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RESUMO 

 

 
Em complemento a diversas pesquisas qualitativas existentes na literatura sobre o 

comportamento do consumidor face à intensificação da automação dos canais de 

atendimento bancário e a conseqüente despersonalização dos serviços, este 

trabalho analisa dados quantitativos com o objetivo de auxiliar na compreensão da 

influência do atendimento pessoal na migração de transações do caixa humano para 

o auto-atendimento.   

 

Neste trabalho, a relação de causa e efeito entre o investimento em funcionários 

dedicados à orientação de usuários dos caixas eletrônicos e o aumento do uso deste 

tipo de canal, foi investigada através de um estudo de caso em um banco de varejo 

brasileiro, Além de analisar o comportamento da migração dos usuários para os 

caixas eletrônicos, foi desenvolvido e aplicado um modelo de avaliação do 

investimento em atendimento humano em função dos ganhos auferidos na redução 

dos custos de transação das agências. Deve-se destacar que na literatura 

encontram-se poucos modelos de avaliação de investimento em qualidade de 

serviços bancários, o que reforça a relevância deste trabalho. 

 

O resultado desta pesquisa traz uma maior compreensão sobre o papel do 

atendimento humano como incentivo ao uso de canais de auto-atendimento, além de 

propor um modelo de análise de investimento em qualidade de serviços bancários, 

que pode ser utilizado pelos bancos para avaliação de retornos obtidos na melhoria 

da qualidade de atendimento.  

 

 

 

 
 

 

 

Palavras-chaves: Serviços ao cliente – Automação – Controle de qualidade – Canais 

de atendimento – Modelo de investimento em serviços – Bancos 



  
  

 
ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study is to analyze quantitative data to help the understanding of 

the influence of personal service in the transaction migration from human tellers to 

ATMs (automatic teller machines), complementing several qualitative researches that 

can be found in literature about the consumer behavior when facing the 

intensification of automation in the banking delivery channels and its consequent  

depersonalization. 

 

The relation cause-effect between investments in employees dedicated to the help of 

ATMs users and the increasing of the transactions in this channel was investigated 

through a case study in a retail Brazilian bank. The transaction migration to ATMs 

behavior was analyzed and a model of evaluation of investments in human service 

was developed and applied considering the measurable gains when reducing the  

transaction costs in the bank channels. It’s important to emphasize that there is a 

little amount of evaluation models for investments in banking quality services in 

literature and this reinforce the relevance of this study. 

 

The findings of this research not only contributes to a better comprehension on the 

role of human service as an incentive to the use of ATMs, as also offer an analysis 

model for the investments in banking services, which can be used in an evaluation of 

the exchange gained with the improvement in quality services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: Services to the client – Automation – Quality control – Channels of  

Service – Model for investments in services – Banks.    
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem a finalidade de auxiliar a compreensão sobre a importância do 

atendimento humano como meio de incentivo aos clientes bancários na utilização 

dos caixas eletrônicos. 

 

Existem diversos trabalhos na literatura que têm procurado avaliar a relação dos 

clientes com a automação bancária (BEKIER; SINGHAM, 2000; COSTA FILHO, 

1996; GILLY; ZEITHAML, 1985; RUGIMBANA, 1995; PIRES; COSTA FILHO, 2001). 

Os autores destes trabalhos têm pesquisado as influências internas e externas sobre 

o comportamento do consumidor, face à intensificação da automação dos canais de 

atendimento e a conseqüente despersonalização dos serviços.  

 

As pesquisas demonstram que apesar dos canais automáticos de atendimento 

serem valorizados pela conveniência que proporcionam, a maioria dos clientes 

bancários considera o atendimento humano muito importante no seu relacionamento 

com uma instituição bancária. 

 

Em complemento aos resultados apresentados em pesquisas qualitativas de muitos 

autores, este projeto tem o objetivo de analisar dados quantitativos, que auxiliem na 

compreensão da influência do atendimento humano na migração de transações do 

caixa humano para o auto-atendimento.  A abordagem desta pesquisa teve como 

objetivo estudar, através de um estudo de caso, a relação de causa e efeito do 

investimento em recursos humanos para atender usuários dos caixas eletrônicos e o 

aumento do uso deste tipo de canal. Além de analisar o comportamento da taxa de 

migração dos usuários para os caixas eletrônicos, foi aplicado um modelo de 

avaliação do investimento em função dos ganhos auferidos na redução dos custos 

de transação das agências. 

 

A primeira parte deste trabalho define a metodologia da dissertação. Em seguida 

são descritos o problema de pesquisa e suas questões. 
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O método utilizado no projeto é um estudo de caso com sua análise subsidiada a 

partir de uma pesquisa bibliográfica sobre temas ligados ao comportamento do 
consumidor, à teoria da difusão de inovações, à gestão de serviços, à indústria 
bancária e à automação bancária. A princípio são abordados modelos de 

comportamento do consumidor com o objetivo de descrever suas influências 

externas e internas, até resultar no processo de compra. Num segundo momento, 

são introduzidas idéias relevantes sobre o processo de difusão de inovações que 

auxilia na compreensão da relação entre o indivíduo e novas tecnologias. 

Posteriormente, são discutidas teorias sobre gestão de serviços, focando no papel 

da qualidade, da inovação e da gestão de pessoas como diferencial competitivo. Em 

seguida, são apresentados conceitos sobre o cenário da indústria bancária e suas 

estratégias de canais de distribuição. Por fim, o item automação bancária, em 

que se procura traçar um panorama histórico deste processo, focando com mais 

intensidade a automação dos canais de atendimento, principalmente o canal caixa 

eletrônico. 

  

No capítulo 11 é desenvolvido o modelo de avaliação em investimento humano no 

auxílio ao uso do auto-atendimento, tendo como foco a relação custo-benefício 

direta. 

 

No capítulo 12 são feitas a descrição do estudo de caso e a análise dos resultados.  

 

Os capítulos 13 e 14 se concentram nas conclusões e resultados do projeto. 
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

 

A metodologia de pesquisa adotada neste trabalho é um estudo de caso múltiplo. De 

acordo com Roesch (1999) a vantagem de se utilizar o método do estudo de caso é 

a possibilidade de analisar um processo em seu ambiente natural, o que não 

acontece em experimentos, onde as condições são controladas ou numa survey, 

onde os dados são geralmente analisados fora do seu contexto.  

 

Segundo Yin (2001), o estudo de caso baseia-se num conjunto de procedimentos 

pré-especificados para investigação de um evento empírico.  

 

A opção pelo estudo de caso deve-se ao fato deste trabalho estar sendo feito com 

base em uma experiência real em algumas agências de um banco de varejo 

nacional, onde não é possível controlar todos os fatores internos e externos que 

poderiam ter impacto no resultado da pesquisa. Segundo Hartley (1994, apud 

Hoesch, 1999), o ponto forte do método de estudo de caso é analisar processos 

enquanto eles estão acontecendo nas organizações.  

 

Outra justificativa para utilização do estudo de caso reside no fato deste método não 

significar uma amostragem, como experimento (YIN, 2001). Desta forma, o objetivo 

deste trabalho é expandir o conhecimento sobre o assunto estudado e generalizar 

teorias, através do que Yin (2001) chama de generalização analítica. Este trabalho 

não será conduzido com dados amostrais de freqüências, por este motivo, não será 

possível fazer generalizações estatísticas.      

 

O estudo de caso será múltiplo com o objetivo de ampliar a base de sustentação dos 

resultados (YIN, 2001) e desta forma fortalecer a possibilidade de generalizações 

teóricas.  

 

Esta pesquisa será quantitativa com o propósito de medir relações entre indicadores. 

Como não será possível fazer uma escolha aleatória de grupos de comparação, o 
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delineamento de avaliação da pesquisa utilizará grupos de controle não equivalente 

com pré-teste e pós-teste (ROESCH, 1999). Este delineamento, também chamado 

de emparelhamento, demanda que sejam selecionados, de maneira intencional, dois 

grupos experimentais com a maior semelhança possível no que tange às suas 

características.  O grupo de controle não experimental será o grupo no qual o 

experimento não foi implementado. 

 

O estudo de caso ocorrerá num ambiente de negócios real e, desta forma, para que 

os efeitos da ação analisada sejam avaliados de maneira acurada, as demais 

variáveis que influenciam o evento estudado devem ser monitoradas. 

 

Este tipo de teste é utilizado para avaliar o efeito de determinada ação em 

determinada variável comparando-se dois grupos, um grupo sujeito a esta ação e 

outro isolado desta ação (MALHOTRA, 1999).   

 

 

2.1. Definição da Amostra Alvo do Estudo 
 

 

A amostra alvo deste estudo é delimitada a 10 agências de um banco de varejo no 

Brasil.  

 

Num experimento com grupo de controle não equivalente, as interferências de 

fatores exógenos devem ser minimizadas para que a relação entre causa e efeito da 

introdução do experimento não fique comprometida. (MALHOTRA, 1999).  

 

Assim, as agências serão selecionadas com base nos seguintes fatores: 

 

 Estrutura das unidades analisadas: tamanho da agência, volumes de 

processamento, quantidade de caixas eletrônicos e quantidade de 

funcionários; 

 Localização dos pontos: a região está diretamente ligada ao perfil sócio-

econômico e demográfico dos usuários dos serviços bancários  
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2.2. Técnica para Coleta de Dados 
 

 

Os dados utilizados nesta pesquisa serão todos dados secundários. Serão utilizados 

indicadores sobre a migração de transações dos caixas humanos para os caixas 

eletrônicos dos dois grupos pesquisados.  

 

Para preservar o sigilo das informações só serão utilizados dados relativos e não 

absolutos, o que não trará prejuízo ao projeto, haja vista que o objetivo da pesquisa 

é analisar um quadro evolutivo comparativo, antes e depois de um estímulo que será 

a inclusão de um funcionário orientador para auxílio ao uso do auto-atendimento..  

 

Para avaliar impactos na produtividade serão utilizados dados públicos sobre 

salários, benefícios e custos de transação nos caixas eletrônicos e caixas humanos, 

os quais serão obtidos através de fontes acadêmicas, revistas especializadas e 

informações setoriais. 
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3. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA E QUESTÕES DE PESQUISA 
 

 

A automação dos serviços bancários é uma realidade que afeta tanto a indústria 

bancária, quanto os usuários de seus serviços. A gestão de operações tem como 

principal objetivo avaliar tradeoffs, sendo um deles a relação entre custo e qualidade 

(SLACK; DA SILVEIRA, 2001).  

 

Para Arco e Flexa (1997) o desenvolvimento tecnológico e a ampliação dos recursos 

de atendimento e relacionamento dos canais de auto-atendimento, tendem a fazer 

com que os caixas eletrônicos substituam os caixas tradicionais, liberando os 

funcionários das agências para atender de maneira especializada às demandas dos 

clientes por produtos e serviços não transacionais. 

 

Segundo pesquisa de Costa Filho (1996) o atendimento humano no auxílio à 

utilização dos caixas eletrônicos é muito importante na decisão do cliente sobre o 

uso deste tipo de canal.  

 

Desta forma, durante o processo de transformação da agência tradicional em uma 

agência mais automatizada, os bancos precisam avaliar, constantemente, 

alternativas que levem os usuários a se auto-atenderem com comodidade e 

confiança, sendo observadas a qualidade dos serviços e sua satisfação.  

 

Uma opção que vem sendo utilizada por vários bancos no Brasil é a alocação de 

funcionários dedicados a assistir os clientes no uso dos caixas eletrônicos.  

 

A abordagem proposta neste trabalho é a de avaliar a relação entre o investimento 

em atendimento humano para incentivo ao uso de caixas eletrônicos e o seu 

benefício na migração de transações do caixa para um canal com custo de 

transação mais barato. 
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A principal justificativa deste trabalho é a ausência de pesquisas que avaliem de 

maneira quantitativa o papel do atendimento humano no efetivo incentivo ao uso dos 

caixas eletrônicos.  

 

As questões que este trabalho se propõe a responder são: 

 

 A alocação de funcionários dedicados no auxílio ao uso do auto-atendimento 

incentiva a migração de usuários que utilizam os caixas humanos para o uso do 

auto-atendimento?  

 Se a resposta anterior for sim, o volume de transações migradas traz resultados 

positivos no que se refere a ganhos de produtividade? 

 

Para responder a estas perguntas será feita uma análise comparativa de dados de 

uso do auto-atendimento entre dois grupos de agências antes e depois da alocação 

de funcionários dedicados para o auxílio ao uso dos caixas eletrônicos em um 

destes grupos. 

 

Para auferir se houve efeito positivo na produtividade das agências, será analisado a 

relação entre o custo com investimentos em funcionários dedicados á orientação de 

usuários dos caixas eletrônicos e o benefício da redução do custo de transação. 

 

É importante salientar que este projeto trata-se de uma pesquisa exploratória e não 

tem valor estatístico, ou seja, não permite generalizar os resultados. O objetivo deste 

trabalho é aumentar o conhecimento sobre a interação entre os usuários bancários e 

os canais de auto-atendimento. 
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4. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO 
 

 

A compreensão dos consumidores e de seu comportamento é fundamental para o 

negócio bancário. Ao longo dos últimos anos as instituições financeiras tem se 

preocupado muito com a retenção de clientes e com o marketing de relacionamento, 

o que demanda conhecer, principalmente o comportamento do cliente após a sua 

primeira compra ter sido efetuada e focar ações para entender como manter o 

relacionamento e torná-lo rentável (Harrison, 2003).  

 

 

4.1. Comportamento de Compra do Consumidor 
 
 
Apesar deste trabalho estar focado no comportamento do consumidor frente ao uso 

de serviços bancários, a seguir serão relatados alguns conceitos sobre o 

comportamento de compra do cliente de serviços financeiros, com o objetivo de 

melhor compreender a relação dos indivíduos com as instituições financeiras. 

 

Beckett, Hewer e Howcroft (2000) avaliam que tradicionalmente os consumidores 

bancários sempre tiveram poucas opções na escolha entre produtos e serviços 

financeiros e entre instituições financeiras. A estrutura rígida da indústria bancária 

combinada a operações em forma de cartel resultava em preços e serviços impostos 

pelas instituições financeiras, os quais os consumidores não tinham opção senão 

aceitá-los. A mudança de provedor de serviços bancários trazia pouco, ou nenhum, 

benefício de longo prazo e forçava o consumidor a incorrer em altos custos de troca.  

 

Nos últimos anos, porém a competitividade da indústria bancária vem se 

intensificando com muito vigor, face à desregulamentação do setor e ao surgimento 

de novas tecnologias emergentes. Beckett, Hewer e Howcroft (2000) argumentam 

que este aumento da competitividade está trazendo grande impacto no 

comportamento do consumidor bancário. Neste novo cenário, as estratégias 

tradicionais de relacionamento com os consumidores não são mais suficientes para 
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retê-los. Num ambiente empresarial onde a retenção e a habilidade de realizar 

vendas cruzadas aos clientes se apresentam como eventos críticos para 

determinação da rentabilidade, é importante que os bancos respondam 

estrategicamente a estas mudanças. 

 

Harrison (2003) afirma que apesar da preocupação com os aspectos da retenção, as 

instituições financeiras têm dado pouca atenção à compreensão do processo de 

decisão que leva os consumidores a adquirirem seus produtos. 

 

Para Harrison (2003) as características inerentes aos serviços financeiros 

apresentam muitas das dificuldades que os consumidores experimentam na escolha 

de serviços. Além disso, muitos produtos financeiros representam decisões de 

compra significativas para o consumidor, sendo que uma decisão incorreta pode 

gerar sérias conseqüências. Para complicar ainda mais, o consumidor está diante de 

uma crescente diversidade de serviços financeiros ofertados por uma grande 

variedade de instituições financeiras (nacionais e estrangeiras). 

 

Segundo Harrison (2003) na literatura acadêmica existe poucos modelos que 

procuram explicar o processo de decisão de compra de serviços financeiros. Em 

geral, os trabalhos teóricos e empíricos existentes estão relacionados, em sua 

maioria, à formação da decisão dos consumidores para compra de bens físicos. No 

caso de serviços estes trabalhos são poucos, sendo que para serviços financeiros 

são ainda mais raros. Neste contexto, o autor apresenta um modelo com três 

estágios de decisão que podem ser utilizados na compreensão do comportamento 

do consumidor bancário. 

 

Estágio 1 - Procura de informação antes da compra 
 

Antes de efetuar um compra, os consumidores reúnem informações de várias fontes. 

