados da pesquisa tem como base a seqüência do roteiro, sendo 

delimitados por categorias: 

 

a) Conhecimento do canal 
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Com respeito ao conhecimento do canal CABX e sua divulgação junto 

aos clientes, foi unânime a opinião dos entrevistados de que a Central de 

Atendimento não é conhecida o suficiente tanto interna (funcionários de outras 

dependências) quanto externamente (clientes).  

Não, não é conhecido pelos clientes nem pelos funcionários, tão 
pouco devidamente divulgado. Prova disso eram as inúmeras 
ligações do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) que 
encerrávamos sem solucionar/atender a demanda do interlocutor. 
Parte destas ligações reencaminhávamos para as agências e parte 
só ligava para perguntar o telefone de outras dependências, ou seja, 
atuávamos como telefonistas. (ENTREVISTADA 2, 35 anos) 
 
Trabalhei durante três anos na CABX PR, sendo que nos primeiros 
meses foi no atendimento ativo, isto é, entrando em contatos com 
clientes PJ e PF. Nos contatos com os clientes PF era comum ouvir 
que o BX não telefonava para os clientes (desconfiavam da 
abordagem). Já outros questionavam o fato de o contato ser feito fora 
do horário de atendimento da agência. “[...]” Em ambos os casos, 
ficava bem claro o desconhecimento por parte do cliente da 
existência da Central de Atendimento, um canal que está à sua 
disposição. Tal desconhecimento deste importante canal de 
atendimento era decorrente da falta de informação por parte da 
agência, pois no momento da abertura da conta ou em qualquer 
contato com cliente é possível informar a respeito da Central de 
Atendimento e das facilidades ao utilizar tal canal para a realização 

de transações bancárias. (ENTREVISTADO 3, 43 anos) 

 

Há algum tempo o mesmo entrevistado já nota a existência de panfletos 

dos produtos e serviços BX junto aos Terminais de Auto-Atendimento, entre 

eles o que trata da CABX. A opinião geral dos entrevistados é de que o canal 

poderia ser mais divulgado, visto que há muitos setores que não conhecem sua 

utilidade. “O canal é pouco conhecido dos funcionários e também dos clientes. 

Hoje, dos 54 milhões de clientes ativos do BX, somente em torno de 10 milhões 

possuem senha da CABX” afirma o Entrevistado 10, ex-gerente geral da CABX 

PR e atual gerente geral da CABX SP. 

Sou ex-atendente da CABX e na dependência onde trabalho 
atualmente percebo que os colegas têm uma certa resistência em 
utilizar o canal. Com relação aos clientes, percebo que a divulgação 
melhorou com o passar do tempo. (ENTREVISTADA 5, 44 anos) 

 

Acredita-se, portanto, que o canal ainda não é tão divulgado entre 

funcionários de outras dependências. Muitos até conhecem, mas não sabem 

quais serviços pode oferecer de fato. “Quanto aos clientes, conhecem, mas o 

cadastramento de senha é um limitador do uso”. Uma opinião manifestada é de 
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que deveria ser bem mais promovida pelos meios de comunicação do BX, 

defende o entrevistado 6. 

Questionados se costumam divulgar a CABX entre amigos, familiares e 

clientes, todos disseram divulgar, principalmente em conversas informais, 

destacando a praticidade, comodidade e segurança do canal.  

Quando estava na Central e ao final do atendimento o cliente 
agradecia e elogiava, eu dizia que a CABX estava a sua disposição. 
É importante informar ao cliente sobre a comodidade de utilizar a 
Central para realizar os seus pagamentos e transferências, por 
exemplo. (ENTREVISTADO 6, 42 anos) 
 

O entrevistado 10 diz ser um defensor e entusiasta da CABX. 

não perco qualquer tipo de oportunidade para divulgar a Central. Em 
meu caso específico, divulguei e divulgo ainda em encontros 
regionais ou estaduais de administradores. Um dos pontos fortes a 
ser destacado é a facilidade do uso do canal. Hoje, praticamente, 
todas as pessoas ativas têm um celular e através dele, acessando a 
CABX, em torno de 95% de suas demandas financeiras podem ser 
solucionadas por este canal. (ENTREVISTADO 10, 54 anos)  
 

Em contraposição às filas, muitas vezes, nas agências, a entrevistada 7 

destaca: “Sim, sempre que possível faço a propaganda. Aproveito conversas 

informais. Principalmente quando ouço reclamações sobre fila e atendimento 

nas agências”. Apenas um entrevistado disse que não costuma divulgar a 

Central, “mas quando indagado procuro destacar a versatilidade do canal em 

que o cliente pode fazer quase tudo como na agência”, ressalta o 8º 

entrevistado. 

 

b) Utilização dos serviços 

 

Quase todos os entrevistados disseram utilizar os serviços da Central de 

Atendimento. As principais transações acessadas são pagamentos de títulos e 

convênios (água, luz, telefone), consultas de saldos e extratos, transferências e 

aplicações. 

Sim, utilizo a CABX para realizar alguma transação bancária, mesmo 
sabendo que posso fazê-la pela Internet. Aliás, ligar para a Central é 
também uma oportunidade de avaliar como está o atendimento dos 
nossos colegas. (ENTREVISTADO 3, 43 anos)  
 

Dois entrevistados disseram usar o canal só quando não dispõem da 

Internet. “Sim, utilizo quando não consigo conexão com a net, e para 

transações bancárias (pagamentos, transferências)”. Mais enfático, o 
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entrevistado 8 destaca que usa a CABX somente quando não tem a Internet 

disponível, e são serviços diversos, como pagamentos de contas, crédito em 

celulares e transferências entre contas. 

 

Na percepção dos entrevistados, as consultas e serviços mais comuns 

entre os clientes que conhecem a CABX são transações bancárias: 

pagamentos de contas, transferências, empréstimos, consultas de extrato, 

aplicações, além de demandas sobre cartão de crédito. No SAC, a maior 

demanda é para informações/solicitações e reclamações.  