Estas fontes podem ser categorizadas como internas (memória, conhecimento ou 

experiência) ou externas.  
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Quando as fontes internas não são suficientes para sua tomada de decisão, os 

consumidores são incentivados a buscar fontes externas, que podem ser pessoais 

(tais como recomendação de amigos ou propaganda boca a boca) ou impessoais 

(tais como propagandas de marketing ou publicidade). De acordo com a experiência 

anterior com o produto/serviço, sua complexidade e o grau de incerteza associado à 

sua aquisição, a extensão das fontes externas que o consumidor vai procurar pode 

variar. No caso de serviços financeiros, a busca de informação está fortemente 

associada à redução risco na sua aquisição. 

 

Enquanto fontes pessoais e impessoais são largamente utilizadas na decisão pela 

aquisição de bens físicos, existem dificuldades para transmitir experiências sobre 

qualidade de serviços financeiros através das formas convencionais de promoção e 

propaganda. Como conseqüência desta constatação, as fontes internas e as fontes 

externas pessoais são consideradas mais adequadas dentro do contexto bancário. 

Para Harrison (2003), a propaganda boca a boca é muito importante para os bancos. 

 

Resumindo, para entender os movimentos do consumidor antes da compra é preciso 

pesquisar: 

 

 A extensão das fontes de informação necessárias para cada um dos 

produtos/serviços oferecidos pelas instituições financeiras, sejam eles 

simples ou complexos. 

 O tipo e a natureza da informação procurada. 

 O valor dados pelos consumidores a cada uma das diferentes fontes de 

informação. 

 O papel da informação na formação das preferências, atitudes e 

comportamento de compra do consumidor. 

 

Estágio 2 – Avaliação das Alternativas 
 
De acordo com Harrison (2003) os modelos tradicionais de comportamento do 

consumidor sugerem que os processo de busca por informação leva à comparação 

entre alternativas de produtos e fornecedores. Com as informações reunidas o 
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consumidor escolhe um pequeno número de produtos e fornecedores que farão 

parte da escolha final. Estes motivos levam a crer que a decisão do consumidor é 

racional. No caso dos serviços financeiros, os consumidores têm dificuldade em 

obter todas as informações, o que resulta em um menor número de alternativas do 

que no caso da compra de bens físicos. Geralmente as opções são escolhidas 

dentro de uma única instituição financeira, principalmente se a fonte de informação 

for pessoal.  

 

Com os bens físicos, o consumidor pode avaliar as alternativas através da análise de 

seus atributos que determinam sua qualidade, no caso dos serviços financeiros, a 

intangibilidade e longevidade limitam estas comparações. De maneira geral, os 

consumidores buscam pistas que lhes indiquem a probabilidade do serviço 

prometido ser realmente cumprido. Em se tratando de  bancos, as instalações 

físicas, os equipamentos e o contato pessoal com os funcionários acabam sendo as 

principais fontes de informações para estabelecer a confiança do cliente na 

instituição. 

 

Como resultado há falta de informações suficientes para a escolha antes da compra. 

Harrison (2003) argumenta que os modelos tradicionais de processos de decisão 

não podem ser utilizados no caso dos consumidores bancários, e sugere que as 

seguintes análises precisam ser feitas: 

 

 Como os consumidores avaliam os serviços financeiros, que atributos chave 

são procurados, usados e valorizados nas avaliações, e como eles variam em 

função do tipo de produto. 

 A extensão de quais decisões são racionais e quais foram baseadas em 

escolhas bem informadas. 

 A extensão pela qual o processamento da informação e a avaliação se 

enquadram nos modelos tradicionais de aprendizado e resposta. 

 

Estágio 3 – Avaliação Após a Compra 
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O estágio de avaliação após a compra é importante, pois significa a construção do 

relacionamento com o cliente através da experiência e do conhecimento. Os 

consumidores avaliam os produtos em função de quanto eles atenderam suas 

necessidades ou suas expectativas. As características dos bens financeiros tornam 

difícil a avaliação de qualidade pelo consumidor, pois a necessidade do cliente por 

produtos e serviços financeiros está geralmente associada a uma exigência legal ou 

a uma necessidade gerada através de um consultor financeiro. A própria 

regulamentação em relação aos bancos faz com que os produtos e serviços sejam 

padronizados e desta forma torna-se difícil para o cliente avaliar a qualidade em 

relação às necessidades ou expectativas.  

 

Além disso, a avaliação de qualidade em muitos serviços bancários só pode ser feita 

após o consumo do serviço. Assim, por exemplo, em um investimento de longo 

prazo a qualidade só será aferida após o prazo de maturação do investimento.  

 

O problema pode ser ainda maior se o consumidor não tiver conhecimento ou 

experiência para avaliar o serviço que ele recebeu. Muitas vezes suas expectativas 

sobre o que é esperado numa transação bancária não são muita claras. Assim, é 

difícil para o consumidor saber se um investimento alcançou um ponto ótimo de 

performance, e desta forma a avaliação é feita através de outros atributos. Para 

Harrison (2003) os mecanismos de entrega do serviço (incluindo os processos 

físicos de entrega, os sistemas e o contato pessoal) tornam-se um dos atributos 

chaves para avaliação dos consumidores. Portanto, os clientes tendem a focar mais 

nas qualidades funcionais do produto (infra-estrutura física da agência, comunicação 

visual, sinais e orientações, conhecimento e cortesia dos funcionários, etc) do que 

nas suas qualidades técnicas. 

 

Harrison (2003) ressalta que é preciso que os seguintes pontos sejam estudados 

pelos bancos: 

 

 Até aonde se estende a avaliação dos produtos pelos consumidores após a 

compra; 

 A forma de reavaliação dos consumidores (avaliação funcional ou técnica); 
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 O impacto da reavaliação na construção do aprendizado e conhecimento; 

 O impacto da avaliação pós-compra nas futuras decisões de compra. 

 

Beckett, Hewer e Howcroft (2000) ressaltam que as instituições financeiras precisam 

se atentar ao melhor entendimento de seus clientes. Além disso, elas devem 

imprimir ações no sentido de antecipar, influenciar e muitas vezes determinar o 

comportamento de compra de seus consumidores. 

 

Para alcançar este objetivo Beckett, Hewer e Howcroft (2000) desenvolveram um 

modelo de comportamento do consumidor bancário que relaciona o envolvimento do 

consumidor com o produto/serviço financeiro e o grau de incerteza associado à 

decisão de compra deste produto/serviço: 

 

 Matriz de Comportamento do Consumidor  

Alto 
   

Repetição Passiva Racionalidade Ativa 
  

Sem Compra Dependência Relacional 
 

Baixo  Alto 

Figura 1 – Matriz de Comportamento do Consumidor 

Fonte: BECKETT, HEWER E HOWCROFT, 2000, p. 16, tradução nossa. 
 

 

A seguir são descritos os conceitos associados a cada um dos quadrantes da matriz de 

Beckett, Hewer e Howcroft (2000): 

 

 Repetição Passiva 
 

Neste quadrante os consumidores apresentam baixo nível de envolvimento 

com o produto financeiro e estão muito bem informados sobre suas 

Confiança do 
Consumidor 

Envolvimento
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características e funcionalidades. Com baixo grau de incerteza e 

envolvimento estes consumidores são descritos como “passivos” por 

repetirem suas interações de compra sem buscarem alternativas de maneira 

ativa. Este tipo de comportamento é descrito na literatura como “lealdade de 

comportamento”. 

 

Em suas pesquisas, Beckett, Hewer e Howcroft descobriram que este tipo de 

consumidor valoriza a conveniência, a influência de parentes e amigos e a 

imagem e reputação do banco para justificar sua “lealdade de 

comportamento” em relação a um único banco. Apesar deste comportamento 

leal, estes consumidores não se consideram leais a seus provedores de 

serviços financeiros. Segundo os autores, as razões que impedem sua 

mudança para outros fornecedores estão relacionadas à percepção de pouca 

diferenciação entre os bancos, à motivação relativa à conveniência e inércia e 

ao fato destes consumidores associarem a mudança a altos custos de troca 

(sacrifício potencial da conveniência e esforços com procura por outro 

fornecedor). 

 

Com o avanço das tecnologias e a redução dos custos associados à mudança 

de banco, este tipo de consumidor terá mais incentivos para mudar e sua 

propensão de trocar de provedor financeiro será maior, o que deve servir de 

alerta aos gestores de instituições financeiras. 

 

 Racionalidade Ativa 
 

Neste quadrante o consumidor apresenta alto envolvimento com o produto 

financeiro no que tange às dimensões do processo de controle, participação e 

contato. Além disso, também apresenta alta confiança em relação à 

complexidade e certeza sobre a qualidade na entrega do produto final. Este 

consumidor ativo é descrito como o consumidor racional que avalia e tem 

acesso a todas as informações e decide pela alternativa que maximiza seu 

bem-estar.  
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Este padrão de comportamento está relacionado a produtos menos 

complexos, tais como produtos de seguros, de investimento e contas 

correntes. Para estes clientes, apesar da marca e reputação serem 

importantes, o preço é o critério mais relevante de decisão.  

 

Os canais de distribuição utilizados por estes consumidores têm papel 

relevante no seu comportamento de consumo. O uso de canais telefônicos e 

Internet ampliam a possibilidade de pesquisa a custos baixos e facilitam o 

acesso às informações, fazendo com que os produtos virem commodities. 

Nesta situação os consumidores não podem confiar no contato pessoal para o 

estabelecimento da confiança, e desta forma, aumenta a ênfase em 

diferenciais de preço entre os bancos. Como conseqüência os consumidores 

se tornam menos leais aos seus bancos. 

 

 Dependência Relacional 
 

Os consumidores que se encontram neste quadrante estão altamente 

envolvidos, porém sem controle sobre a complexidade do produto e com alto 

nível de incerteza sobre a qualidade do produto final. Para fazer suas 

escolhas este consumidor procura conselhos e ajuda do banco ou outras 

partes, sendo assim descritos como “consumidores dependentes”, por 

necessitarem de apoio em relacionamentos para reduzir a incerteza e moldar 

seu padrão de compra. 

 

Este tipo de comportamento não pode ser facilmente classificado como ativo 

ou passivo, mas é muito importante no relacionamento entre o banco e o 

consumidor.Quanto mais incerto é o ambiente maior é o papel do 

relacionamento. Em serviços, a qualidade muitas vezes só pode ser aferida 

após o consumo. No caso de serviços financeiros, muitas transações são 

feitas uma única vez (financiamento, crédito imobiliário, etc) e isto aumenta 

ainda mais o nível de incerteza na tomada de decisão. 
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Desta forma, este é o tipo de comportamento que está geralmente associado 

a produtos mais complexos, como produtos de investimentos de longo prazo 

e de previdência. Para reduzir o grau de incerteza os consumidores procuram 

o banco, consultores pessoais, formam grupos de discussão e procuram 

amigos e parentes que já experimentaram o produto. 

 

De acordo com as características deste comportamento, é fundamental que 

os bancos invistam no treinamento de seus funcionários e em estratégias para 

aumentar o relacionamento com os clientes. 

 

 

 Sem Compra 
 

Este quadrante descreve o comportamento de clientes que não adquirem 

produtos ou serviços financeiros por não terem envolvimento com eles e por 

apresentarem baixos níveis de confiança em efetuar uma decisão de 

transação. Indivíduos que deixas grandes somas de dinheiro em suas contas-

correntes ao invés adquirirem produtos financeiros com maior rentabilidade 

representam um exemplo deste tipo de comportamento. Identificar este 

comportamento é importante para os bancos, pois grande parte da atividade 

de marketing bancário é direcionada para prover estes consumidores de mais 

informações sobre alternativas de compra que os convençam sobre suas 

vantagens. 

 

As pesquisas de Howcroft, Hewer e Hamilton (2003) indicam que o comportamento, 

atitudes e motivações dos consumidores bancários diferem em função do tipo de 

produto financeiro a ser adquirido. As principais influências nos estilos de decisão 

dos consumidores são: 

 

 Estratégias de aquisição dos consumidores (escolha do canal de 

distribuição, uso de consultores financeiros e fontes de informação). 

 Conhecimento e entendimento do consumidor. 

 Incerteza/confiança do consumidor. 
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 Deliberação do consumidor. 

 Desejo de contato pessoal do consumidor. 

 Propensão do consumidor em trocar de fornecedor. 

 

Segundo Howcroft, Hewer e Hamilton (2003) como os estilos de decisão são muito 

influenciados pelo tipo de produto financeiro, existem muitas implicações 

estratégicas para os bancos.  Assim, por exemplo, os bancos devem atentar em 

prover uma rede de distribuição diversificada ao invés de confiar em um único canal, 

simplesmente por ser mais eficaz em termos de custos. Apesar dos custos serem 

sem dúvida importantes, também é importante encontrar maneiras de oferecer 

produtos diferentes através dos canais mais apropriados e especificamente aqueles 

que maximizem a satisfação do consumidor.  

 

O processo de decisão e compra dos consumidores também sugere que os bancos 

precisam aumentar seus esforços em segmentar sua base de clientes baseados nas 

atitudes e comportamentos relacionados a categorias distintas de produtos.  

 

Outra descoberta de Howcroft, Hewer e Hamilton (2003) é o fato das estratégias de 

aquisição dos consumidores serem fortemente influenciadas pelo nível de 

compreensão e conhecimento sobre produtos financeiros, o que auxilia a redução da 

percepção de risco e o aumento da confiança por parte dos consumidores. Isto 

sugere que os bancos precisam investir no aumento da transparência de seus 

produtos. Por outro lado, se os bancos forem bem sucedidos em simplificar e 

introduzir transparência aos seus produtos, a confiança dos consumidores deve 

aumentar, o que aumentaria sua propensão para trocar de fornecedor. 

 

Lunt (2005) destaca o papel da regulamentação no aumento das opções de escolha 

dos consumidores bancários e no seu comportamento. Segundo o autor, o 

desenvolvimento de um mercado financeiro onde os consumidores possam ter 

confiança e ter suas necessidades atendidas depende de um adequado 

monitoramento e regulamentação dos complexos produtos e serviços bancários em 

ambientes incertos, protegidos contra fraudes e que proporcionem a educação do 

consumidor.  
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Para Lunt as políticas de proteção ao consumidor devem ser pautadas pela 

intensificação da transparência por parte dos bancos e na garantia de que o 

consumidor recebeu informações suficientes sobre os produtos e serviços que venha 

a adquirir, incluindo os riscos associados a eles. Muitas vezes, são oferecidos 

produtos e serviços não adequados aos clientes devido aos incentivos dados aos 

vendedores. Desta forma, a regulamentação tem o papel de incentivar a habilidade 

em educar os consumidores, regular a oferta de informações e a transparência para 

melhorar a habilidade dos consumidores para escolher e se sentir mais seguros de 

que existem níveis apropriados de proteção ao consumidor. Pelo lado da indústria 

bancária, a inovação em produtos e a auto-regulamentação devem ser 

complementadas pela auto-regulamentação sobre o gerenciamento dos pontos de 

venda, incluindo incentivos de venda e a implementação de políticas de 

transparência que resultem em escolhas conscientes por parte dos consumidores. 

  

Um importante fato sobre o comportamento atual do consumidor é a observação de 

que ele é soberano e seu comportamento tem um propósito e é orientado por um 

objetivo (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 1993). Produtos e serviços são aceitos 

ou rejeitados com base na relevância que eles possuem em relação às 

necessidades e estilo de vida do consumidor. O indivíduo é totalmente capaz de 

ignorar tudo que um profissional de marketing fizer para promover seu produto ou 

serviço. 

 

Para Engel, Blackwell e Miniard (1993) o comportamento do consumidor é 

influenciado pelo ambiente, por diferenças individuais e por processos psicológicos. 

 

Influências do Ambiente: 
 

 Cultura – representa os valores, idéias e símbolos com significados que o 

consumidor apresenta.  

 Classe Social – de acordo com a classe social existem diferenças de 

valores, interesses e comportamentos dos consumidores. 
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 Influência Pessoal – ocorre através dos grupos de influência e 

formadores de opinião. 

 Família – através da família o indivíduo repete padrões de comportamento 

através da imitação dos pais. 

 Situação – são os fatores relacionados ao macro-ambiente, economia, 

política, etc. 

 

Diferenças Individuais: 
 

 Recursos Disponíveis – de acordo com o tempo, dinheiro e capacidade 

de recepção e processamento de informações na busca por um produto 

ou serviço, o comportamento do consumidor deve ser diferente. 

 Motivação e Envolvimento – representa os fatores conscientes e 

inconscientes no comportamento do consumidor. 

 Conhecimento – representa nível de informações sobre determinado 

produto ou serviço. 

 Atitudes – está relacionada às preferências dos consumidores em direção 

a determinados produtos e serviços. 

 Personalidade, Valores, Estilo de Vida – representa um comportamento 

particular do indivíduo, relacionados a suas crenças e objetivos de vida.  

 
Processos Psicológicos: 

 
 Processamento de Informação – está relacionado à forma com que o 

indivíduo assimila e entende uma informação sobre um produto ou serviço 

e que o leva a adotar determinado comportamento. 

 
 Aprendizado – está relacionado à maneira como o indivíduo assimila e 

entende uma informação 
 

 Mudanças na Atitude e Comportamento – estão relacionadas ao  

processo de  influência e persuasão que levam o indivíduo a optar por 

determinado produto ou serviço.  
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Engel, Blackwell e Miniard (1993) destacam os seguintes aspectos sobre a influência 

do marketing no comportamento do consumidor: 

 

 O consumidor é soberano; 

 A motivação e comportamento do consumidor podem ser entendidos 

através de pesquisas; 

 O comportamento do consumidor pode ser influenciado através de 

processos de persuasão que respeitem o consumidor como soberano e 

com objetivos próprios; 

 A persuasão e influência sobre o consumidor geram benefícios sociais 

desde que sejam pautados pela legalidade, ética e moral, o que inibe a 

tentação de manipulação. 

 

 

4.2. O Consumidor e os Serviços 
 
 
Para Heskett, Sasser e Hart (1994) a ênfase em dados demográficos, dados de renda ou 

dados educacionais não revelam de maneira clara as expectativas e necessidades dos 

clientes em relação à aquisição de um serviço. 

 

Os autores argumentam que para atender às necessidades dos clientes deve-se: 

 

 Enfatizar dados psicográficos – significa pesquisar os aspectos básicos das 

necessidades dos clientes, aspectos estes relacionados aos seus 

pensamentos, sentimentos e ações, identificando segmentos de mercado 

potencialmente lucrativos com ajustes periódicos da previsão da demanda. 

A estratégia de segmentação dos bancos utiliza muito pouco os dados 

psicográficos para definir seu público alvo, o qual é segmentado quase que 

exclusivamente por sua renda. 

 

 Identificar riscos percebidos pelos clientes – os riscos estão geralmente 

associados à falta de informação e de conhecimento, gerando desconfiança 
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por parte dos potenciais consumidores. No caso dos serviços a percepção de 

risco é maior pelo fato da aferição da qualidade só ser possível após o seu 

consumo. Os riscos podem ser econômicos (especialmente para serviços de 

preço elevado), sociais (risco de afetar a imagem), médicos (risco à saúde) ou 

legais. 

 

No setor bancário observa-se que a recusa de alguns clientes em utilizar canais 

eletrônicos de auto-atendimento tem ligação com a percepção de risco. Apesar dos 

caixas eletrônicos serem um canal seguro e com filas menores, muitos clientes 

resistem em utilizá-los em função de riscos econômicos (fraude, clonagem, problema 

técnico da máquina, etc) ou sociais (dúvidas ou demora na utilização, uso indevido 

com bloqueio da senha, etc). 

 

O efeito do conhecimento e das necessidades dos clientes nos níveis de percepção 

de risco e expectativas está representado na figura a seguir: 

 

  Necessidades do cliente 

  Complexas Simples 

Alto 
Percepção de risco e 

expectativas 
moderadas 

Baixa percepção de 
risco e expectativas 

altas Conhecimento do 
processo do serviço 
por parte do cliente Baixo 

Alta percepção de 
risco e baixas 
expectativas 

Percepção de risco e 
expectativas 
moderadas 

Figura 2 – Os efeitos do Conhecimento e das Necessidades do Cliente nos Níveis de 
Percepção de Risco e Expectativa do Serviço 

Fonte: HESKETT; SASSER; HART, 1994, p. 41, tradução nossa.  

  
 

 Observar a “migração” de padrões – significa entender as necessidades dos 

clientes através de estudos de eventos críticos no processo de serviço, tal 

como a mudança de um cliente de um fornecedor para outro concorrente, ou 

de um tipo de serviço para outro. 
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Segundo Engel, Blackwell e Miniard (1993) o nível de educação é um importante 

fator no comportamento do consumidor. Uma maior escolaridade torna o indivíduo 

mais crítico e prevenido em relação às propagandas. 

 

Segundo Zeithaml (1981, apud HESKETT; SASSER; HART, 1994) os consumidores 

avaliam de maneira diferente produtos e serviços. Suas pesquisas destacam os 

seguintes pontos: 

 

 Os consumidores percebem maiores riscos ao adquirir serviços do que ao 

adquirir produtos, pois devido à simultaneidade entre produção e consumo de 

serviços, a sua qualidade só pode ser conferida após o consumo. 

 

 Quando procuram avaliar um serviço antes de sua aquisição, os 

consumidores buscam e confiam mais em informações pessoais do que 

impessoais; 

 

 Os consumidores utilizam o preço e as instalações físicas como referências 

sobre a qualidade de um serviço; 

 

 Para muitos serviços que não requerem profissionais, o conjunto de 

alternativas dos consumidores inclui o auto-fornecimento do serviço. 

 

 O conjunto de opções alternativas para um consumidor é menor para serviços 

do que para produtos, principalmente devido à dificuldade de estar exposto a 

uma larga gama de alternativas concorrentes de serviços. 

 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1991) sustentam que o entendimento do processo 

de formação das expectativas dos clientes é a chave para se fornecer serviços 

superiores aos clientes.  
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Segundo Parasuraman, Zeithaml e Berry, os consumidores esperam que os serviços 

básicos prometidos pelas empresas sejam feitos corretamente.  

 

Na formação das expectativas o preço tem um fator fundamental, pois quanto maior 

o valor pago pelo cliente maior é expectativa de qualidade do serviço. Por outro lado, 

os clientes não aceitam que níveis baixos de qualidade ocorram devido a preços 

baixos. Em síntese, os consumidores esperam preços justos em relação ao nível de 

serviço oferecido pela empresa.  Quando a relação entre preço e serviço oferecido 

não é justa, os consumidores sentem-se ressentidos e com a baixa confiança. 

 

Um serviço apresenta cinco dimensões, com diferentes papéis na formação da 

expectativa do cliente: 

 

As Cinco Dimensões em Serviços 

Dimensão em Serviços Definição 

Confiabilidade Habilidade em executar o serviço prometido 
conforme esperado pelo cliente. 

Tangíveis Aparência das funcionalidades físicas, dos 
equipamentos, do pessoal e materiais de 
comunicação. 

Responsividade Prontidão para ajudar clientes e fornecer serviços 
com rapidez. 

Segurança Conhecimento e cortesia dos funcionários e sua 
habilidade de passar confiança e segurança. 

Empatia Demonstração de preocupação e atenção 
individualizada dada ao consumidor.  

Quadro 1 – As Cinco Dimensões em Serviços 

Fonte: adaptado de PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1991, p. 41, tradução nossa. 
 

Para Parasuraman, Zeithaml e Berry (1991) pesquisas anteriores demonstram que a 

dimensão confiabilidade é a mais importante para o cliente de empresas de serviços. 
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As expectativas em relação aos serviços apresentam dois níveis: um nível desejável 

e um nível adequado (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1991). O nível 

desejável é o nível de serviço que o cliente deseja receber. O nível adequado é o 

nível mínimo de qualidade que o cliente aceita receber. Desta forma, entre os níveis 

desejável e adequado existe uma zona de tolerância do consumidor. Esta zona de 

tolerância varia de cliente para cliente de acordo com suas expectativas e pode 

variar para um mesmo cliente de acordo com experiências anteriores. 

 

Para cada uma das dimensões de serviços a zona de tolerância apresenta 

características distintas. Assim, por exemplo, a dimensão confiabilidade tende a 

apresentar uma zona de tolerância estreita pelo fato dos consumidores não estarem 

dispostos a serem muito flexíveis em relação ao seu nível desejável. 

 

Tanto o nível desejável quanto o nível adequado de expectativa de serviço podem 

sofrer influências que os alterem. Um fato que influencia o crescimento do nível 

desejável de serviço é a experiência do cliente. Quanto mais experiências um cliente 

teve em relação a determinado serviço maior serão suas expectativas quanto à sua 

qualidade. 

 

O nível de serviço desejável pelo cliente pode também aumentar se a expectativa de 

uma parte ligada ao cliente também aumentar. Assim, esta parte pode ser o cliente 

do cliente ou algo superior como o aumento da competição. 

 

As expectativas do nível adequado de serviço são mais influenciadas por 

circunstâncias específicas e são desta forma mais mutáveis que no nível desejável. 

A disponibilidade de serviços alternativos é um fator que influencia o nível adequado 

esperado por um serviço. Se o cliente perceber muitas alternativas a zona de 

tolerância entre o desejável e o adequado deve se estreitar. Situações de 

emergência ou falhas na entrega dos serviços fazem com os clientes aumentem 

temporariamente os níveis de exigência na prestação do serviço. 
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Parasuraman, Zeithaml e Berry (1991) afirmam que os clientes valorizam muito o 

relacionamento interpessoal e que este fator faz parte da formação de suas 

expectativas em relação aos prestadores de serviços. Desta forma o relacionamento 

é central para superar as expectativas dos clientes, pois a construção do 

relacionamento proporciona maior responsividade, segurança e empatia durante 

todo o tempo de contato com o cliente. 

 

Analisando os serviços de auto-atendimento dos bancos com base nos conceitos 

desenvolvidos por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1991), é possível compreender 

melhor as atitudes e comportamentos dos consumidores bancários. No uso dos 

caixas eletrônicos os clientes apresentam expectativas desejáveis e adequadas em 

relação aos serviços oferecidos neste canal. Como existem outras alternativas de 

canais de serviços, como os guichês de caixa, a zona de tolerância entre o desejável 

e o adequado no atendimento no caixa eletrônico deve ser estreita. Além disso, a 

confiabilidade no serviço é a dimensão mais importante (PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 1991), e no caso dos clientes que não utilizam os caixas 

eletrônicos como canal principal de atendimento, a confiabilidade faz com que a 

zona de tolerância seja ainda menor. Assim, para que os consumidores utilizem os 

canais de auto-atendimento, os bancos precisam investir em ações que aumentem a 

confiabilidade nos uso dos equipamentos, ou seja, investir em tecnologias que 

facilitem a operação e aumentem a segurança dos caixas eletrônicos e investir em 

atendimento pessoal que reduzam as dúvidas e a insegurança dos clientes na 

adoção deste canal. 

 

Por fim, Parasuraman, Zeithaml e Berry concluem que a formação da expectativa do 

cliente resulta nas seguintes implicações gerenciais: 

 

 Necessidade de demonstrar troca justa - as empresas precisam mostrar aos 

clientes que os preços de seus serviços estão compatíveis com os níveis de 

serviços prometidos e realmente executados.  

 

 Necessidade de ser confiável – a melhor maneira de evitar expectativas 

crescentes dos clientes é prestar um serviço confiável desde suas primeiras 
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experiências. Os consumidores valorizam mais a confiabilidade de que outras 

dimensões. A confiabilidade está relacionada com prestação do serviço 

conforme o prometido. Quando isto não ocorre a expectativa do cliente em 

relação à próxima experiência tende a crescer, e a zona de tolerância entre o 

desejável e o adequado é reduzida. 

 

 Necessidade de construir relacionamentos – a construção de relacionamentos 

genuínos com os clientes é primordial para aumentar a zona de tolerância dos 

consumidores. O relacionamento fornece às empresas um fator de 

credibilidade adicional que resulta em uma maior tolerância por parte dos 

consumidores. Além disso, permite que os clientes comuniquem os problemas 

percebidos nos processos, proporcionando seu aperfeiçoamento. 

 

Baumann, Burton e Elliott (2005) realizaram um estudo baseado em uma pesquisa 

com quase dois mil consumidores de bancos de varejo que apresentou resultados 

que sugerem que uma grande parte da variação das intenções dos clientes podem 

ser previstas, em particular, através de medidas de atitudes dos consumidores. Além 

disso, o estudo demonstrou que grande parte da variância do “share of wallet” do 

cliente (participação do cliente) também pode ser prevista, o que permitiria aos 

bancos identificar e focar segmentos de clientes onde houvesse maior potencial de 

crescimento. Reconhecendo o fato de que consumidores insatisfeitos são um 

segmento distinto, os autores estudaram o comportamento real em termos do “share 

of wallet” de consumidores insatisfeitos. 

 

Para os autores, os estudos e pesquisas que investigaram as determinantes e 

conseqüências da lealdade do cliente no setor bancário, negligenciaram uma 

medida importante, que é o “share of wallet” dos clientes. Os resultados do estudo 

forneceram interessantes perspectivas sobre os relacionamentos entre atitudes, 

satisfação, qualidade de serviço, intenções comportamentais dos clientes e 

comportamento real dos clientes insatisfeitos. 

 

Para o entendimento do comportamento dos clientes em serviços, é importante 

entender como ser formam suas expectativas e como estas estão relacionadas com 
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sua satisfação. Pieters, Koelemeijer e Roest (1994) destacam o processo de 

assimilação na formação da satisfação em serviços. A satisfação dos clientes tem 

um significativo impacto na lucratividade das empresas. Pieters, Koelemeijer e Roest 

afirmam que é essencial ter medidas efetivas sobre o processo de formação da 

satisfação ou insatisfação dos clientes de forma que estes processos possam ser 

gerenciados. 

 

Para os autores, o paradigma dominante sobre satisfação/insatisfação é o modelo 

que define satisfação ou insatisfação como resultado da comparação entre as 

expectativas de qualidade de serviços do cliente e o serviço experimentado na 

realidade. Neste modelo a expectativa e a experiência são tratadas de maneira 

estáticas e independentes, como se fossem medidas absolutas. Pieters, Koelemeijer 

e Roest (1994) ressaltam que pesquisas posteriores ao desenvolvimento deste 

paradigma têm demonstrado que as expectativas podem afetar as experiências, 

assim como as experiências podem alterar as expectativas futuras. O impacto mútuo 

entre expectativas e experiências mostra que ambas são dependentes uma da 

outra, e as mudanças que uma provoca na outra ocorrem através de um processo 

de assimilação. Este processo ocorre da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 3 – Assimilação no Processo de Formação de Satisfação em Serviços 

Fonte: PIETERS; KOELEMEIJER; ROEST, 1994, p.23, tradução nossa. 
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A confirmação ocorre quando as expectativas conduzem às experiências, ou seja as 

expectativas afetam as experiências. O processo de confirmação é uma maneira dos 

clientes checarem as informações obtidas sobre o serviço com o serviço 

experimentado. Pelas características intangíveis da qualidade em serviços, o 

processo de confirmação das expectativas tem grande impacto na satisfação dos 

clientes. A adaptação ocorre quando as expectativas dos clientes levam a 

comportamentos que auxiliem a qualidade do serviço experimentado. A assimilação 

tardia ocorre quando as experiências provocam mudanças nas expectativas futuras.  

 

Segundo os autores, a introdução dos efeitos de assimilação na formação da 

satisfação dos clientes exige que a mensuração dos níveis de satisfação preveja o 

efeito dinâmico causado pela influência mútua entre expectativa e experiência.  

 

Para o setor bancário, entender o processo de assimilação é muito importante, pois 

os momentos de contato entre o banco e os clientes são inúmeros e se não houver a 

compreensão de como ocorre a formação da satisfação e insatisfação dos clientes, 

as oportunidades de melhoria de processos e de qualidade, assim como as 

estratégias de retenção estarão abaixo do potencial.  

 

 

4.3. Atendimento Humano versus Atendimento Automatizado 
 

 

Em pesquisa realizada em 1996, Costa Filho descreveu algumas características de 

utilização e impressões dos consumidores em relação à automação bancária.  

 

Para o autor o caixa eletrônico é o serviço eletrônico bancário mais experimentado 

pelos clientes. De acordo com a pesquisa, destacam-se as seguintes informações: 

 

 Cerca de 2/3 dos clientes concordam que é fácil utilizar um caixa eletrônico; 
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 A maioria dos clientes (2/3) concorda totalmente sobre a importância da 

presença de funcionários do banco junto aos caixas eletrônicos para 

prestação de auxílio; 

 

 A disponibilidade de horário estendido dos caixas eletrônicos no atendimento 

é um fator de conveniência importante. 

 

A partir da intensidade de uso de canais automatizados, Costa Filho (1996) 

segmentou os usuários em três grupos: light users, medium users e heavy users. 