Em alguns casos, era preciso adivinhar o que o cliente queria, pois 
este não era muito claro em relação à sua necessidade. Por outro 
lado, havia os clientes cativos da CABX, bastava identificar e já 
sabíamos qual era a necessidade. Como esquecer da Dona Rita e os 
saldos dos seus fundos de investimento, CDBs, poupanças, limite de 
cheque especial e para finalizar indagava seu nível de 
relacionamento com o Banco (Eu sou Exclusiva? Você está vendo no 
seu sistema?). Com relação à conta corrente, acho que utilizam mais 
para pagamentos, porém tem uma demanda muito grande sobre 
cartões. (ENTREVISTADO 3, 43 anos) 

       

c) Importância e benefícios 

 

Sobre a importância dos módulos e serviços presentes na Central de 

Atendimento PR, a opinião dos entrevistados foi mais divergente. Uns acham 

que todos têm seu papel, destacando algum atendimento em específico e 

outros não. “Todos os atendimentos receptivos são válidos, principalmente, 

empréstimos e consultas, pela praticidade. O único atendimento ativo válido é o 

da UGS (Unidade de Gestão de Segurança)”, afirma a entrevistada 2.  Para 

outro:  

cada um dos atendimentos prestados pela Central tem a sua devida 
importância, levando em consideração a diversidade de clientes do 
BX. Há aqueles que apresentam certa resistência em usar a Internet 
como canal de atendimento para realizar as suas transações 
bancárias, preferindo a CABX. (ENTREVISTADO 3, 43 anos) 
 

Todos têm importância igual para prestação de serviços, em cada 

âmbito que se propõem, mas há quem ache que a CABX peca no uso abusivo 

do ativo, o que acaba distorcendo sua existência.  

Nos meus três anos de Central, trabalhei cerca de três meses no 
módulo ativo e o restante do tempo no módulo receptivo. Durante 
este período, atendi milhares de ligações, realizando os mais 
variados atendimentos, desde uma simples consulta ao extrato até a 
realização de transferências e pagamentos na mesma ligação. “[...]” 
Também tive a oportunidade de trabalhar no módulo SAC, que 
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possibilitou o contato com clientes e não clientes. Sem dúvida, a 
minha experiência no atendimento receptivo me ajudou bastante. O 
atendimento no SAC exige mais do atendente, pois na maioria dos 
casos quem está ligando apresenta um estresse muito grande. É 
fundamental ficar atento e usar toda a sua experiência para encontrar 
a melhor solução para a demanda ou então reverter a situação. 
(ENTREVISTADO 3, 43 anos)  
 

 

Outro entrevistado destaca que o mais importante é o atendimento das 

necessidades de nosso cliente.  

Não considero um módulo mais importante que o outro. Cada um é 
importante dentro do contexto da CABX. Todos se completam para 
dar um atendimento de excelência. É claro que quanto mais 
especializado o módulo, mais serviços diferenciados poderemos 
oferecer aos nossos clientes. Um exemplo disso é o SAC. A imprensa 
deu uma ênfase muito grande à lei que tipificou este serviço, 
sobretudo, no tempo de atendimento da chamada e o fornecimento 
do número de ocorrência (protocolo). A pergunta é: quando um 
cliente liga para um SAC ele quer ter um número de protocolo ou ele 
quer ter a sua demanda resolvida?! Por isso, não importa o serviço ou 
o tipo de atendimento, o importante é que o nosso cliente tenha sua 
demanda resolvida ao final de sua ligação. (ENTREVISTADO 10, 54 
anos) 

  

Mesmo afirmando a importância de todos os setores, houve quem 

apontasse a ordem: UGS, SAC, Receptivo, Ativo, Comex. Já para a 

entrevistada 7: Receptivo, SAC e UGS. Outro destacou os módulos Estilo e 

Comex.  

Estilo porque trabalha com clientes que trazem muita rentabilidade 
para o BX e precisam ser fidelizados. Além do fato de que os agentes 
são bem capacitados. Comex porque representa um diferencial do BX 
em relação aos concorrentes. (ENTREVISTADO 6, 42 anos)  
 

O entrevistado 8 disse não ver um ou outro serviço como mais 

importante, “pois não existem grandes diferenças no padrão de atendimento 

entre eles, cuidam de coisas, mas não colocam em primeiro lugar as pessoas”, 

opina. 

O esclarecimento de dúvidas dos clientes e informações, além da 

facilidade em efetuar pagamentos e transferências, representa o diferencial do 

atendimento humano, com a comodidade de não precisar ir até a agência. 

“Todos. Em especial o receptivo, porque é o atendimento oferecido à demanda 

do cliente”, afirma a entrevistada 4. Para a entrevistada 7, a orientação sobre 

aplicações é um dos serviços que mais elogios rendem aos atendentes.  

Os clientes costumam ter dúvidas sobre como funcionam vários itens 
no Banco e, nas agências, parece que sentem constrangimento em 
'ocupar' muito tempo de um funcionário, devido às filas. Já pelo 



45 

 

telefone, no conforto de suas casas, ficam mais à vontade. 
(ENTREVISTADA 7, 52 anos) 
 

O Entrevistado 10 vai além e diz que:  

na verdade, o que é importante é que o nosso cliente do outro lado da 
linha tenha suas necessidades atendidas, assim, todos os 
atendimentos são importantes. Se o cliente liga para saber um 
simples saldo, naquele momento aquela é a sua necessidade como 
também o será se ele ligar para tirar dúvidas sobre comércio exterior 
ou para aplicações financeiras. 
 

Por fim, apontou-se como importante os atendimentos que atinjam 

pessoas sem acesso aos outros meios ou canais oferecidos pelo banco.  

Não diria quais os atendimentos são mais importantes, mas sim que 
todos os serviços deveriam ficar dispostos na CABX para atingir 
quem, eventualmente ou permanentemente, não tem acesso aos 
outros canais de atendimento. (ENTREVISTADO 8, 45 anos) 
 

Quanto aos benefícios/vantagens que a Central pode trazer aos clientes 

foram citados facilidade de comunicação, segurança, comodidade, agilidade, 

horário ampliado e atendimento personalizado.  