 

No caso específico do uso dos caixas eletrônicos, Costa Filho (1996) traçou as 

seguintes características por segmento de usuário: 

 

Enfoque Geral no Uso do Caixa Eletrônico: 
 

 As transações mais populares são saques em dinheiro e consulta a extratos e 

saldos; 

 

 Funcionalidades referentes a pagamento de contas e aplicações financeiras 

são pouco utilizadas; 

 

 A disponibilidade de redes de caixas eletrônicos é pré-condição para a 

abertura de conta; 

 

 A maioria acha fácil seguir as instruções na tela; 

 

 São tidos como inseguros em relação a assaltos e fraudes. 

 

 
Características do Light User 
 
Está inserido num grupo de faixa etária mais alta, formado em grande parte por 

aposentados e pessoas que trabalham no lar. Pertence geralmente as classes B, C 
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ou D. Faz parte de um grupo que tem preferências pela caderneta de poupança. 

Tem pouca familiaridade com microcomputadores. 

 

Em relação ao uso dos caixas eletrônicos o light user: 

 

 É usuário de transações mais simples e tradicionais - saques, saldos e 

extratos; 

 Apresenta maior dificuldade de entender instruções na tela; 

 Tem mais necessidade de informações para confiar e utilizar os serviços 

automatizados, sendo mais sensível à falta de segurança; 

 

Características do Medium User: 
 
Faz parte de um grupo mais jovem, pertencente à classe A, B ou C. É mais 

familiarizado com microcomputadores e seus principais produtos nos bancos são o 

cheque especial, os fundos e os seguros. 

 
Em relação ao uso dos caixas eletrônicos o medium user: 

 
 Utiliza o caixa eletrônico para outras funções além das tradicionais; 

 Valoriza a conveniência dos caixas eletrônicos. 

 
Características do Heavy User: 

 
Faz parte de um grupo jovem com maior poder aquisitivo, pertencente à classe A ou 

B. Tem muita familiaridade com microcomputadores e seus principais produtos nos 

bancos são o cheque especial, os fundos e os seguros. 

 
Em relação ao uso dos caixas eletrônicos o heavy user: 

 

 Utiliza o caixa eletrônico para outras funções além das tradicionais; 

 Considera a disponibilidade de redes de caixas eletrônicos uma pré-condição 

para a abertura de conta; 
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 Acha que os caixas eletrônicos deveriam vender mais tipos de produtos; 

 Utiliza o caixa eletrônico mesmo com pagamento de tarifa; 

 Valoriza o auto-atendimento independente do funcionário; 

 

Com base nestes perfis de clientes podemos entender melhor as dificuldades e as 

oportunidades na utilização dos canais de auto-atendimento. 

 
Utilizando a ótica da teoria econômica, Shapiro e Varian (1999) desenvolveram a 

teoria do aprisionamento (lock-in) do consumidor, que também nos auxilia no 

entendimento do comportamento dos usuários em relação aos serviços 

automatizados. 

O conceito de aprisionamento está relacionado aos custos de troca com os quais os 

consumidores se deparam ao adotarem uma nova tecnologia ou marca. No 

aprisionamento, estes custos são percebidos como mais elevados do que os 

benefícios da nova tecnologia ou marca, impedindo que o consumidor troque a 

tecnologia ou marca atual.  

 

Dentro do setor bancário no Brasil, o conceito de aprisionamento pode ser 

observado através da dificuldade dos consumidores em optarem pela troca de 

banco.  Os custos de troca são muitos, pois a disponibilidade de crédito e produtos 

financeiros com taxas mais favoráveis está diretamente atrelada ao histórico de 

relacionamento do cliente com seu banco. Note-se que os custos de troca são 

diferentes para diferentes consumidores. Assim, utilizando-se do mesmo exemplo, 

um cliente com alto poder aquisitivo que seja investidor tem custos de troca baixos, 

pois conseguir bons investimentos independe do histórico de relacionamento com o 

banco. Já clientes tomadores de crédito não podem prescindir do histórico de 

relacionamento com o banco para adquirir linhas de financiamento a custos 

compatíveis com o mercado. 

 

Dentro do contexto de serviços transacionais bancários, o usuário do caixa pessoal 

tradicional tem um custo de troca para passar a utilizar os caixas eletrônicos. Este 

custo pode ser representado por fatores como: 
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 Comodidade; 

 Tempo de aprendizado para uso da máquina; 

 Sensação de segurança. 

 

Desta forma, apesar da conveniência e das menores filas no auto-atendimento das 

agências, muito consumidores continuam utilizando os caixas tradicionais. 

 

Crosby, Evans e Cowles (1990) ressaltam a importância do relacionamento pessoal 

entre funcionários e clientes na lealdade destes a uma empresa. Para os autores os 

funcionários envolvidos em mercados de serviços complexos atuam, com 

freqüência, como gestores de relacionamentos. A probabilidade de troca duradoura 

entre funcionários e clientes está, em parte, ligada à qualidade do relacionamento 

entre eles. 

 

Crosby, Evans e Cowles (1990) salientam que os modelos de qualidade no 

relacionamento devem levar em consideração a natureza, conseqüência e 

antecedentes de qualidade percebida no relacionamento pelos clientes. Para os 

autores, pesquisas sugerem que no futuro as oportunidades de venda dependerão 

principalmente da qualidade do relacionamento, que pode ser traduzida como 

confiança e satisfação.   

 

Os autores ressaltam que a dificuldade na aferição da qualidade dos serviços 

aumenta o valor dos funcionários da linha de frente, que são os responsáveis pela 

entrega do serviço ao cliente. Em alguns processos de serviços, os consumidores 

enfrentam situações de considerável incerteza, derivadas de fatores tais como 

intangibilidade, complexidade e falta de familiaridade com o serviço. A incerteza é 

associada ao potencial de falha na entrega de um serviço. A qualidade de 

relacionamento em serviços está relacionada com a capacidade dos funcionários em 

reduzirem as incertezas percebidas pelos clientes. Por este foco, podemos afirmar 

que a presença de um funcionário orientador para usuários dos caixas eletrônicos 

aumenta a qualidade percebida pelos clientes, pois reduz as incertezas no uso da 

máquina.  
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Com maior qualidade percebida através do relacionamento, a lealdade dos clientes 

tende a aumentar, o que leva a empresa a ter maior lucratividade no longo prazo 

(CROSBY; EVANS; COWLES, 1990).  

 

Para Bitner, Booms e Tetreault (1990) a queda na qualidade de serviços percebida 

pelos clientes está relacionada à incapacidade das empresas em administrarem de 

maneira eficiente os momentos de interação entre os clientes e a empresa. Os 

autores argumentam que as empresas de serviços remuneram e treinam de maneira 

deficiente os funcionários responsáveis pelo contato com os clientes, gerando baixos 

níveis de motivação, insatisfação, alta rotatividade e, conseqüentemente, clientes 

insatisfeitos. Bitner, Booms e Tetreault afirmam que o gerenciamento dos momentos 

de contato com os clientes envolve mais que treinar os funcionários para dizer 

“tenha um bom dia” ou para atender ao telefone antes do terceiro toque. O 

gerenciamento efetivo das interações através dos serviços depende da 

compreensão dos complexos comportamentos dos funcionários, que levam a 

serviços satisfatórios e insatisfatórios, e do posterior treinamento, motivação e 

premiação dos funcionários que apresentarem comportamentos positivos.  

 

Segundo Xavier (1990 apud COSTA FILHO, 1996) o tratamento recebido tem muito 

mais valor que a conveniência na atração e fidelidade dos clientes. Xavier ressalta 

que é verdade que as pessoas procuram conveniência, mas cordialidade e serviços 

competentes são razões que realmente impulsionam os consumidores as se 

decidirem por um banco.  

 

Aceitando a tese de que o atendimento pessoal é muito importante para qualidade 

no relacionamento da firma com os clientes, verificamos que no caso do atendimento 

automatizado dos bancos, a impessoalidade pode ser um fator indesejado e que 

pode prejudicar o relacionamento. Por outro lado alguns autores (ARCO E FLEXA, 

1997; HEFFERMAN, 1996; SVIGALS, 1998) sustentam que ao automatizar os 

serviços transacionais (que não envolvem negócios), os bancos poderiam deslocar 

os funcionários que atendem no guichê de caixa para atuar como força de vendas e 

relacionamento. Porém esta visão parece refletir muito mais um desejo das 
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instituições bancárias do que refletir às expectativas dos clientes, que ainda 

procuram por auxílio humano para efetuar transações. 
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5. TEORIA DA DIFUSÃO DE INOVAÇÕES 
 
 

Para melhor compreensão de como os clientes reagem à diversificação de canais 

eletrônicos nas redes de distribuição de produtos e serviços dos bancos, faz-se 

adoção destas tecnologias dentro da teoria que trata necessária a discussão da de 

difusão de inovações. 

 

Ao se adotar a ótica do consumidor, é importante entender que se uma idéia parece 

nova para o indivíduo, ela é uma inovação (ROGERS, 1995). Uma inovação é uma 

idéia, prática, ou objeto que é percebido como novo por um indivíduo. A percepção 

de novidade de uma idéia pelo indivíduo determina sua reação em relação a ela. 

 

Isto significa dizer que apesar de haver ampla aceitação no uso de determinados 

canais, como é o caso dos caixas eletrônicos, para os indivíduos que não usam este 

canal, decidir pelo seu uso é um processo de adoção de uma inovação. 

 

Para Rogers (1995), a adoção de uma nova idéia é muito difícil, mesmo quanto os 

benefícios são evidentes. Diversas inovações requerem um período longo, 

freqüentemente anos, para alcançar um estágio de ampla adoção. Neste contexto, 

um problema comum para muitos indivíduos e organizações é como acelerar a taxa 

de difusão de uma inovação. 

 

O processo de difusão de uma inovação está relacionado a um tipo especial de 

comunicação entre membros de um sistema social. Esta comunicação envolve o 

compartilhamento e a criação de informações com o objetivo de alcançar uma 

compreensão mútua. 

 

A novidade de uma idéia é transmitida através de uma mensagem. A novidade 

contida no conteúdo desta mensagem carrega certo grau de incerteza, a qual está 

presente na difusão.  A incerteza implica falta de previsibilidade, de estrutura e de 

informação. A quantidade e a qualidade da informação são um meio de reduzir a 

incerteza. 
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Segundo Rogers (1995), a difusão é um tipo de mudança social que ocorre através 

de um processo de alterações na estrutura e função de um sistema social. A criação 

de uma nova idéia, sua difusão e sua adoção ou rejeição provocam conseqüências 

que promovem mudanças sociais. 

 

Inovação Tecnológica, Informação e Incerteza 
 

Segundo Eveland (1986, apud ROGERS, 1995) e Thompson (1967, apud ROGERS, 

1995), uma tecnologia é um desenho para uma ação instrumental que reduz a 

incerteza nas relações de causa e efeito no alcance de determinado objetivo. 

 

Uma tecnologia é composta por dois componentes: 

 

 O hardware, que consiste num instrumento que incorpora a tecnologia como 

um material ou um objeto físico, e; 

 O software, que consiste na base de informação para utilidade do 

instrumento; 

 

O aspecto tangível do hardware induz à associação da tecnologia com este 

componente. Porém uma tecnologia pode ser baseada totalmente no componente 

informacional (software). Como exemplos de tecnologias deste tipo podem ser 

citadas: a filosofia política, como o marxismo, idéias religiosas e círculos de 

qualidade.  

 

A difusão de inovação baseada em software não pode ser observada em um senso 

físico e não pode ser facilmente mapeada. As inovações que só apresentam o 

componente informacional (software) têm um baixo grau de visibilidade, o que 

contribui para uma taxa de adoção de inovação mais lenta. 

 

A inovação tecnológica cria incerteza na mente de potenciais usuários, no que ser 

refere às conseqüências esperadas frente à sua adoção ou rejeição. Para reduzir 

esta incerteza deve-se difundir a base de informações incorporada à nova 

tecnologia. Além disso, a demonstração da eficácia da inovação em resolver um 
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problema percebido pelo indivíduo reduz a incerteza. A eficácia gera a motivação 

que impele o indivíduo a exercer esforços para aprender sobre uma inovação. 

 

Características da Inovação 
 
Segundo Rogers (1995) as características percebidas pelos indivíduos em relação a 

uma inovação ajudam a explicar diferentes taxas de adoção de uma nova tecnologia 

ou produto: 

 

 Vantagem relativa: é o grau de vantagem percebida pelo indivíduo na adoção 

de uma inovação. Quanto maior a vantagem percebida, mais rápida é a taxa 

de adoção. 

 

 Compatibilidade: representa o quanto uma inovação é percebida como 

consistente com os valores, experiências passadas e necessidades potenciais 

dos potenciais usuários. Uma idéia incompatível com os valores e normas do 

sistema social no qual o indivíduo está inserido, não terá uma taxa de adoção 

tão rápida quanto uma inovação compatível. 

 

 Complexidade: é o grau de dificuldade percebida pelo indivíduo em relação 

ao aprendizado para uso de uma inovação. Inovações percebidas como mais 

complexas terão taxas de adoção menores. 

 

 Experimentação: é o grau de disponibilidade de uma inovação para ser 

experimentada antes da decisão de adoção ou rejeição. Inovações que 

podem ser experimentadas, como por exemplo, através de amostras grátis 

tender a ter uma taxa de adoção maior, pois a experimentação permite a 

redução das incertezas. 

 

 Visibilidade: é o grau pelo qual os resultados de uma inovação são visíveis 

aos outros. Quanto mais fácil é a observação dos resultados auferidos pelo 

uso da inovação, maior é a probabilidade de adoção. 

 



  38 

 

 
Processo de Decisão pela Inovação 

 
O processo de decisão pela inovação é composto por cinco etapas (ROGERS,1995): 

 

 Conhecimento: ocorre quando um indivíduo conhece uma inovação e adquire 

algum entendimento sobre suas funções; 

 

 Persuasão: o indivíduo forma uma atitude favorável ou desfavorável sobre a 

inovação; 

 

 Decisão: quando um indivíduo toma atitudes que o direcionam para a escolha 

de adotar ou não a inovação; 

 

 Implementação: coloca-se a inovação em uso; 

 

 Confirmação: ocorre quando o indivíduo procura reforços para a decisão já 

tomada pela adoção, a qual pode ser revertida se houver exposição a 

mensagens conflitantes sobre a inovação. 

 

Categorias de Adoção dos Indivíduos 
 
O tempo de adoção de uma tecnologia é uma importante dimensão na análise da 

difusão. A teoria da difusão de inovações utiliza como modelo conceitual a curva em 

“S”, que se baseia no fato da difusão depender da comunicação e, desta forma, da 

quantidade de indivíduos que experimentaram a novidade. A seguir tem-se a 

representação gráfica da curva: 
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Gráfico 1 – O Processo de Difusão 

Fonte: adaptado de ROGERS, 1995, p. 11. 

 

No início a difusão é mais lenta, pois somente um pequeno grupo de indivíduos tem 

a propensão em adotar novas tecnologias sem informações suficientes sobre seu 

uso e conseqüências. A difusão é intensificada conforme a quantidade de indivíduos 

que adotaram a inovação aumenta.  

 

Os indivíduos podem ser categorizados de acordo com o tempo que levam para 

adotar determinada inovação. Pesquisas sobre difusão demonstram que membros 

de determinada categoria têm muitas características em comum, seja em relação às 

características sócio-econômicas, seja em variáveis de personalidade e de 

comunicação. As categorias são: 

 

• Inovadores Pioneiros (innovators)– são indivíduos ativos na busca por 

informações e novas idéias. Eles têm alta exposição às mídias de massa e 

suas redes interpessoais são amplas, alcançando amplitude além do que seu 

sistema social local. Este grupo de indivíduos tende a ter uma tolerância 

maior para aceitar riscos.  
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• Primeiros Adeptos (early adopters) - são os indivíduos formadores de opinião 

que adotam uma inovação logo após os pioneiros. Estas pessoas influenciam 

os indivíduos com potencial de adoção, por serem vistas como líderes 

respeitáveis. Para manter este status, os primeiros adeptos buscam 

informações precisas para garantir sua credibilidade ao influenciar outros 

indivíduos. 

 

• Primeiros Seguidores da Maioria (early majority) – são indivíduos que adotam 

uma inovação com base nas informações e influências do grupo anterior. Os 

indivíduos desta categoria interagem com mais intensidade com membros 

sem semelhantes, sem ter posições de forte liderança.  

 

• Segundos Seguidores da Maioria (late majority) - são indivíduos céticos, que 

adotam uma inovação somente após a maioria dos integrantes de seu 

sistema social ter adotado. Possuem recursos relativamente mais escassos 

do que os grupos anteriores e, por esse motivo, precisam ter maior nível de 

certeza sobre os benefícios da inovação para que o processo de adoção seja 

seguro. 

 

 

• Retardatários (laggards) - São indivíduos tradicionais que só adotam a 

inovação quando todos os outros grupos de indivíduos do sistema social já o 

fizeram. São muito ligados ao passado e sua rede de relacionamentos é 

baseada na tradição. São céticos em relação às inovações em geral, 

levantando suspeitas sobre agentes de mudança. Precisam de muitas 

informações para adotar uma inovação e seu processo de decisão é muito 

lento. 

 

As pesquisas de Rogers (1995) demonstram que os grupos sociais que resistem 

mais para adotar inovações apóiam-se com mais intensidade nos canais de inter-

relacionamentos do que os mais inovadores. Isto sustenta a necessidade de se 

alocar funcionários para auxílio ao uso do auto-atendimento nas agências que terão 
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por objetivo prover os indivíduos mais conservadores de informações que diminuam 

sua sensação de risco sobre a adoção do caixa eletrônico 

Sistema Social 
 

A difusão de uma inovação também está relacionada ao sistema social em que o 

indivíduo está inserido. As estruturas sociais de comunicação afetam a difusão e a 

adoção de inovação em um sistema.  

 

O processo de difusão é influenciado pelos seguintes aspectos: 

 

 Sistema de normas: representa os padrões de comportamento estabelecidos 

pelos membros de um sistema social, definindo o espectro de comportamento 

tolerável e servindo como um modelo ou guia para os indivíduos inseridos 

neste sistema. 

 

 Formadores de opinião e agentes de mudança: a inovação pode ser 

considerada como um desvio das normas estabelecidas. Assim, os 

formadores de opinião fornecem informações e conselhos, que reduzem as 

incertezas dos demais membros do sistema.  

Os agentes de mudança são indivíduos que influenciam os outros na adoção 

de inovações que são de seu interesse. São eles que procuram obter a 

adoção de novas idéias, mas também podem reduzir a velocidade de adoção 

e prevenir a adoção de inovações indesejáveis. 

Para promover campanhas de difusão, estes agentes se apóiam na 

credibilidade dos formadores de opinião, os quais exercem um papel de 

liderança no sistema. 

 

Dentro de um sistema social, as inovações podem ser adotadas ou rejeitadas por um 

membro individual ou por todo o sistema social. Neste contexto, as decisões sobre a 

inovação podem ser: 
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 Decisão Opcional: é feita por um indivíduo que adota ou rejeita uma inovação. 

Mesmo se a decisão for influenciada pelas normas e valores do sistema 

social, este tipo de decisão é individual. 

 

 Decisão Coletiva: é feita através do consenso entre os indivíduos de um 

sistema social. 

 

 Decisão Autoritária: ocorre quando a decisão é tomada por poucos indivíduos 

e imposta aos demais membros de um sistema social através de poder, status 

ou especialidade técnica dos membros responsáveis pela decisão. 

 

 

Abaixo segue o modelo cinco de estágios de Rogers (1995)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Modelo de Cinco Estágios no Processo de Decisão pela Inovação 

Fonte: ROGERS, 1995, p. 170, tradução nossa. 
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Segundo Costa Filho (1996) os consumidores idosos tendem a utilizar com menos 

freqüência os recursos de auto-atendimento dos bancos. Gilly e Zeithaml (1985) 

desenvolveram uma pesquisa para entender como os consumidores idosos (mais de 

65 anos) se comportam em relação à adoção de novas tecnologias, pois de acordo 

com diversos pesquisadores existe certa resistência dos idosos à mudança.  

Os consumidores idosos, se comparados com consumidores jovens, tendem a ser 

mais cuidadosos e a procurarem mais segurança antes de agir. Por esse motivo, 

eles têm se mostrado, em grande número, entre os últimos a adotar um novo 

produto, serviço ou idéia. Nesta pesquisa os autores investigaram a adoção de 

tecnologias em vários segmentos, incluindo a adoção de caixas eletrônicos no setor 

bancário. Como resultado, confirmou-se empiricamente que os idosos apresentam 

taxa de adoção inferior aos não idosos. Segundo os autores, a explicação para este 

fato apareceu freqüentemente na resposta dos entrevistados que classificaram os 

caixas eletrônicos como “muito impessoais” e “pouco seguros”. Por outro lado, a 

investigação sobre a adoção de novas tecnologias por idosos mostra que novas 

tecnologias que ofereçam significativa superioridade em eficácia e eficiência sobre 

as tecnologias atuais, se bem comunicadas, podem aumentar a velocidade de 

adoção dos idosos (GILLY; ZEITHAML, 1985). 

 

Este tipo de informação é muito importante na estratégia dos bancos em incentivar o 

uso dos caixas eletrônicos. Muitas vezes, os funcionários não estão preparados para 

atender os idosos, que precisam ser informados e atendidos de maneira mais 

cuidadosa para se sentirem seguros para migrar dos canais tradicionais para os 

canais de auto-atendimento. 
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6. ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS 
 

 

6.1. Conceito de Serviço Bancário 
 

 

Uma característica fundamental de diferenciação entre produtos e serviços é que 

este é produzido ao mesmo tempo em que é consumido pelo cliente. No caso de 

produtos existe a possibilidade de estocagem, o que facilita o controle da qualidade 

e elimina problemas de sazonalidade da demanda. 

 

Como a principal atividade bancária está diretamente relacionada com a gestão de 

moeda, os bancos, ao longo do tempo, passaram a prestar serviços para o sistema 

de pagamentos de varejo e de governo (recebimento de contas, emissão de títulos 

de cobrança, recebimento de impostos, etc). No Brasil, este tipo de serviço teve por 

muito tempo um papel importante na receita das instituições bancárias, pois com os 

altos níveis de inflação, os bancos negociavam floatings (tempo de atraso) para 

repasse do dinheiro recebido aos credores, auferindo rentabilidade neste período. 

Além disso, ao executar este tipo de serviço, os bancos abriam suas portas para um 

enorme contingente de usuários não clientes com potencial para se tornarem futuros 

clientes.  

 

Tradicionalmente, os serviços bancários dependiam de mão-de-obra intensiva para 

trabalhar na coleta e registro de informações de todas as movimentações contábeis. 

Todos os pagamentos, saques, depósitos, transferências eram processados nas 

agências e depois registrados novamente em centros de processamento. A partir da 

década de 70, inicia-se o processo de automação bancária, que teve como intuito 

obter ganhos de qualidade e produtividade.  

 

Com a automação, o primeiro ganho para os clientes foi a velocidade com que as 

informações eram atualizadas. Na década de 80, as agências passam a ser 

automatizadas, com sistemas de processamento on-line e com a introdução de 

máquinas de auto-atendimento. 
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Na década de 90, o sistema bancário começa a se preparar para um cenário 

econômico, onde a inflação seria contida. A eficiência comercial e operacional passa 

a ser prioridade para manter a competitividade dos bancos. A diversificação de 

produtos e serviços é intensificada, inclusive através da segmentação de estruturas 

de atendimento. Além disso, com o controle dos níveis de inflação, os bancos 

começaram a cobrar tarifas pela prestação de serviços. 

 

Os volumes de atendimento a serviços de pagamento são enormes e crescentes 

como se pode perceber na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Evolução do volume de atendimento a serviços de pagamento 

Quantidade 
  

2000 2001 2002 2003 2004 
Variação 
2004/2005

Contas de 
concessionárias de água, 
energia, saneamento, 
telefone e gás (*) 

1.075.672.612 1.202.366.196 1.049.832.258 1.064.207.532 1.180.686.338 10,90%

Faturas de 
concessionárias 
debitadas 
automaticamente nas 
contas dos clientes 

225.496.375 289.770.253 255.446.281 260.178.539 299.605.170 15,20%

Guias de tributos 
municipais, estaduais e 
federais do FGTS, INSS, 
DPVAT e Ibama (**) 

411.975.284 427.671.542 503.937.691 590.203.094 628.958.997 6,60%

Pagamento do FGTS, de 
aposentados e 
pensionistas do INSS. 

239.642.594 247.392.582 253.407.758 331.800.612 393.341.871 18,50%

Total 1.952.786.865 2.167.200.573 2.062.623.988 2.246.389.777 2.502.592.376 11,40%

 
(*) Todos os canais de recebimento, exceto débito automático. 

(**) Todos os canais de recebimento, inclusive, débito automático. 

Fonte: FEBRABAN (2005). 
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A seguir pode-se verificar a evolução dos canais de atendimento bancários de 2000 

a 2004: 

 

Tabela 2 – Quantidade de Dependências  

Período 
  

2000 2001 2002 2003 2004 
Variação 

2004/2003

Número de agências 16.396 16.841 17.049 16.829 17.260 2,60% 
Postos tradicionais * 9.495 10.241 10.140 10.045 9.837 -2,10% 
Postos eletrônicos 14.453 16.748 22.428 24.367 25.595 5,00% 
Correspondentes bancários ** 5.976 8.638 13.950 15.874 46.035 26,30% 
Total de dependências 46.320 52.468 63.567 67.115 98.727 12,50% 

(*)  Inclui Postos de Atendimento Bancário (PAB), de Arrecadação e Pagamentos (PAP), 
Avançados de Atendimento (PAA) e Unidades Administrativas Desmembradas (UAD).  

(**) Fonte: Projeção FEBRABAN rede de dependências por tipo de capital 

Fonte: BACEN, 2005a.  

  

A tabela acima mostra que os bancos têm intensificado os convênios com 

correspondentes bancários com o objetivo de prover serviços de atendimento a 

custos mais baixos. Os correspondentes bancários são empresas não financeiras 

que efetuam contratos com os bancos para prestação de serviços de recebimento de 

contas e serviços não bancários. 

 

Observa-se também um aumento constante, nos últimos anos, na quantidade de 

postos eletrônicos, demonstrando a estratégia de intensificar os investimentos no 

canal caixa eletrônico. 

 

Até o final dos anos 80, a qualidade nos serviços bancários sempre esteve muito 

relacionada à precisão contábil e à conseqüente credibilidade dos bancos perante 

seus clientes. A chamada “crise de confiança” sempre foi uma enorme preocupação 

dos executivos do setor bancário, pois a estabilidade é fundamental para garantir a 

sensação de segurança perante os clientes. No Brasil, esta característica é ainda 

mais profunda, devido à grande quantidade de choques e crises econômicas 

ocorridas nos últimos 30 anos. 
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Nos anos 90, o setor bancário passou por uma forte concentração, com diversas 

fusões e aquisições. Neste processo de concentração, muitas instituições menos 

competitivas e menos preparadas para as novas exigências do mercado foram à 

falência e o sistema financeiro brasileiro se tornou mais sólido.  

 

Após a falência de um conservador banco inglês (Banco Barings PLC), em 1995, 

ocasionada pelas decisões de um único operador financeiro que investiu de maneira 

muito concentrada no mercado de derivativos japonês, o mercado financeiro mundial 

passou a adotar normas de controle mais rígidas, gerando os Acordos de Basiléia. 

Mais recentemente, o congresso americano aprovou a Lei Sarbanes-Oxley, que 

exige de todas as empresas que negociam ações nos EUA, um rígido controle 

interno, atingindo os principais bancos nacionais. 

 

Com as fusões e aquisições, os bancos nacionais passaram a focar muito o controle 

de custos. Como as instituições incorporadas eram, em sua maioria, empresas 

estatais, havia muito o que ser feito para aumentar sua eficiência operacional e 

reduzir custos.  

 

Apesar do foco em custos e controles internos ainda ser muito relevante na 

estratégia dos bancos, a qualidade no atendimento vem se tornando cada vez mais 

importante. Os bancos têm percebido que sem investir em qualidade não haverá 

diferenciação no mercado bancário, pois a tecnologia tem transformado o 

lançamento de novos produtos e a disponibilidade de serviços transacionais em 

“commodities” (MCCOY; FRIEDER; HEDGES JR, 1994).  

 

Os consumidores de produtos e serviços bancários vêm se tornando cada vez mais 

exigentes e conscientes de seus direitos, tendo o apoio de instituições de proteção e 

defesa do consumidor, como o PROCON e do próprio Banco Central do Brasil 

(BACEN). O PROCON, por exemplo, divulga regularmente em seu site na internet 

comparativos entre tarifas de serviços prestados pelas instituições bancárias. O 

BACEN divulga mensalmente um ranking de instituições financeiras relativamente 

mais reclamadas pelos consumidores. 
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Para atender os clientes com melhor foco, a partir do início da década de 90, os 

bancos brasileiros passaram a implementar uma forte estratégia de segmentação de 

clientes, a qual atualmente vem se intensificando. Assim, de acordo com a renda dos 

clientes, pessoas físicas e jurídicas, os bancos estão montando estruturas de 

atendimento diferentes, buscando maior customização e especialização no 

atendimento. Para Gilmour et al. (1994) o reconhecimento de que diferentes 

segmentos de clientes demandam serviços de atendimento diferentes é fundamental 

para reduzir os custos e melhorar os níveis de serviço prestado.  

 

A falta de foco é um problema comum em muitas organizações de serviços, sendo 

que o estabelecimento de um foco pode trazer muitas vantagens competitivas 

(JOHNSTON, 1996).  

 

Segundo Skinner (1974, apud JOHNSTON, 1996), foco pode ser definido como a 

composição de um limitado grupo de produtos para um segmento particular do 

mercado. Desta forma, o essencial na definição de foco é entender as necessidades 

dos clientes de um mercado específico e focar todos os esforços para atendê-los 

através do uso das tecnologias disponíveis.  

 

Uma interessante questão que Johnston (1996) apresenta é: será que empresas 

com operações sem foco podem ser bem sucedidas? Para o autor, a literatura sobre 

a indústria de manufatura e de serviços valoriza muito o foco como se ele fosse 

sempre algo bom, e que com ele as empresas ganham vantagens competitivas. 

Porém, diversos ramos de negócio conseguem ter sucesso com operações sem um 

foco claro em um segmento específico do mercado. É o caso dos grandes 

hipermercados, dos cinemas tipo multiplex, parques de diversão, etc. Estes negócios 

são desenhados para fornecer uma ampla gama de serviços para diversos 

segmentos. Assim, a inexistência de um foco não é necessariamente ruim e, mesmo 

se a empresa trabalhar com atendimento massificado, existem diferentes formas de 

se obter foco. 

 

Johnston (1996) descreve 5 distintos níveis hierárquicos pelos quais as empresas de 

serviço podem estabelecer seu foco: 
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Nível 01 – Conceito do Serviço: é o nível mais alto na hierarquia. O conceito do 

serviço é a definição da estratégia de operação e de atuação no mercado. Os quatro 

conceitos básicos de serviço estão na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Os quatro conceitos básicos de serviço 

Fonte: adaptado de JOHNSTON, 1996, p. 15, tradução nossa. 

 

Nível 02 – Foco no Negócio: as organizações que no nível 01, se propõem a não 

terem foco, podem optar por terem foco no nível operacional ou no negócio. Isto 

implica implementar uma estrutura de atendimento capaz de prover serviços 

especializados para diferentes segmentos de mercado. Esta opção significa atender 

uma ampla gama de segmentos através de uma vasta rede de atendimento com 

diferentes níveis de especialização. 

 

Nível 03 – Foco no Local: este conceito está relacionado com uma estratégia de 

prover diferentes tipos de atendimento para diferentes segmentos de mercado com 

uma estrutura centralizada num mesmo local. É o conceito utilizado pelos shoppings 

centers ou pelas grandes lojas de departamento. 
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Nível 04 – Foco no Sistema de Entrega: é o foco implementado através da 

identificação das necessidades e expectativas dos clientes, e posterior 

direcionamento para o nível de atendimento mais adequado.  

 
Nível 05 – Foco no Momento da Verdade: este é o nível de foco inferior na 

hierarquia descrita pelo autor. Para Johnston mesmo se a empresa não tiver 

implementado nenhum dos focos anteriores, o momento de contato entre o cliente e 

os funcionários pode ser uma oportunidade de estabelecer o foco. Para desenvolver 

este tipo de foco é necessário ter funcionários altamente habilitados e treinados para 

identificar as expectativas e necessidades de cada cliente e prover o serviço 

adequado ao ser perfil. Para tanto, os funcionários não devem ser treinados para 

cumprir procedimentos padronizados, mas precisam ter autonomia e poder de 

decidir sobre o tipo de serviço que será oferecido.  

 

Com base nestes conceitos, verifica-se que o foco na provisão de serviços pode ser 

implementado de diferentes maneiras. Quanto mais claro o foco, maiores serão as 

oportunidades para padronização de locais, serviços, processos, funcionalidades e 

tarefas dos trabalhadores. Quanto mais baixo o nível de foco, maior será a 

complexidade do serviço no momento de contato devido à crescente necessidade de 

flexibilidade e customização durante o encontro entre cliente e a empresa. 