A Central de Atendimento não é concorrente dos demais canais, mas 
apresenta as suas vantagens, dentre as quais destaco o horário de 
atendimento ampliado em relação ao da agência, a comodidade e a 
informação precisa. (ENTREVISTADO 3, 43 anos) 
 

Este mesmo entrevistado completa dizendo que os atendentes estão 

devidamente preparados para prestar os necessários esclarecimentos para as 

dúvidas dos clientes. A entrevistada 2, que ressaltou a comodidade como 

principal vantagem, disse que o canal torna-se enfadonho devido ao grande 

número de scripts obrigatórios (opinião de usuária do canal, e não de ex-

funcionária), pois é cansativo ouvir tanta formalidade. Conforme cita Blackwell 

(2004), a empresa que define sua estratégia competitiva com o foco no 

consumidor, e conseqüente priorização do relacionamento, estará agregando 

valor emocional e financeiro não só para os seus consumidores como também 

para os clientes de toda a cadeia em que atua. 

O cliente tem a possibilidade de efetuar suas transações bancárias a 

qualquer momento e tem a seu dispor funcionários prestativos e bem 

preparados durante 15 horas por dia, cinco dias da semana (o atendimento 

humano funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h e o eletrônico se dá 

24h).  

Com o mundo cada dia mais corrido e o nosso tempo cada vez mais 
escasso, poder resolver suas necessidades financeiras pelo telefone 
é um ganho enorme, aliado ainda à facilidade de acesso, agilidade, 
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comodidade, informação precisa, segurança e com um funcionário 
dedicado somente a você enquanto durar a sua ligação. 
(ENTREVISTADO 10, 54 anos) 
 

Outro comentário foi que talvez o horário dos atendentes, a exemplo de 

SP, ficasse melhor se fosse 24 horas. Seria necessário um trabalho de 

pesquisa/ estatística, que medisse a procura real de clientes que acionam a 

Unidade de Resposta Audível (URA) da CABX, após às 22h. “E, claro, 

informação precisa (treinamento dos atendentes/atualização) e análise de 

custos e viabilidade, pontua a entrevistada 7. Outro respondente defendeu 

atendimento humano e humanizado 24h/dia,  

[...] atendimento sem o padrão de distanciamento que a CABX 
possui, ou seja, pessoas falando com pessoas e não um atendimento 
robotizado e cheio de regras, normativas e limitações monitoradas de 
forma absolutamente objetiva, esquecendo-se que nos dois lados da 
linha estão pessoas que podem fazer negócios. Clientes não gostam 
de fazer negócios com máquinas, eles só o fazem porque precisam. 
O atendimento com fácil acesso, agilidade, precisão e segurança é o 
mínimo desejado e necessário, mas a humanização é o ideal. 
(ENTREVISTADO 8, 45 anos). 
 

Sobre esse aspecto, Kotler (2001, p. 70) afirma que: “A chave da 

retenção de clientes é a satisfação de clientes”. Essa satisfação que é 

mencionada por Kotler é a sensação de prazer resultante da comparação do 

desempenho ou resultado percebido de um produto em relação às expectativas 

do comprador. 

 

d) Dificuldade de disseminação 

 

Questionados se notam dificuldades na disseminação/divulgação do 

canal junto aos clientes, comentou-se o parcial desconhecimento por parte das 

agências. Apenas 3 pessoas afirmaram não ver tal dificuldade. O entrevistado 

3 diz que não vê dificuldades na divulgação da CABX, “pois qualquer contato 

do cliente com o BX é uma boa oportunidade de informá-lo a respeito dos 

canais que ele dispõe”, lembra. Levantou-se a falta de conhecimento dos 

próprios funcionários das agências quanto às facilidades da CABX e que são 

poucos os funcionários que utilizam o canal, que sabem como e para quê ele 

existe. Outro motivo, como já dito, é que é cansativo ouvir tanto script.  

No meu trabalho atual, não tenho contato com clientes, porém em 
relação aos clientes internos (colegas) sinto resistência ao uso da 
Central, uns até chegam a ironizar sobre a demora para falarem com 
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um atendente, e pelo atendimento despreparado no setor de cartões. 
Eles não sabem que o atendimento, nesse caso, é terceirizado. 
(ENTREVISTADA 5, 44 anos).  
 

O entrevistado 10 destaca o fator tecnológico, 

[...] pois dependemos das operadoras de telefonia para nos abrir mais 
canais de comunicação e ampliação de URA‟s (Unidades de 
Resposta Audível). O Banco X é muito grande e o número de nossos 
clientes também. Como já disse temos hoje em torno de 54 milhões 
de clientes ativos, este número é igual à população da Austrália e 
Canadá juntos, com sobra.  
 

Outro comentário foi que as pessoas têm dificuldades com mudanças e 

inovações e talvez fosse necessário um veículo como a TV, que tem um 

alcance enorme, para fazer a propaganda adequada. Por fim, uma dificuldade 

seria o distanciamento que o cliente percebe em uma central de atendimento, 

além da excessiva dificuldade para se falar com um atendente (muitas opções 

no menu eletrônico). “A resistência ainda é grande, pois o país ainda tem uma 

cultura de que para mexer em dinheiro, precisa o olho no olho. A disseminação 

de muitos canais para contato com um Banco começa a mudar essa realidade”, 

acredita a entrevistada 9, de 34 anos. 

 

e) Estratégias de ampliação/divulgação 

 

Sobre as estratégias que a instituição pode utilizar a fim de divulgar e 

ampliar o uso da CABX enquanto canal de atendimento e relacionamento 

sugeriu-se, primeiramente, incentivar os próprios funcionários a utilizarem o 

canal (para conhecimento e posterior divulgação aos clientes). “Poderia instruir 

os funcionários nas agências a fazerem a promoção do canal, desmistificando-

o”. Um primeiro recurso acessível na intranet seria disponibilizar informações 

gerais sobre a CABX na modalidade de curso auto-instrucional aos 

funcionários.  Em segundo lugar, divulgá-la através das agências (folders) e 

pela mídia, principalmente TV (exemplificando o funcionamento da CABX), 

além do uso de mala direta e informação no TAA e celular. Há quem ache que 

a Central deva acabar com a oferta ativa de serviços ou que os funcionários 

devam ser empossados na CABX e a trava para mudar de dependência cair 

dos atuais 2 anos para 10 meses, para que assim todos os bancários 

pudessem experimentar a Central de Atendimento, adquirindo conhecimento 

de causa.  
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Endomarketing interno eu considero mais importante no momento. 
São muitos os funcionários que desconhecem totalmente os serviços 
prestados na Central, e em muitos casos os clientes são reportados 
aos canais erroneamente. Por exemplo: cédula retida em TAA tem 
que ser canalizada no SAC e são muitos os atendimentos de clientes 
direcionados pela agência que ligam no número para transações 
bancárias e não no do SAC (0800). Em muitos casos, o próprio 
funcionário da agência inicia o contato com o atendente no lugar do 
cliente, o que não é permitido. (ENTREVISTADA 1, 33 anos) 
  

 Um entrevistado sugere uma campanha maciça de mídia aliada a uma 

ampliação de tecnologia e aumento do quadro de funcionários da CABX. “A 

aplicação maior entre os funcionários, inicialmente, serviria para quebrar o 

paradigma de que a CABX é somente um grupo de gente terceirizada ou que 

nem mesmo faz parte do BX”, defende o entrevistado 8. 