 

Analisando o conceito de foco na prestação de serviços bancários no Brasil, 

algumas mudanças recentes na estratégia dos bancos podem ser observadas. Com 

a intensificação da concorrência, a estratégia de segmentação vem sendo um foco 

dos bancos que querem atender de maneira mais customizada diferentes tipos de 

consumidor. Por outro lado, a competição vem exigindo dos bancos empenho em 

relação ao aumento de eficiência, o que demanda ganhar escala e padronizar 

serviços para obter redução de custos. Assim, os bancos ao mesmo tempo em que 

criam estruturas para atender, diferentes segmentos, de maneira diferenciada, 

ampliam sua base de clientes através de iniciativas de “bancarização”, como 

convênios com correspondentes bancários, o que pode ser considerado uma 

estratégia sem foco.    
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6.2. Qualidade em Serviços Bancários 
 

 

Heskett, Sasser e Hart (1994) argumentam que as empresas de serviços diferem 

das empresas de manufatura e de extração principalmente nos seguintes aspectos: 

 

 Necessidade de integrar e organizar as funções de marketing, de operações e 

em especial a administração de recursos humanos, esta última fundamental 

para garantir a excelência na prestação dos serviços; 

 

 Simultaneidade entre produção, venda e consumo dos produtos, o que requer 

treinamento e formas de recompensa e motivação diferenciadas; 

 

 Projeto de sistemas de apoio informacional e no projeto dos elementos do 

sistema de prestação de serviços, elementos estes relacionados ao local 

onde o serviço é prestado aos clientes, ao controle da qualidade e à 

produtividade; 

 

 Gestão de pessoas que trabalham simultaneamente em locais remotos 

interligados por sistemas de comunicação e informática; 

 

 Os clientes têm acesso e contato pessoal com a grande maioria dos 

funcionários das empresas de serviço. 

 

 Pressão sobre a gerência para manter os colaboradores atualizados sobre as 

necessidades dos clientes, assim como para estabelecer o nível de serviço 

adequado para atender às expectativas dos clientes ao menor custo, estando 

ainda atento às necessidades dos colaboradores, às novas tecnologias e à 

dinâmica competitiva. 

 

Collier (1987) descreve as seguintes definições de qualidade: 

 

 Qualidade é conformidade com as especificações; 
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 Qualidade é o grau de atendimento às especificações; 

 Qualidade significa fazer direito na primeira vez; 

 Qualidade é a troca justa entre preço e valor; 

 Qualidade é a cuidadosa e consistente atenção aos detalhes; 

 Qualidade é uma filosofia geral da organização para ser superior aos 

concorrentes. 

 

 

Para Heskett, Sasser e Hart (1994), a fidelidade dos clientes e funcionários é o fator 

fundamental para alavancar o lucro das empresas através das operações de 

serviços. 

 

Os autores argumentam que o momento de contato entre o provedor e o cliente é o 

momento principal da atividade de serviços. Um momento de contato é o evento no 

qual o cliente entra em contato com a empresa prestadora de serviços, seu pessoal, 

sua comunicação, sua tecnologia e os serviços que fornece. Este contato é também 

chamado de “momento da verdade” e é definido como o momento quando o 

gerenciamento de marketing, operações e recursos humanos são chamados a 

sustentar o processo de criação e prestação de um serviço que satisfaça às 

necessidades e expectativas do cliente, reduzindo as percepções de risco da 

experiência. 

 

A figura 6 é a representação gráfica sobre o momento de contato como um processo 

de auto-reforço: 
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Figura 6 – O momento de contato como um Processo de Auto-Reforço 

Fonte: HESKETT; SASSER; HART, 1994, p. 4. 
 

O conceito de qualidade de serviços está diretamente ligado às expectativas dos 

clientes.  Heskett, Sasser e Hart (1994) definem qualidade de serviço e valor como: 

 

 Qualidade de Serviço = Serviço Prestado – Serviço Esperado 

 

 Valor = Qualidade do Serviço / Preço 

 

Para os autores, a estratégia de operações de serviços tem potencial para alavancar 

valor sobre o custo para obter lucros: 

 

 Lucro Potencial = Valor do Serviço – Custo de Execução 
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A natureza simultânea entre produção e consumo de um serviço faz com que sua 

qualidade só possa ser medida após sua execução. Assim, os clientes não têm a 

possibilidade de checar a qualidade do serviço com antecedência, o que embute um 

maior grau de risco na sua aquisição. Este risco é minimizado através de 

experiências anteriores e pela confiança no provedor. A dependência da experiência 

demanda dos gestores de operações de serviços atenção constante quanto à 

qualidade no atendimento das expectativas dos clientes. 

 

Para Heskett, Sasser e Hart (1994, p. 06), “medidas absolutas da qualidade de 

serviços que não incluam a expectativa do cliente deixam de medir o essencial”. 
 

Esta afirmação permite entender porque muitas organizações, ao estabelecer 

medidas de qualidade baseadas nas expectativas médias dos consumidores, 

acabam não atingindo os objetivos e resultados esperados.  

 

Empresas de serviços que atendem em grande escala, tais como bancos, redes de 

supermercados e redes de fast food tendem a prestar serviços padronizados, 

visando uniformizar e simplificar a capacitação dos funcionários, as instalações, os 

processos e o nível de serviço, tendo assim economias de escala.  

 

Para Heskett et al. (1994b) o valor de um serviço para os consumidores não é 

apenas função dos custos, mas também função dos resultados alcançados para o 

consumidor. O valor é sempre relativo, pois depende das percepções do cliente 

sobre o modo como o serviço é prestado e de suas expectativas iniciais. Desta 

forma, as pesquisas de satisfação acabam não levando em consideração o fato de 

que o valor para o cliente varia de acordo com as expectativas individuais. Para 

Heskett et al., a solução para que as empresas de serviços que trabalham com 

grande volume de clientes e com mão-de-obra intensiva possam oferecer melhor 

qualidade aos clientes depende do movimento de todos os níveis da organização na 

direção das necessidades do cliente, dando aos funcionários da linha de frente 

amplitude de atendimento suficiente para que os serviços padronizados possam ser 

customizados conforme as necessidades individuais dos consumidores. 
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No caso dos bancos, a padronização dos serviços acaba sendo muito importante na 

gestão da eficiência operacional, porém tais serviços se tornam commodities o que 

dificulta a diferenciação perante o consumidor. Além disso, a forte regulamentação 

do mercado financeiro e a preocupação com fraudes acabam levando os 

administradores a reduzirem a amplitude de ação dos funcionários da linha de frente. 

Assim, o atendimento customizado às necessidades dos clientes sofre fortes 

restrições no setor bancário brasileiro. 

 

Para formatar suas operações de serviços, os bancos realizam pesquisas com 

consumidores e trabalham com padrões de necessidades médias dos entrevistados. 

Como exemplo de medidor de qualidade no setor bancário tem-se o tempo de 

espera em filas. Segundo pesquisas com consumidores, este é um fator crítico de 

satisfação. Como conseqüência, os bancos estabelecem um nível de atendimento 

baseado num tempo médio de fila uniforme e dimensiona seu quadro de 

funcionários para atingir este padrão. Porém, será que o nível de serviço 

estabelecido é adequado para todos os tipos de clientes? Em regiões 

metropolitanas, em função das distâncias e o tempo perdido do trânsito, os clientes 

tendem a valorizar mais a rapidez do que em cidades do interior, por exemplo. Em 

algumas regiões, a cortesia no contato de atendimento pode ser mais valorizada que 

a rapidez. Portanto, ao dimensionar recursos, tecnologias e níveis de serviço para o 

chamado “cliente médio”, as empresas de serviço não otimizam o processo de 

atendimento e deixam de alavancar os lucros através dos serviços. 

 

Com a intensificação da atuação dos órgãos de defesa do consumidor e a 

publicação mensal do BACEN da lista dos dez bancos com maior número de 

reclamações por cliente, as instituições financeiras passaram a desenvolver 

programas para garantir maior qualidade no atendimento e aumentar a satisfação 

dos consumidores, reduzindo as reclamações.  

 

Collier (1987) argumenta que a preocupação das empresas em estabelecer sistemas 

que mensurem a relação entre níveis e qualidade de serviços ocorre porque a 

excelência em serviços é uma poderosa arma competitiva de diferenciação, já que 

com a desregulamentação dos mercados e a intensificação da internacionalização 
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das economias, as regras competitivas foram alteradas. Neste novo cenário, o 

sistema de qualidade em serviços e de satisfação dos clientes ganhou status 

equivalente a outros sistemas organizacionais, tais como gestão de pessoal, 

orçamento, planejamento e finanças. Collier (1987) ressalta que a qualidade e a 

satisfação devem ser tratadas como um sistema e não como um programa, pois este 

tende a ser algo temporário, enquanto um sistema é algo incorporado à instituição. 

Para implementar um sistema efetivo, focado em qualidade e satisfação dos 

consumidores, o autor define dez passos: 

 

i. Conseguir o compromisso da alta direção; 

ii. Promover a excelência no gerenciamento do pacote de serviços; 

iii. Identificar e otimizar os momentos de contato com o consumidor; 

iv. Desenvolver critérios de mensuração de qualidade e de satisfação; 

v. Especificar padrões internos e externos de qualidade e satisfação; 

vi. Monitorar e avaliar a performance real dos indicadores; 

vii. Apurar as relações entre qualidade e satisfação e os custos/benefícios; 

viii. Fornecer os recursos necessários para atingir as metas de qualidade e 

satisfação, monitorar resultados e responder às necessidades dos clientes; 

ix. Incorporar o conhecimento sobre qualidade e satisfação nos demais sistemas 

organizacionais; 

x. Avaliar a performance dos administradores na busca pelas metas de qualidade 

e satisfação. 

 

Para Collier (1987) a implementação de um sistema permanente e efetivo de 

qualidade e satisfação é um compromisso de longo prazo com o consumidor. 

 

Zeithaml, Berry e Parasuraman (1996) desenvolveram pesquisas com clientes sobre 

as dimensões consideradas importantes para a garantia da qualidade, e chegaram 

às seguintes conclusões: 

 

 Confiabilidade – é a dimensão mais importante para o cliente. Esta 

dimensão representa a habilidade do fornecedor em executar o serviço 

desejado de forma confiável, precisa e consistente. No caso dos bancos, 
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isto é muito relevante, uma vez que os clientes confiam seu patrimônio à 

instituição. 

 

 Rapidez no atendimento – é a dimensão que representa a presteza em 

fornecer o serviço com prontidão e em ajudar os clientes. No setor 

bancário existe grande variabilidade na demanda de serviços, devido à 

concentração de vencimentos de contas e à concentração de pagamentos 

de salário. 

 

 Segurança – é representada pelo conhecimento, cortesia e habilidade dos 

empregados em transmitir credibilidade e confiança. 

 

 Empatia – é a dimensão que representa a capacidade de dar atenção 

individual aos clientes. 

 

Para Heskett, Sasser e Hart (1994) os administradores de serviços eficazes 

compreendem que a entrega de um serviço de alta qualidade aumenta a expectativa 

dos clientes em relação a futuros momentos de contato, não só da sua empresa, 

mas também dos concorrentes. Portanto, atender de maneira completa a expectativa 

do cliente é uma arma competitiva. As organizações dependem cada vez mais da 

gestão da qualidade dos serviços para viabilizar uma diferenciação competitiva 

sustentável.  

 

A qualidade dos serviços não ocorre necessariamente ao atender-se à expectativa 

do cliente, mas sim quando este percebe sua expectativa atendida.  

 

A natureza de simultaneidade entre consumo e produção de um serviço gera no 

consumidor um momento de decisão que envolve um fator de risco. Como a 

qualidade nos serviços tem caráter intangível e subjetivo, cabe aos gestores 

administrar as percepções de risco de seus clientes, tentando minimizá-las através 

do fornecimento de informações e boas experiências passadas. 
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No caso dos bancos, o uso do auto-atendimento é recusado por parte dos clientes 

que alegam não ter confiança no serviço eletrônico. É comum, por exemplo, clientes 

relatarem que não utilizam os caixas eletrônicos porque no passado efetuaram uma 

operação de saque e a máquina dispensou menos dinheiro do que o valor debitado 

em sua conta corrente. Para minimizar este tipo de inconveniente, alguns bancos já 

instituíram o ressarcimento imediato para clientes sem a necessidade de conferir a 

sobra no equipamento, o que é feito depois. Conseqüentemente, os bancos 

precisam investir constantemente no aprimoramento dos equipamentos para garantir 

maior confiabilidade. 

 

Heskett, Sasser e Hart (1994) argumentam que o sistema de prestação de serviços 

na maioria das empresas é visto como uma instalação onde o serviço é produzido e 

vendido. Já nas empresas de serviços altamente eficazes, o sistema de produção de 

serviços é entendido como uma oportunidade de aumentar e controlar a qualidade 

dos resultados gerados aos clientes. 

 

Heskett, Sasser e Hart (1994) sustentam que para garantir um processo de entrega 

de serviços de alta qualidade é necessário promover a organização dos recursos 

disponíveis. Tais recursos são: 

 

 Instalações logísticas –  as instalações devem ser projetadas para restringir 

as opções disponíveis ao cliente, tornando o serviço mais padronizado e com 

maior qualidade; 

 

 Tecnologia – o uso da tecnologia é fundamental para a busca constante de 

serviços com qualidade superior. A tecnologia permite que atividades possam 

ser automatizadas, liberando os funcionários para o atendimento aos clientes. 

Além disso, a tecnologia permite que a entrega dos serviços seja feita com 

maior precisão e rapidez; 

 

 Sistemas de informação – auxiliam no gerenciamento da qualidade dos 

serviços através da disponibilidade de informações importantes sobre a 

operação, permitindo aos gestores a tomada de decisões imediatas; 
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 Pessoal – as pessoas são o fator mais determinante na obtenção de 

qualidade na maioria das operações de serviços. O grande desafio é 

descobrir a maneira adequada para motivar as pessoas a buscarem 

constantemente a melhoria da qualidade. 

 

Para os autores, prestar serviços com melhor qualidade e com menor custo é 

possível se a gestão das operações for feita de maneira inovadora e focada nas 

necessidades dos clientes. 

 

A indústria financeira é um setor de atividade onde produtos e serviços são 

dificilmente dissociados, principalmente em relação à percepção por parte dos 

consumidores (COSTA FILHO, 1996).  

 
Para Heffernan (1996), é difícil avaliar o retorno sobre investimentos em qualidade 

nos serviços bancários. O uso do caixa eletrônico ao invés do caixa humano em uma 

agência é uma melhoria de qualidade para os serviços de pagamentos, por 

aumentar a velocidade das transações. A tecnologia de caixas eletrônicos auxilia na 

redução dos custos operacionais, porém se os clientes passarem a fazer mais 

transações nos caixas eletrônicos do que faziam anteriormente no guichê de caixa, 

as economias de custos podem ser menores que o esperado. 

 

Em palestra realizada em São Paulo no XV Congresso e Exposição de Tecnologia 

das Informações Financeiras (2005), o diretor da FEBRABAN (Federação Brasileira 

de Bancos) e vice-presidente do Banco Itaú, Antonio Jacinto Matias, discorreu sobre 

a relação entre bancos, clientes e sociedade. 

 

Para Matias, a exigência do público consumidor bancário é crescente e a percepção 

ruim da sociedade em relação aos bancos é associada aos lucros altos, os quais são 

atribuídos aos altos níveis de juros e tarifas. Esta visão seria fomentada pelos 

formadores de opinião em geral. Porém, apesar da avaliação da sociedade, as 

pesquisas internas revelam bons índices de satisfação dos clientes em relação aos 

produtos e serviços oferecidos pelos bancos. 
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O diretor da FEBRABAN destaca quatro fatores críticos na competitividade bancária 

no Brasil: 

 

 Preço; 

 Qualidade de serviços; 

 Responsabilidade social nas relações de consumo; 

 Excelência no atendimento. 

 

Segundo Matias, os bancos vêm investindo muito na melhoria do atendimento, como 

pode ser observado através da diversificação de sistemas de apoio ao cliente (SAC, 

ouvidorias, etc). Devido à forte regulamentação do setor bancário, também existe 

grande pressão de órgãos independentes para melhoria do atendimento bancário, 

como acontece com ranking de reclamações do BACEN, o PROCON, etc. Para o 

executivo, as reclamações dos clientes são muito importantes, pois criam 

oportunidades de aprendizado, melhorias e fidelização. 

 

Dentre as melhorias recentes nos processos de atendimento, Matias destaca: 

 

 Exigência da formalização contratual nas relações de consumo; 

 Otimização das filas; 

 Aumento da qualidade de informação; 

 Aumento na confiabilidade nos serviços; 

 Investimento em treinamento dos bancários; 

 Melhoria das estruturas físicas e acessibilidade das agências e dos 

equipamentos de auto-atendimento; 

 

Apesar das empresas alegarem que suas pesquisas demonstram que os clientes 

estão satisfeitos com seus serviços, a análise histórica dos índices de satisfação dos 

consumidores nos últimos anos demonstra a deterioração da qualidade percebida na 

indústria de serviços. Em 2001, Oliva e Sterman desenvolveram um trabalho que 

analisou a erosão da qualidade na indústria de serviços americana. Segundo os 

autores, o Índice de Satisfação do Consumidor Americano de serviços caiu no ano 
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2000 para 69,4%, o que representou uma queda de 5 pontos percentuais em relação 

a 1994. 

 

Segundo o Mckinsey Global Institute (1992, apud OLIVA; STERMAN, 2001), a forte 

demanda por customização, ocorrida na década de 90, forçou as empresas de 

manufatura a ampliarem a oferta de produtos e as empresas de serviços a confiar no 

contato pessoal entre consumidores e empregados. Como os serviços requerem 

mais customização e contato com consumidores, os desafios para os 

administradores de serviços foram além da gestão operacional do balanceamento 

entre oferta, demanda e garantia de qualidade num ambiente onde consumo e 

produção são inseparáveis.  

 

Os novos desafios na gestão de serviços estão associados primeiramente ao fato da 

entrega de serviços de qualidade gerar valor para o cliente, porém a intangibilidade 

dos serviços torna a mensuração de valor agregado muito difícil.  A mensuração da 

qualidade de um serviço depende da comparação entre as expectativas de cada 

cliente e sua percepção de serviço realmente entregue (ZEITHAML et al., 1991). 

 

 

Em segundo lugar, serviços são produzidos na presença do consumidor, que 

freqüentemente participa da produção do processo. Esta simultaneidade faz com 

que clientes e funcionários fiquem próximos nos aspectos físicos, organizacionais e 

psicológicos, permitindo com que cada um exerça influência no outro em relação a 

suas percepções e expectativas. 

 

Por fim, o alto nível de customização criado pela interação pessoal dos clientes com 

os provedores de serviços faz com que ganhos de produtividade obtidos através da 

substituição de capital em serviços de alto contato sejam muito difíceis. 

 

O papel primordial da qualidade em serviços pode ser exemplificado através de uma 

pesquisa realizada em 2004 no Canadá (MARITZ, 2004) que revelou que os 

consumidores bancários consideram a conveniência e a qualidade dos serviços 

como o primeiro fator de decisão na escolha de um banco. 
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Oliva e Sterman (2001) defendem a hipótese de que a queda na qualidade dos 

serviços está relacionada à pressão imposta aos administradores para reduzir 

despesas, e maximizar a rentabilidade por funcionário. Como reduzir custos, em 

curto prazo é mais eficiente que aumentar receita, os gestores têm reduzido os 

níveis de qualidade de serviço. Com menos qualidade, a atenção dada ao cliente se 

reduz e as vendas diminuem, provocando um círculo vicioso. 

 

Rust, Zahorik e Keiningham (1995) argumentam que as despesas que visem à 

melhoria de qualidade devem ser tratadas como investimentos. Segundo os autores, 

no setor de bens manufaturados, os benefícios dos investimentos em qualidade 

podem ser diretamente mensurados através do aumento da produtividade e da 

redução de custos. No caso do setor de serviços, o aumento da qualidade pode 

inibir economias de escala tornando os custos de transação mais caros. Desta 

forma, a qualidade em serviços está mais relacionada ao aumento da satisfação dos 

clientes e conseqüente retenção e aumento da rentabilidade do que com redução de 

custos. 

 

Rust, Zahorik e Keiningham (1995) acreditam que as decisões gerenciais que 

impliquem aumento da qualidade em serviços precisam ser justificadas e propõem 

um modelo de avaliação de investimentos em qualidade denominado “Return on 

Quality” (ROQ). 

 

Para desenvolvimento deste modelo os autores assumem as seguintes premissas; 

 

 Qualidade é um investimento; 

 Os esforços para melhoria da qualidade devem ser passíveis de 

contabilização financeira; 

 É possível investir bastante em qualidade; e 

 Nem todos os investimentos em qualidade são igualmente válidos. 
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A hipótese de que a melhoria de qualidade deve ser passível de contabilização 

financeira está relacionada à necessidade de se incluírem os investimentos em 

qualidade nas decisões de investimento da empresa. Geralmente as despesas com 

qualidade não são tratadas como investimentos pelas empresas pelo fato de ser 

difícil avaliar seus benefícios. Para os autores existe uma relação causal entre 

esforços em melhoria e rentabilidade. Neste contexto Rust, Zahorik e Keiningham  

(1995) desenvolveram o seguinte modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 7 - Modelo de Melhoria na Qualidade de Serviços e Rentabilidade 

Fonte: RUST; ZAHORIK; KEININGHAM, 1995, p. 60, tradução nossa. 
 

Rust e Keiningham (1999) utilizaram o modelo ROQ para avaliar investimentos em 

qualidade no Chase Manhattan Bank. Para avaliar a satisfação dos clientes foi 

definida a seguinte lógica: 
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Figura 8 - Modelo de Avaliação de Satisfação de Clientes no Chase Manhattan Bank 

Fonte: RUST; KEININGHAM, 1999, p. 65, tradução nossa. 
 

Para auxiliar nas decisões de investimento em qualidade, em primeiro lugar, Rust e 

Keiningham (1999) estimaram o potencial de evolução da satisfação global do 

cliente. Posteriormente foi desenvolvido e implementado um projeto de melhoria nos 

serviços de um grupo de agências que teve os resultados comparados com um 

grupo de controle que não passou pelo projeto de melhoria. Como resultado, as 

agências que participaram do projeto apresentaram melhoria nos níveis de 

satisfação e retenção dos consumidores, com um retorno estimado de 44% sobre o 

investimento. 

 

Esta experiência demonstra que investimentos em qualidade podem trazer 

resultados concretos para a lucratividade das instituições financeiras. 

 
 

6.3. Fidelidade de Clientes e Lucratividade 
 

 

Segundo Heskett, Sasser e Hart (1994a), Zeitham, Berry e Parasuraman (1996) e 

Dubrovski (2001) a fidelidade dos consumidores está diretamente associada à 

lucratividade, pois, no início de uma relação de consumo o fornecedor precisa 

realizar investimentos para atração e retenção dos consumidores, sendo que os 

resultados, traduzidos em lucro, só se realizam ao longo dos demais anos de 

relacionamento com o consumidor.  
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Reichheld e Sasser (1990) documentaram o impacto no lucro resultante da retenção 

de clientes em uma amostra de fornecedores de serviços, demonstrando que uma 

redução de 5% na taxa de perda de clientes pode aumentar de 25% a 85% o lucro 

por cliente, dependo do ramo de atividade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Redução de 5% na Perda de Clientes Impulsiona os Lucros de 25% a 85% 

Fonte: adaptado de REICHHELD; SASSER, 1990, p. 110, tradução nossa. 

 

Os autores também argumentam que quanto maior for o tempo de relacionamento 

dos clientes com a empresa maior será a lucratividade deste cliente.  

 

Entender os custos de perda dos clientes é muito importante para os 

administradores, pois a partir deste entendimento é possível defender a visão de que 

investimentos em melhoria da qualidade não se traduzem apenas em aumento de 

custos, mas são investimentos na melhoria de relacionamento com os clientes, os 

quais irão gerar mais lucratividade ao longo do seu ciclo de relacionamento com a 

empresa. Desta maneira os executivos podem justificar a prioridade dada em 

investimentos em qualidade de serviços ao invés de priorizar reduções de custos, 

cujos objetivos são usualmente mais tangíveis (REICHHELD; SASSER, 1990). Com 

Efeito de Aumento em 5% na Taxa de Retenção de Clientes
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base nestas afirmações os autores sustentam que é mais fácil entender porque 

empresas com altos custos unitários conseguem manter altas taxas de rentabilidade. 

 

Portanto para proporcionar melhorias na qualidade dos serviços e aumentar a 

retenção de clientes, é importante compreender as razões pelas quais os clientes 

passam a utilizar os serviços dos concorrentes. 

Heskett et al. (1994a) afirmam que os clientes leais tornam-se mais lucrativos ao 

longo do tempo. Essa lealdade e lucratividade geralmente cobrem os resultados 

negativos que clientes menos leais geram para a empresa. Além de serem 

lucrativos, os clientes leais são também responsáveis por dar referências para outros 

consumidores. Desta forma, o valor dos clientes leais não está somente no 

relacionamento direto, mas também na propaganda que eles fazem sobre os 

serviços que os satisfazem.  Por essa razão, pode-se concluir que as empresas 

deveriam dispensar mais esforços em estratégias de retenção de clientes do que em 

estratégicas de atração de novos clientes.  

 

Segundo Ryder (1998) a satisfação dos clientes e sua disposição em relação à 

lealdade sofrem impactos em função da performance da organização como um todo. 

Num cenário cada vez mais competitivo, com poucas fontes de diferenciação, 

investimentos em qualidade são importantes no fortalecimento da marca das 

empresas. Ryder argumenta que a prestação de serviços de baixa qualidade afeta, 

além da satisfação e lealdade, a imagem e reputação da organização. A lealdade do 

cliente é alcançada principalmente através dos “momentos da verdade”, quando os 

serviços são produzidos e entregues ao cliente. Nestes momentos os valores da 

marca da empresa são entregues pelos funcionários. Ryder afirma que cerca de 

68% dos clientes que trocam de marca tomam esta decisão em função de uma 

atitude ou indiferença por parte dos funcionários. Desta forma, Ryder conclui que a 

lealdade dos clientes vem através das pessoas que representam a empresa no 

momento de contato com os clientes. Esta tese reforça o papel da presença humana 

na prestação de serviços, o que não acontece quando os clientes utilizam canais de 

auto-atendimento. 
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Analisando a relação entre satisfação e lealdade, Söderlund (1998) afirma que o 

aumento da satisfação não produz igual aumento na lealdade de todos os clientes, 

pois a relação entre satisfação e lealdade é diferente para clientes que apresentam 

diferentes níveis de satisfação. Assim, o impacto de ações para melhoria da 

satisfação de clientes já satisfeitos é diferente do impacto de ações para melhoria da 

satisfação de clientes insatisfeitos. Dadas estas diferenças, ações que visam 

melhorar o nível de satisfação dos clientes serão mais eficientes em produzir 

lealdade quando elas forem direcionadas a clientes cuja correlação entre lealdade e 

satisfação é alta. Assim, por exemplo, se a correlação entre satisfação e lealdade for 

alta para clientes altamente satisfeitos e baixa para clientes insatisfeitos, as ações 

para aumentar a satisfação dos clientes altamente satisfeitos serão mais eficientes.  

 

Os conceitos introduzidos por Söderlund são muito importantes, pois suas 

conclusões não são óbvias para os administradores. A tendência das empresas, ao 

se depararem com clientes insatisfeitos é investir em melhoramentos que aumentem 

sua satisfação. Porém este tipo de investimento pode ser inócuo se a correlação 

entre satisfação e lealdade para estes clientes não for alta. 

 

Reforçando o papel da qualidade em serviços e a satisfação dos consumidores para 

os serviços bancários, pesquisa realizada em 2003 pela empresa Datamonitor 

revelou que o fator mais importante para a lealdade dos clientes dos bancos 

britânicos é sua satisfação com os serviços oferecidos e com os valores justos nos 

preços cobrados. Segundo os consumidores entrevistados 75% são leais aos seus 

bancos em função de estarem satisfeitos com os serviços oferecidos, 18% em 

função de razões emocionais (por exemplo, a marca) e 7% em função de razões 

pessoais: 
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Figura 10 – Direcionadores para Lealdade dos Consumidores Bancários no Reino Unido 

Fonte: DATAMONITOR, 2003, p.25, tradução nossa. 

 

Para Heskett (2002) os frutos da lealdade tendem a ser mais profundos quando se 

realizam através de três tipos de comportamentos dos clientes: 

 

 Compromisso – um cliente comprometido não é apenas leal, mas é aquele 

que demonstra sua lealdade contando aos outros sobre sua satisfação. 

 

 Comportamento apostólico – representa um outro nível de lealdade, pois além 

de mostrar sua satisfação, estes clientes têm a capacidade de convencer as 

outras pessoas sobre a superioridade do seu fornecedor. Para tanto, eles 

possuem credibilidade e um certo grau de autoridade na ótica dos outros. 

 

 Propriedade – são os clientes que são tão leais que tomam a 

responsabilidade pela continuidade do sucesso do produto ou serviço 

oferecido. 

 

Para se conseguir um forte grau de lealdade dos clientes, a empresa deve em 

primeiro lugar estabelecer uma estratégia que fortaleça garantias aos produtos e 

RAZÕES PARA LEALDADE DOS CONSUMIDORES NO REINO UNIDO

PESSOAL
7%

SATISFAÇÃO
75%

EMOÇÃO
18%
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serviços. Outro passo é redirecionar a estratégia de negócios focando as soluções 

de entrega, ao invés de focar serviços ou produtos. Um terceiro nível estratégico diz 

respeito aos aspectos culturais, e envolve a integração entre as funções 

operacionais, tais como desenvolvimento e melhorias de produtos, com 

consumidores e fornecedores, os quais são freqüentemente lembrados como 

parceiros. 

 

Stauss e Neuhaus (1997) concordam que a satisfação dos clientes é uma condição 

necessária para aumentar a retenção e a lealdade dos clientes. Porém, os autores 

argumentam que muitos estudos empíricos demonstram que a implementação de 

medidas para aumentar o nível de satisfação dos consumidores traz impactos muito 

pouco significativos na direção de um aumento da lealdade e retenção de clientes. 

Para os autores, é muito comum empresas que conduzem pesquisas de satisfação 

com clientes apresentarem resultados positivos, não sendo raro alegarem que mais 

de 80% ou 90% de seus clientes afirmam estar satisfeitos ou muito satisfeitos com 

os produtos e serviços da companhia. Por outro lado, apesar do alto nível de 

satisfação proclamada, os clientes continuam rompendo relacionamentos e trocando 

de marcas. 

 

Os resultados de pesquisa efetuada pela Walker Information com consumidores 

bancários (2003) reforçam a tese de Stauss e Neuhaus (1997). Segundo a pesquisa, 

78% dos consumidores de bancos comerciais americanos responderam estar 

satisfeitos ou muito satisfeitos com seu banco. Porém, somente 57% disseram que 

recomendariam seu banco a outras pessoas e cerca de 2/3 dos respondentes 

disseram estar considerando se relacionar com outras instituições financeiras. A 

pesquisa conclui que a satisfação dos clientes em relação aos bancos americanos 

não conduz diretamente à lealdade. 

 

Stauss e Neuhaus (1997) argumentam que existem diversas razões para que o nível 

de satisfação não seja um bom indicador para medir o grau de lealdade dos clientes.   

 

Para os autores os meios e métodos para medir a satisfação dos clientes partem da 

premissa que o nível de satisfação varia em intensidade e não em qualidade. Isto 
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leva à suposição de que clientes que apresentam os mesmos níveis de satisfação 

tiveram experiências qualitativas idênticas e possuem as mesmas intenções em 

relação ao comportamento com a empresa. Stauss e Neuhaus acreditam que esta 

premissa é equivocada, e que os níveis de satisfação identificados em pesquisas 

estão relacionados a componentes emocionais, cognitivos e intencionais que levam 

qualitativamente a diferentes tipos de satisfação. 

 

Com base nestas dimensões, Stauss e Neuhaus (1997) desenvolveram um modelo 

de satisfação qualitativa dos consumidores e o testou na indústria de serviços 

financeiros. Como conclusão da pesquisa, os autores confirmaram empiricamente a 

existência de diferentes tipos de satisfação de clientes, os quais, mesmo 

apresentando níveis de satisfação iguais, articulam as emoções em relação à 

empresa de maneira diferente, formulam expectativas específicas em forma de 

diferentes níveis de aspiração e listam diferentes razões a favor ou contra a lealdade 

à companhia. Desta forma, as dimensões qualitativas de satisfação podem explicar a 

causa de clientes satisfeitos trocarem de marca, pois independentemente do nível de 

satisfação quantitativo auferido nas pesquisas, as ações de retenção devem levar 

em conta os componentes emocionais, cognitivos e intencionais dos clientes. 