Segundo o Entrevistado 10, o canal está em franca expansão e terá, 

inclusive, a integração dos telefones das agências com a CABX para um futuro 

breve. Como estratégia de divulgação, em resumo, o Banco deveria 

implementar, 

as mesmas que utilizou para divulgar que o Banco X é moderno e 
jovem, investimento em coisas que jovens e adolescentes fazem, 
como esporte, música, cinema, arte, televisão, Internet, vídeo game, 
roupas, ambientalismo, etc. (ENTREVISTADO 8, 45 anos) 

 

f) Otimizar o canal 

 

Abordados sobre que outras atividades e serviços o canal poderia 

realizar para otimizar o relacionamento e negócios entre o BX e seus clientes, 

levantou-se: 

- Os atendentes do quadro próprio – que na verdade são bancários - 

poderiam ter mais acessos para consultar às atividades bancárias dos 

clientes e também poder passar ao cliente o resultado dessas consultas, ou 

seja, ser mais efetivo; 

- Melhorar a assessoria a investimentos, dando uma verdadeira consultoria 

aos clientes; 

- Ampliar a oferta de serviços para a Pessoa Jurídica e ampliar o uso do 

canal como um excelente meio de oferta de produtos e serviços do BX; 

- Atendimento Pessoa Jurídica e venda de títulos de capitalização; 

Uma entrevistada acha que os serviços são ótimos,  
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[...] o que precisa, em minha opinião, é melhorar o fluxo de acesso do 
canal CABX (há muitas opções no atendimento eletrônico, muitas 
ramificações, e o atendimento humano é muito engessado), visando à 
otimização do relacionamento entre o BX e seus clientes. 
(ENTREVISTADA 5, 44 anos) 
 

Uma entrevistada lembrou que para esta resposta, seria necessário 

pesquisar que serviços oneram o atendimento nas agências e implementá-los 

no atendimento da CABX. Outro comentou que são inúmeros, quase infinitos, 

mas todos devem respeitar o regionalismo onde for aplicado, e não mais ter a 

concentração existente nos moldes atuais. 

 

g) Senha CABX 

 

Ao comentar que a senha de 4 dígitos da CABX, que anteriormente era 

cadastrada somente nas agências, e há alguns meses passou a ser 

disponibilizada também via Terminal de Auto-Atendimento e Internet, 

perguntou-se se com o fato de disponibilizar outros canais para cadastro da 

senha, o BX poderia ampliar e facilitar o uso do canal pelos clientes, como 

parte de uma estratégia de divulgação. Todos os entrevistados afirmaram que 

sim, posto que fica mais fácil pulverizar o canal e sua utilização.  

Um dos motivos da criação da CABX foi justamente tirar o cliente da 
agência; mas a estratégia cai água abaixo sempre que o cliente tem 
de ir à agência para cadastrar ou liberar uma senha, ou qualquer 
serviço complementar ao atendimento da CABX. Entendo que, devido 
às fraudes, a CABX é um canal bastante frágil; mas dificultar seu 
acesso criando senhas que só podem ser cadastradas na agência ou 
limitando os acessos dos atendentes a algumas informações torna o 
serviço do canal frustrante para as partes. (ENTREVISTADA 2, 35 
anos). 
 

 “Sem dúvida ao disponibilizar outros canais para cadastro da senha da 

Central de Atendimento, o BX está facilitando o uso deste canal de 

atendimento, pois anteriormente a senha só podia ser cadastrada na agência”, 

comenta o 3° entrevistado. Um apontou que é uma facilidade a mais para o 

cliente. Não acha que seja estratégia de divulgação da CABX e sim uma 

estratégia para facilitar o acesso de quem já conhece. Outro destacou que hoje 

o cliente pode cadastrar sua senha inclusive pela Internet e liberá-la na agência 

ou nos terminais de auto-atendimento. “A nossa área de segurança estuda 

inclusive a possibilidade de abolir a senha própria de 4 dígitos, facilitando ainda 

mais o uso do canal”, informa o entrevistado 10. 
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   Há quem diga que a CABX representa vantagens do atendimento 

massificado, liberando a agência para prestar um melhor atendimento e focar 

em negócios. A entrevistada 7 acredita que “quanto maior o alcance e 

facilidade, mais o cliente utiliza, sempre vigilante quanto à segurança das 

ofertas, é claro (o Banco)”. O entrevistado 8 vai além e opina “é evidente que 

facilita, mas somente a divulgação sem a mudança do paradigma existente na 

CABX - falta de humanização - não produzirá efeito duradouro”. 

 

h) Capacitação dos agentes  

 

Questionados se a troca de informações e qualificação através de 

cursos, palestras, certificações, rodízios de módulos, entre outros, tem sido 

suficiente para a formação e capacitação dos atendentes, dois entrevistados 

disseram que não, pois “não existe grande diferença no padrão de atendimento 

entre os atendentes e os módulos”, defende o 8° entrevistado. A entrevistada 1 

acredita que o treinamento inicial deve ter mais ênfase no processo, pois sente 

que muitas vezes o pessoal se sente despreparado e inseguro para iniciar os 

trabalhos.  

Os demais que responderam sim, afirmaram que o mais importante 

ainda é a troca de informações entre os atendentes. A ajuda entre esses 

funcionários é o que garante um bom atendimento. A troca de informações 

entre os atendentes é de relevante importância, bem como a participação em 

cursos visando a reciclagem e o aprimoramento do atendimento. O 

entrevistado 3 acha interessante sempre que possível o rodízio de módulos, o 

que possibilita ao atendente ampliar os seus conhecimentos. No entanto, 

existem aqueles colegas que preferem permanecer num módulo específico.  

A minha vivência na CABX foi no atendimento receptivo, mas em 
conversas com vários colegas pude verificar a importância das 
campanhas ativas de oferta de CDC, que permitia ao cliente contratar 
um empréstimo ou até mesmo reunir num só aqueles já existentes, 
com taxas de juros melhores. Além disso, as campanhas realizadas 
pela Central são feitas em apoio às agências do BX. 
(ENTREVISTADO 3, 43 anos) 
  

A CABX investe muito na qualificação dos atendentes, isso faz com que 

a qualidade do atendimento melhore cada vez mais. Há quem concorde 

parcialmente, alegando a importância também do conhecimento das rotinas 
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das agências, que é bem diferente. Ou que aprove: “Penso que o método 

adotado para qualificação através de cursos, palestras, certificações, rodízios 

de módulos, entre outros, tem sido suficiente para a formação e capacitação 

dos atendentes”, destaca a entrevistada 7. Pelas avaliações diárias e mensais 

realizadas, o gerente de grupo também pode contribuir indicando quem precisa 

de maior formação. A entrevistada 9 crê que sim e que além destes recursos, a 

troca de conhecimento com outras unidades também traga ganhos. 

O entrevistado 11 acrescenta que os treinamentos são cada vez mais 

voltados para o foco de atendimento com qualidade e menos formalidade. 

“Hoje há uma área especifica chamada „Qualidade‟ que revisa scripts com tal 

direcionamento, mas com muita segurança”, informa. De acordo com o gerente 

geral, a CABX hoje é referência de treinamento e capacitação dentro do Banco 

X.  

Em nenhuma outra área do Banco se investe tanto em treinamentos 
como na CABX. As agências têm como meta que cada funcionário 
tenha o mínimo de 30 horas de cursos/treinamentos por ano e apesar 
desta meta também ser a da CABX, nela o total por funcionário nos 
últimos três anos tem ultrapassado 100 horas. Somente para um 
atendente começar a trabalhar ele tem 130 horas de treinamento e 
mais 2 semanas assistido. (ENTREVISTADO 10, 54 anos) 
 

A entrevistada 5 acredita que a informação é a melhor forma de 

capacitar um profissional. O investimento na formação e preparo dos 

atendentes tem por objetivo prestar um serviço de qualidade e que atenda à 

expectativa do cliente. Afinal a qualidade do serviço é a base do marketing de 

serviços (BERRY; PARASURAMAN, 1991). Grönroos (1994) introduziu em 

marketing de serviços o conceito de “qualidade de serviços percebida”. 

Lovelock e Wright (2001, p. 22) definem qualidade como “[...] o grau em que 

um serviço satisfaz os clientes ao atender suas necessidades, desejos e 

expectativas”.  

 

i) Relacionamento e negócios 

 

Indagados se a CABX pode ser tida como um canal de relacionamentos 

e negócios para o BX, a opinião é que em virtude da quantidade de negócios 

realizados, a Central de Atendimento seja um importante canal dentro do 

conglomerado BX. “Com certeza. Há muitas possibilidades de negócios ainda 
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para a CABX. Assim como também é possível utilizar ainda mais a CABX como 

um canal de relacionamento, fazendo com que o BX fique mais próximo de 

seus clientes”, defende a entrevista 4. Da mesma forma, a entrevistada 9 diz 

que sim, pois o canal é mais uma alternativa para facilitar o atendimento, 

aproximando empresa e clientes. 

Segundo o entrevistado 10, como relacionamento, a importância se dá 

no preparo e formação dos funcionários para atender cada vez melhor o cliente 

e “como negócios o potencial é enorme e já provamos isso com a venda de 

crédito pela CABX onde ganhamos dois prêmios nacionais com este case”, 

detalha. O entrevistado 6 destaca a CABX como um canal que possui um 

potencial fortíssimo de crescimento.  

Mesmo concordando que sim, a entrevistada 5 lembra certa limitação, 

pois tem negócios que somente podem ser realizados na agência detentora, ou 

não, da conta do cliente, pois depende de assinaturas em documentos. 

Opinião contrária tem a entrevistada 2, que não vê a CABX como canal 

de relacionamento Banco-cliente pois esta dificilmente substituirá ou concorrerá 

de igual com as agências no quesito negocial. “A CABX deve atuar em 

conjunto com as agências, nem substituindo, nem concorrendo”, ressalta. Por 

sua vez, o entrevistado 8 afirma até vê-la como canal de relacionamento e 

negócios, “mas muito limitado e com sérias restrições de desenvolvimento”. 

Já para a entrevistada 7 a resposta é sim. A Central pode ser canal de 

relacionamento e negócios, pois nesta era de modernidade/Internet, são 

necessárias adaptações e novidades.  

Inicialmente não são todos que aderem, mas aos poucos, com a 
implementação do quadro de clientes e novas gerações se formando, 
este canal tem cada vez mais o que oferecer. Os clientes desta última 
década utilizam computador praticamente todos os dias, para 
trabalho, lazer e/ou serviços. Temos que pesquisar mais e avançar 
nesta moda. (ENTREVISTADA 7, 52 anos)  

 

j) Sugestões 

 

Com respeito às sugestões de melhorias do serviço realizado 

atualmente pela CABX, destaca-se: 
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- A realização de treinamentos iniciais mais focados, endomarketing 

entre os funcionários de agências e canalização do serviço de cartões para 

atendentes funcionários do banco e não terceirizados; 

- Readequação ou mesmo extinção do uso de scripts. Quanto aos 

scripts utilizados pelos atendentes, “muitos deles chegam a irritar os clientes, 

seria interessante uma readequação deles, visando sempre um atendimento de 

excelência”, recomenda a entrevistada 4. Ou “Por favor, acabem com os 

scripts!”, sugere a entrevistada 2. Já a entrevistada 9 comenta que muitas 

melhorias acontecem no caminho:   

entendo que o canal está crescendo e com ele vão aparecendo novas 
necessidades, o próprio cliente que utiliza uma central vem mudando 
então os desafios estão aí. Uma mudança que vem gritando é a 
personalização do atendimento, coisa que ainda estamos muito 
engessados. (ENTREVISTADA 9, 34 anos); 

 

- Retorno da opção de recarga de celular como serviço do quadro 

próprio (direcionado ao quadro terceirizado) e extratos por fax (disponível na 

URA).  

Foram retirados certos serviços da CABX, como recarga de celular e 
extrato por fax. Muitos clientes utilizavam estes serviços e ficaram 
desapontados com a retirada. Como outros bancos oferecem tais 
serviços, o BX poderia estudar a volta deles. (ENTREVISTADA 4, 48 
anos) 
 

- Continuar aprimorando e ampliando os seus atendimentos sempre com 

o foco de atender plenamente o cliente, com prestatividade, eficácia, agilidade 

e zelo pela segurança das informações; 

- Concentração do atendimento cartões no quadro próprio (atualmente 

com terceiros):  

A demanda de cartões é muito expressiva, então o atendimento 
deveria ser oferecido por funcionários do quadro próprio, pois os 
terceirizados não têm o comprometimento devido, e um mau 
atendimento já dispersa o cliente para outro tipo de canal, e o pior, 
insatisfeito com a empresa; (ENTREVISTADA 5, 44 anos)  
 

- Concessão de acessos e maior poder (autonomia) para realizar 

algumas transações que atualmente somente a agência tem autorização; 

- URA com 'árvore' de opções mais enxuta no primeiro contato com o 

cliente: “Umas cinco ou 6 opções, e depois iniciar o detalhamento. “Não tenho 

ideia se seria possível, apenas me parece que ficaria um serviço mais limpo”, 

defende a entrevistada 7; 
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- Humanização do atendimento: “penso que resumiria em humanização 

do atendimento, bem como na valorização da pessoa humana que lá trabalha, 

o resto são processos administrativos de menor complexidade”, aponta o 

entrevistado 8. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Retomando o objetivo geral da presente pesquisa, que é a análise de 

ações que devem ser tomadas pela administração para ampliar a divulgação 

da Central de Atendimento BX aos clientes, de forma a otimizar o uso do canal 

como relacionamento e negócios para o BX, conclui-se que, a partir dos 

objetivos específicos apresentados e a combinação destes com a coleta e 

análise de dados, a Central de Atendimento Banco X possui plena capacidade 

de crescimento. As condições tecnológicas para ampliação dos serviços estão 

sendo preparadas (mudança de plataforma em todas as CABXs), inclusive com 

a revisão de contrato junto à empresa de telefonia. A capacidade de realização 

de ativo na CABX PR aumentou 50% com a modernização da plataforma. Os 

níveis de serviço, ainda que a demanda tenha aumentado em mais de 30% de 

2009 para 2010 estão nos padrões determinados pelas legislações e com a 

nova plataforma. 

O atual desenho da URA – mais objetiva - tem facilitado sobremaneira a 

utilização por parte do cliente. O cliente opta por falar com o atendente 

somente quando não tem opção ou realmente deseja interagir com humano. 

Tal medida vai ao encontro da proposta de simplificação das opções de 

atendimento eletrônico, facilitando o acesso do cliente ao atendimento humano, 

preferido por muitos por ser mais pessoal, dinâmico e interativo. 

Os atendentes possuem extenso preparo para interagir com o cliente, 

porém os moldes de utilização de scripts engessam e formalizam 

demasiadamente o atendimento, descontentando o cliente e os próprios 

funcionários. A humanização do atendimento, ponto destacado na pesquisa, 

tem sido revisto e prevê mudanças. 

Os treinamentos são cada vez mais voltados para o foco de 
atendimento com qualidade e menos formalidade. Hoje, há uma área 
especifica chamada „Qualidade‟ que revisa scripts com tal 
direcionamento, mas com muita segurança. (ENTREVISTADO 11, 45 
anos)  
 

Com relação às vendas, se o resultado das vendas de CDC, foco em 

2009, provaram o potencial de negócios da CABX PR, atualmente o foco é 

crédito novo, então os números não podem ser considerados expressivos 

como naquela ocasião. No entanto, a oferta de crédito aos clientes via Central 
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de Atendimento é fundamental para que o Banco X mantenha a liderança na 

concessão de crédito no mercado brasileiro, fator que influencia 

significativamente na manutenção de sua base de clientes.  

São muitas as expectativas visando sempre agregar valor ao canal, 

oferecendo serviço de qualidade que potencialize a realização de negócios e 

um atendimento eficaz ao cliente, por isso espera-se que novos produtos e 

serviços sejam agregados. Quanto à divulgação dos serviços da CABX, 

embora haja sugestão de grandes campanhas, como anúncios na TV e outras 

mídias, acredita-se que esta deva ocorrer naturalmente, na medida em que, 

através do projeto Telefone 2.0 os clientes passem a utilizar o canal pela 

necessidade e descoberta de eficácia e segurança no atendimento.  

A CABX tem muitas chances de prosperar e de fato ainda é um canal 

pouco utilizado por funcionários e clientes. Uma das medidas seria programar 

campanhas internas para divulgar, primeiramente aos funcionários (futuros 

propagadores), os serviços prestados pela Central. Entende-se que o momento 

é propício para mudanças de direcionamento com relação aos canais 

alternativos, dando impulso decisivo a este canal, utilizando todas as 

ferramentas para divulgação interna e externa. O objetivo é que além de 

atender às demandas dos consumidores, a CABX auxilie as agências em todo 

país com a oferta de produtos, serviços e cobrança, descongestionando o fluxo 

de pessoas e colaborando para que a rede de agências se especialize 

exclusivamente em negócios bancários.  

 

5.1 LIMITAÇÕES DE ESTUDO E SUGESTÃO DE PESQUISA 

 

Como limitações de estudo da presente pesquisa, pode-se considerar a 

dificuldade de acesso às informações oficiais junto à Unidade de Gestão de 

Canais, dependência responsável pela gestão das 4 unidades da Central de 

Atendimento dentro do conglomerado BX. A falta de acesso e autorização para 

divulgação de nomes e resultados faz com que os dados retratados no 

presente trabalho, embora fidedignos, não tenham caráter oficial, já que tomam 

como base relatórios e boletins internos, informações gerenciais e de 

planejamento.  
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Outra limitação é o fato de a pesquisa ter sido realizada à distância, 

sem o contato in loco pesquisador-entrevistado, o que poderia agregar 

informações subjetivas e emotivas ao estudo. Além das recomendações 

operacionais, entende-se que o trabalho de pesquisa acadêmica deva ser 

continuado para geração de mais informações sobre o assunto. Uma sugestão 

é a realização de ampla pesquisa quantitativa avaliando a utilização e a 

satisfação de clientes com os serviços prestados pela CABX. Tal pesquisa 

também pode ser aplicada internamente, junto aos funcionários, com o intuito 

de observar o conhecimento destes sobre o canal e seu uso.  

Também seria interessante estender a pesquisa, tanto quantitativa 

quanto qualitativa, às demais unidades da CABX nos estados de São Paulo, 

Bahia e Rio de Janeiro, a fim de verificar diferentes necessidades e 

oportunidades, característica proporcionada pelo regionalismo do país. Enfim, o 

tema é relativamente novo e muda constantemente devido sua interligação 

com a tecnologia, requerendo sempre muita atualização e investimentos. Por 

outro lado, exige muito dos administradores, especialmente em relação à 

gestão de pessoas, muito presente nesta atividade.  

Com funcionários bem treinados, soluções tecnológicas e módulos de 

atendimentos específicos, busca-se atingir o melhor atendimento aos clientes, 

razão de ser de todas as empresas. 
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APÊNDICE 

 

Roteiro de entrevistas 

 

Para melhor compreensão dos entrevistados, manteve-se o nome original da 

Central de Atendimento, no decorrer das entrevistas. 

 

1) Enquanto atual ou ex-funcionário da CABX, acha que o canal é bem 

conhecido e divulgado entre funcionários de outras dependências? E para os 

clientes? 

2) Você consulta o canal quando necessita? Que serviços mais utiliza? 

 

3) Na sua percepção, que consultas/serviços são os mais utilizados pelos 

clientes que já conhecem a CABX? 

 

4) Enquanto atual ou ex-funcionário da Central de Atendimento, costuma 

divulgar a CABX a clientes de seu entorno que ainda não conhecem o canal? 

De que maneira? Que aspectos destaca? 

 

5) Quais atendimentos prestados pela CABX são mais importantes, em sua 

opinião? Por quê? 

 

6) Quais os benefícios/vantagens que a CABX pode trazer aos clientes (a 

exemplo de: horário ampliado, fácil acesso, agilidade, comodidade, informação 

precisa, segurança)? 

 

7) Quais as dificuldades de disseminação do canal junto a clientes? 

 

8) Destacaria como mais importante algum módulo em especial: Ativo, 

Receptivo, SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), Comex (Comércio 

Exterior), Estilo, UGS (Unidade de Gestão de Segurança)? 

 

9) Que estratégias o BX poderia utilizar para ampliar/divulgar o uso do 

canal junto aos clientes? 
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10)  Que sugestões você daria para ampliar a divulgação do canal entre 

clientes e funcionários? Explique. 

 

11) Que outras atividades/serviços o canal poderia realizar para otimizar o 

relacionamento e negócios entre BX e clientes? 

 

12) A senha de 4 dígitos da CABX, que anteriormente era cadastrada 

somente nas agências, há alguns meses passou a ser disponibilizada também 

via Terminal de Auto-Atendimento. Acha que ao disponibilizar outros canais 

para cadastro da senha, o BX pode ampliar e facilitar o uso do canal pelos 

clientes? Faz parte da estratégia de divulgar a CABX? Comente. 

 

13) Crê que a troca de informações e qualificação através de cursos, 

palestras, certificações, rodízios de módulos, entre outros, tem sido suficiente 

para a formação e capacitação dos atendentes? Explique.    

 

14) Vê a CABX como canal de relacionamento e negócios para o Banco? 

Explique. 

 

15) Tem sugestões de melhorias do serviço realizado atualmente pela 

CABX?  
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ANEXO 
 

 
 
 

LEI Nº 6.523 – “LEI DO SAC” 
 

Texto Integral 
 

 
 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

DECRETO Nº 6.523, DE 31 DE JULHO DE 2008. 

 

Regulamenta a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para fixar normas 
gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 8.078, 
de 11 de setembro de 1990,  

 

DECRETA:  

Art. 1o  Este Decreto regulamenta a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 
1990, e fixa normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor -
 SAC por telefone, no âmbito dos fornecedores de serviços regulados pelo 
Poder Público federal, com vistas à observância dos direitos básicos do 
consumidor de obter informação adequada e clara sobre os serviços que 
contratar e de manter-se protegido contra práticas abusivas ou ilegais impostas 
no fornecimento desses serviços.   

 

CAPÍTULO I 

DO ÂMBITO DA APLICAÇÃO 

Art. 2o  Para os fins deste Decreto, compreende-se por SAC o serviço de 
atendimento telefônico das prestadoras de serviços regulados que tenham 
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como finalidade resolver as demandas dos consumidores sobre informação, 
dúvida, reclamação, suspensão ou cancelamento de contratos e de serviços.  

Parágrafo único.  Excluem-se do âmbito de aplicação deste Decreto a 
oferta e a contratação de produtos e serviços realizadas por telefone.  

 

CAPÍTULO II 

DA ACESSIBILIDADE DO SERVIÇO 

Art. 3o  As ligações para o SAC serão gratuitas e o atendimento das 
solicitações e demandas previsto neste Decreto não deverá resultar em 
qualquer ônus para o consumidor.  

Art. 4o  O SAC garantirá ao consumidor, no primeiro menu eletrônico, as 
opções de contato com o atendente, de reclamação e de cancelamento de 
contratos e serviços.  

§ 1o  A opção de contatar o atendimento pessoal constará de todas as 
subdivisões do menu eletrônico.  

§ 2o  O consumidor não terá a sua ligação finalizada pelo fornecedor 
antes da conclusão do atendimento.  

§ 3o  O acesso inicial ao atendente não será condicionado ao prévio 
fornecimento de dados pelo consumidor.  

§ 4o  Regulamentação específica tratará do tempo máximo necessário 
para o contato direto com o atendente, quando essa opção for selecionada.   

Art. 5o  O SAC estará disponível, ininterruptamente, durante vinte e quatro 
horas por dia e sete dias por semana, ressalvado o disposto em normas 
específicas.  

Art. 6o  O acesso das pessoas com deficiência auditiva ou de fala será 
garantido pelo SAC, em caráter preferencial, facultado à empresa atribuir 
número telefônico específico para este fim.  

Art. 7o  O número do SAC constará de forma clara e objetiva em todos os 
documentos e materiais impressos entregues ao consumidor no momento da 
contratação do serviço e durante o seu fornecimento, bem como na página 
eletrônica da empresa na INTERNET.  

 
Parágrafo único.  No caso de empresa ou grupo empresarial que oferte 
serviços conjuntamente, será garantido ao consumidor o acesso, ainda que por 
meio de diversos números de telefone, a canal único que possibilite o 
atendimento de demanda relativa a qualquer um dos serviços oferecidos.  
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CAPÍTULO III 

DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO 

 

Art. 8o  O SAC obedecerá aos princípios da dignidade, boa-fé, 
transparência, eficiência, eficácia, celeridade e cordialidade.  

Art. 9o  O atendente, para exercer suas funções no SAC, deve ser 
capacitado com as habilidades técnicas e procedimentais necessárias para 
realizar o adequado atendimento ao consumidor, em linguagem clara.  

Art. 10.  Ressalvados os casos de reclamação e de cancelamento de 
serviços, o SAC garantirá a transferência imediata ao setor competente para 
atendimento definitivo da demanda, caso o primeiro atendente não tenha essa 
atribuição.  

§ 1o  A transferência dessa ligação será efetivada em até sessenta 
segundos.  

§ 2o  Nos casos de reclamação e cancelamento de serviço, não será 
admitida a transferência da ligação, devendo todos os atendentes possuir 
atribuições para executar essas funções.  

§ 3o  O sistema informatizado garantirá ao atendente o acesso ao 
histórico de demandas do consumidor.  

Art. 11.  Os dados pessoais do consumidor serão preservados, mantidos 
em sigilo e utilizados exclusivamente para os fins do atendimento.  

Art. 12.  É vedado solicitar a repetição da demanda do consumidor após 
seu registro pelo primeiro atendente.  

 
Art. 13.  O sistema informatizado deve ser programado tecnicamente de 

modo a garantir a agilidade, a segurança das informações e o respeito ao 
consumidor.  

 
Art. 14.  É vedada a veiculação de mensagens publicitárias durante o 

tempo de espera para o atendimento, salvo se houver prévio consentimento do 
consumidor.  

CAPÍTULO IV 

DO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS 
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Art. 15.  Será permitido o acompanhamento pelo consumidor de todas 
as suas demandas por meio de registro numérico, que lhe será informado no 
início do atendimento.  

§ 1o  Para fins do disposto no caput, será utilizada seqüência numérica 
única para identificar todos os atendimentos.  

§ 2o  O registro numérico, com data, hora e objeto da demanda, será 
informado ao consumidor e, se por este solicitado, enviado por 
correspondência ou por meio eletrônico, a critério do consumidor.  

§ 3o  É obrigatória a manutenção da gravação das chamadas efetuadas 
para o SAC, pelo prazo mínimo de noventa dias, durante o qual o consumidor 
poderá requerer acesso ao seu conteúdo.  

§ 4o  O registro eletrônico do atendimento será mantido à disposição do 
consumidor e do órgão ou entidade fiscalizadora por um período mínimo de 
dois anos após a solução da demanda.  

Art. 16.  O consumidor terá direito de acesso ao conteúdo do histórico 
de suas demandas, que lhe será enviado, quando solicitado, no prazo 
máximo de setenta e duas horas, por correspondência ou por meio 
eletrônico, a seu critério.   

CAPÍTULO V 

DO PROCEDIMENTO PARA A RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

 

Art. 17.  As informações solicitadas pelo consumidor serão prestadas 
imediatamente e suas reclamações, resolvidas no prazo máximo de cinco 
dias úteis a contar do registro.   

§ 1o  O consumidor será informado sobre a resolução de sua demanda e, 
sempre que solicitar, ser-lhe-á enviada a comprovação pertinente por 
correspondência ou por meio eletrônico, a seu critério.  

§ 2o  A resposta do fornecedor será clara e objetiva e deverá abordar 
todos os pontos da demanda do consumidor.  

§ 3o  Quando a demanda versar sobre serviço não solicitado ou cobrança 
indevida, a cobrança será suspensa imediatamente, salvo se o fornecedor 
indicar o instrumento por meio do qual o serviço foi contratado e comprovar que 
o valor é efetivamente devido.  

CAPÍTULO VI 

DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO 
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Art. 18.  O SAC receberá e processará imediatamente o pedido de 
cancelamento de serviço feito pelo consumidor.  

§ 1o  O pedido de cancelamento será permitido e assegurado ao 
consumidor por todos os meios disponíveis para a contratação do serviço.  

§ 2o  Os efeitos do cancelamento serão imediatos à solicitação do 
consumidor, ainda que o seu processamento técnico necessite de prazo, e 
independe de seu adimplemento contratual.  

§ 3o  O comprovante do pedido de cancelamento será expedido por 
correspondência ou por meio eletrônico, a critério do consumidor.  

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 19.  A inobservância das condutas descritas neste Decreto ensejará 
aplicação das sanções previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 1990, sem 
prejuízo das constantes dos regulamentos específicos dos órgãos e entidades 
reguladoras. 

Art. 20.  Os órgãos competentes, quando necessário, expedirão normas 
complementares e específicas para execução do disposto neste Decreto. 

Art. 21.  Os direitos previstos neste Decreto não excluem outros, 
decorrentes de regulamentações expedidas pelos órgãos e entidades 
reguladores, desde que mais benéficos para o consumidor. 

Art. 22.  Este Decreto entra em vigor em 1o de dezembro de 2008. 

 

Brasília, 31 de julho de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Tarso Genro 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.8.2008   

 
 
 

 