 

Um outro aspecto importante na formação da lealdade pelo cliente é a capacidade 

das empresas em se recuperar de falhas. Hart, Heskett e Sasser (1990) constatam 

que as empresas estão sujeitas a erros e problemas na entrega de serviços, o que 

pode gerar insatisfação e perda de clientes. Porém, a capacidade de recuperação de 

falhas pode transformar clientes furiosos e frustrados em clientes leais. Para 

desenvolver esta capacidade as empresas precisam focar no atendimento das 

necessidades e expectativas dos clientes e sua conseqüente satisfação. Para isto a 

empresa precisa cultivar em seus funcionários atitudes de foco no cliente, 

desenvolvendo habilidades necessárias para recuperação de falhas.  

 

Para Hart, Heskett e Sasser (1990), quanto mais rígidos os processos de qualidade 

e quanto mais otimizadas forem as estruturas de serviços, maior é a dificuldade de 

se implementar uma cultura de recuperação, pois empresas assim trabalham com 

tecnologias sofisticadas e definem políticas rígidas para controlar o comportamento 
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dos funcionários. Esta rigidez deixa os funcionários pouco flexíveis para atenderem 

os clientes de maneira inovadora em momentos de falhas ou problemas na entrega 

de serviços.  

 

Segundo Hart, Heskett e Sasser (1990) as empresas não precisam abandonar os 

processos orientados para produção de serviços eficientes, mas precisam 

implementar mecanismos que facilitem a recuperação de serviços, o que se 

relaciona diretamente com a retenção de clientes. As companhias que desejam 

construir a capacidade de se recuperar em problemas de serviços precisam atuar 

nas seguintes dimensões: 

 

 Medir os custos da perda de clientes – ao entender o potencial de 

aumento da rentabilidade com o aumento da retenção de clientes, os 

administradores das empresas passam a corroborar e se comprometer 

em desenvolver em suas equipes a cultura de recuperação de falhas. 

  

 Quebrar o silêncio – o objetivo é estabelecer canais que facilitem aos 

clientes reclamarem, haja vista que a grande maioria dos consumidores 

insatisfeitos muda de fornecedor sem efetuar qualquer tipo de 

reclamação. Neste contexto, os serviços de atendimento ao consumidor, 

as ouvidorias e outros canais, são ricas fontes de informação para 

melhoria dos processos das empresas. 

 

 Antecipar necessidades de recuperação – através do mapeamento dos 

problemas que podem ocorrer e desenvolvimento de processos que 

propiciem a recuperação perante o cliente. Um exemplo deste tipo de 

atuação é o recall de montadoras de automóveis, que chamam os 

consumidores para trocar peças que podem estar com algum tipo de 

defeito, antes mesmo da peça apresentar o defeito.  

 

 Agir rápido – identificar problemas rapidamente é útil, somente quando a 

empresa está preparada para responder com agilidade.  
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 Treinar funcionários – as empresas precisam treinar os funcionários que 

atuam diretamente no atendimento aos clientes para serem flexíveis e 

focadas em soluções para os clientes. 

 

 Dar autonomia aos funcionários – com os funcionários treinados, o 

próximo passo é dar-lhes autonomia, ou seja, dar-lhes autoridade, 

responsabilidade, e incentivos para que eles reconheçam, se preocupem 

e atendam as necessidades dos clientes. 

 

 Fechar o círculo de feedback – quando as reclamações dos clientes 

levam a medidas corretivas, é importante que a empresa contate os 

clientes reclamantes comunicando-os sobre as melhorias resultantes de 

suas reclamações. Isto faz com que os clientes se sintam parte da equipe 

de controle de qualidade da empresa. 

 

Atualmente, os bancos de varejo estão tentando implementar uma cultura de 

recuperação de falhas que garanta melhor atendimento e retenção de clientes. Um 

exemplo deste tipo de ação é a delegação de autoridade aos gerentes de agências 

para efetuarem ressarcimentos imediatos (sem a apuração prévia do fato que 

originou a reclamação) a clientes que se sentiram lesados por alguma falha ou 

fraude. Bancos como o Bradesco, o Itaú e o Banco do Brasil já praticam esta 

política.  Por outro lado, face à rígida regulamentação da indústria bancária e ao fato 

dos bancos de varejo serem fornecedores de serviços de massa, existe a tendência 

dos administradores em focarem o controle da qualidade e do comportamento dos 

funcionários como meio de reduzir custos e riscos. Neste sentido, o varejo bancário 

vive um paradoxo na tentativa de implementar uma cultura de recuperação de 

falhas, pois ao mesmo tempo em que se pretende dar autonomia aos funcionários 

para atender da melhor maneira possível os clientes, também se tenta moldar o 

comportamento para melhoria da eficiência operacional e para redução de riscos. 

 

No sentido de tentar compreender a importância da qualidade de serviços para o 

negócio bancário, Duncan e Elliott (2002) realizaram um estudo empírico com o 

objetivo de pesquisar o relacionamento entre qualidade de serviços ao consumidor e 
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a performance financeira dos bancos australianos. Para pesquisar esta relação, os 

autores buscaram estabelecer a correlação entre o nível de qualidade de serviços ao 

consumidor (obtido através de pesquisas de satisfação com clientes de uma amostra 

de bancos de varejo) e as medidas de performance financeiras dos bancos em um 

período de cinco anos. Os resultados demonstraram que todas as medidas de 

performance financeira (margem de lucro, índice de eficiência, retorno sobre ativos e 

adequação de capital) são positivamente correlacionadas com a qualidade dos 

serviços. 

 

O estudo sugere algumas implicações administrativas dependendo do tamanho da 

instituição financeira. No caso australiano, os grandes bancos de varejo 

apresentaram as melhores performances em relação ao índice de adequação de 

capital, também chamada de índice de Basiléia, e o índice de eficiência (razão das 

despesas sobre receitas). Por outro lado, estes bancos apresentaram menores 

índices relativos de satisfação, sugerindo que maior capacidade financeira e 

eficiência operacional podem estar sendo alcançadas através da redução dos níveis 

de qualidade. As uniões de crédito, que na Austrália são instituições focadas na 

oferta maciça de crédito, se destacaram nos itens margens de lucro e retorno sobre 

ativos, sendo melhor avaliadas em relação a qualidade de serviços que os grandes 

bancos. Já os bancos regionais (médio e pequeno porte) ficaram em níveis 

intermediários em relação aos grandes bancos e as uniões de crédito, tanto em 

qualidade quanto em resultados financeiros.  

 

Segundo Duncan e Elliott (2002) a ligação entre lealdade dos clientes e rentabilidade 

no setor bancário já está bem estabelecida através de diversas pesquisas, porém a 

ligação direta entre qualidade e resultados financeiros é um assunto ainda pouco 

pesquisado. A contribuição deste trabalho está em estabelecer uma correlação 

positiva entre qualidade de serviços e resultados financeiros.   

 

Um bom exemplo de como o investimento em qualidade pode ser um importante 

impulsionador dos negócios bancários é o caso do banco americano Wachovia. Em 

matéria publicada no Gallup Management Journal (2004), McSwain-Campbell e 

Jacobe destacam como o Wachovia conseguiu se colocar entre os maiores e mais 
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rentáveis bancos dos Estados Unidos através, dentre outras estratégias, do foco em 

esforços que visam à maximização da qualidade em serviços e obtenção da 

lealdade do cliente da empresa. Ken Thompson, principal executivo do banco, afirma 

que a principal prioridade da empresa é se concentrar em fornecer a melhor relação 

custo/benefício possível na entrega dos serviços aos clientes. Bob Kelly, o principal 

executivo da área financeira do banco, destaca que o aumento significativo dos 

lucros do Wachovia nos últimos anos pode ser diretamente atribuído ao sucesso em 

aumentar os níveis de qualidade dos serviços entregue aos clientes. 

 

Segundo McSwain-Campbell e Jacobe (2004), para implementar um processo de 

melhoria contínua da qualidade, o Wachovia desenvolveu ações no sentido de 

promover o comprometimento dos executivos em relação à qualidade dos serviços. 

Com base neste comprometimento foi desenvolvido um programa chamado “Service 

Measurement Program” com o objetivo de medir e incentivar o compromisso das 

equipes de funcionários através de medidas de desempenho, premiação, 

recompensas, comunicação e treinamento. Através destes programas, o Wachovia 

alcançou a liderança em níveis de satisfação de clientes entre os bancos norte-

americanos no ano de 2003. McSwain-Campbell e Jacobe concluem que o caso do 

Wachovia demonstra que investimentos em programas de melhoria da qualidade 

ajudam a aumentar o crescimento e a rentabilidade dos bancos. 

 

No período de 1999 a 2004, o indicador de problemas relatados por clientes caiu de 

20% para 11%. No mesmo período a taxa de retenção dos clientes mais rentáveis 

subiu de 92% para 98%. Para McSwain-Campbell e Jacobe (2004) o caso Wachovia 

demonstra que a melhoria na qualidade de atendimento pode auxiliar no 

crescimento e no aumento da rentabilidade dos bancos. 
 

 

6.4. Produtividade em Serviços Bancários 
 

 

Para Heskett, Sasser e Hart (1994a) a produtividade pode ser definida como a 

relação entre os produtos e os insumos. Corrêa e Caon (2002) conceituam 
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produtividade como sendo a “relação entre o valor da produção resultante e o custo 

dos insumos utilizados em determinado processo”.  

 

Para atividades manufatureiras os produtos são geralmente medidos com base na 

quantidade de itens produzidos. No caso de serviços, a maneira mais adequada de 

mensuração é em termos dos resultados gerados pelo serviço (HESKETT; SASSER; 

HART, 1994). 

 

Os insumos, tanto no caso de produtos como de serviços, são representados 

basicamente por trabalho e capital. De acordo com o ramo de atuação o mix entre 

capital e trabalho pode variar, por isso a comparação entre a produtividade de 

empresas com características operacionais diferentes tem pouca utilidade. Uma 

opção mais interessante é comparar a melhoria de produtividade ao longo do tempo. 

 

Corrêa e Caon (2002) ressaltam que a produtividade pode ser medida tanto em nível 

agregado (produtividade da empresa como um todo) quanto no menor nível de 

atividade da empresa. Os autores afirmam que as medições de produtividade são 

capazes de gerar grande quantidade de informações, porém a manutenção destes 

controles pode ser muito dispendiosa, em termos de recursos humanos e 

equipamentos de aferição. Para Corrêa e Caon as empresas devem utilizar os 

seguintes princípios para medir a produtividade com eficiência: 

 

 Selecionar para medição somente atividades importantes em termos de 

custos ou relevância no processo. 

 Medir indicadores financeiros e não-financeiros (por exemplo nível de 

satisfação dos funcionários com parceiros internos, nível de satisfação dos 

clientes). 

 Medir os indicadores de forma coerente às expectativas dos clientes, ou 

seja, de acordo com a estratégia de negócios da empresa. 

 

No setor bancário, o indicar de produtividade mundialmente utilizado é o índice de 

eficiência, que é medido da seguinte forma: 
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 Índice de Eficiência = Despesas / Receitas 

 

Conforme definição acima, quanto menor o índice de eficiência maior é a 

produtividade do banco.  

 

Berger (2003) destaca que a tecnologia da informação (TI) representa um fator 

fundamental para a melhoria de produtividade das instituições bancárias. Para 

Berger, a TI viabiliza a ampliação da rede de distribuição dos bancos através de 

canais de auto-atendimento, cujos custos de transação são muito menores que os 

custos das agências tradicionais. 

 

Dentre os diversos enfoques para aumento da produtividade, Heskett, Sasser e Hart 

destacam: 

 

 Estudo do Trabalho – baseado na teoria de gerenciamento científico de 

Taylor, este enfoque utiliza técnicas de organização e métodos para 

medição de tempos e movimentos, estabelecendo padrões para as 

diversas atividades. Para incentivar a melhoria da produtividade são 

oferecidos bônus pelo alcance ou superação dos padrões; 

 

 Autodeterminação – este enfoque da gestão da produtividade destaca a 

identificação das atividades adequadas para melhoria, pelas equipes de 

pessoal de serviço, o estabelecimento de padrões de execução e 

objetivos, assim como a análise da execução pela própria equipe, com 

recompensas simbólicas pelo alcance dos objetivos. Neste tipo de gestão 

as equipes são incentivadas a participar dos projetos dos programas de 

melhoria. Neste método também são avaliados os impactos na qualidade 

e nos custos.  

 

Os métodos acima trazem abordagens distintas, sendo que o primeiro é mais 

diretivo na determinação dos padrões esperados, e o segundo mais participativo, 

envolvendo os funcionários na construção do programa de melhoria. Segundo os 

autores, é importante adequar o tipo de abordagem ao tipo de tarefa. Assim, tarefas 
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mais estruturadas e repetitivas poderiam ter um enfoque mais taylorista, enquanto 

nas tarefas menos estruturadas a abordagem de autodeterminação seria mais 

adequada. 

 

 Abordagens Alternativas 
Dimensões Estudo do Trabalho Funcionários 
Medidas determinadas por: Gerência Funcionários 

Processo de estabelecimento de padrões Estudo de Tempos e 
Métodos 

Medida dos 
resultados atuais 

Maneiras de se medir os resultados Poucas Muitas 

Principal ênfase da avaliação Produtividade Produtividade e 
Qualidade 

Atividades para as quais as abordagens 
são mais adequadas:   

Repetitividade Alta Baixa 
Intensidade de mão-de-obra Alta Alta 
Existência de medidas Alta Baixa 
Objetivos do resultado da atividade   
Grau de personalização do serviço Baixo Alto 
Grau de julgamento pessoal por parte 
do funcionário Baixo Alto 

Complexidade do contato com os 
clientes Baixo Alto 

Principal fator motivador para a 
cooperação dos funcionários 

Pagamento mais alto, 
menos horas de 
trabalho, menor carga 
de trabalho. 

Métodos mais 
objetivos de 
compensação 

Quadro 2 - Duas abordagens contrastantes para a gestão da qualidade e produtividade 

Fonte: HESKETT; SASSER; HART, 1994, P. 141, tradução nossa. 

 

Heskett, Sasser e Hart (1994a) argumentam que o fator diferencial para uma 

empresa de serviços é o empenho contínuo pela melhoria da qualidade e da 

produtividade. 

 

O gerenciamento e controle da qualidade e produtividade em operações de serviços 

são muito mais complexos que em operações de manufatura pelos seguintes 

motivos: 

 

 Serviços são fornecidos à medida que são produzidos; 
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 A qualidade e produtividade são muito sensíveis à variabilidade das 

atitudes e comportamentos diários dos funcionários; 

 

 É impossível inspecionar um serviço antes de entregá-lo; 

 A supervisão da grande massa de funcionários da linha de frente, os quais 

estão em contato direto com os clientes, é um enorme desafio; 

 

 É difícil medir a qualidade e a produtividade de um serviço, pelo valor 

intangível incorporado a ele. 

 

Para os autores, qualidade e produtividade variam diretamente uma com a outra, 

“não se atinge qualidade em detrimento da produtividade; ganhos de produtividade 

não precisam afetar adversamente a qualidade.” (HESKETT; SASSER; HART, 1994, 

p. 124). 

 

O gerenciamento de operações de serviços, com foco na melhoria de qualidade e 

produtividade, deve estar ancorado na compreensão das expectativas dos clientes. 

Uma vez entendidas as expectativas, deve-se analisar as causas de um serviço 

deficiente, e posteriormente mudar os níveis de qualidade. 

 

 

6.5. Cadeia de Lucro na Prestação de Serviços 
 

 

A nova economia de serviços demanda dos executivos de empresas de serviços que 

a preocupação em relação ao gerenciamento das operações seja com os 

trabalhadores das linhas de frente e com as necessidades dos clientes (HESKETT et 

al., 1994a). Os gerentes de sucesso estão preocupados com os fatores que levam a 

uma maior lucratividade e crescimento de suas empresas. Tais fatores estão 

relacionados ao investimento em pessoas, investimento em tecnologias que apóiem 

os funcionários na prestação de serviços de qualidade, renovação das práticas de 

recrutamento e treinamento, e incentivos ligados à performance dos funcionários de 

diferentes níveis. 
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Heskett et al. (1994a) argumentam que a nova economia demanda técnicas de 

mensuração inovadoras, técnicas estas que sejam capazes de medir o impacto da 

satisfação, lealdade e produtividade dos funcionários no valor dos produtos e 

serviços oferecidos aos clientes de maneira que os administradores possam 

trabalhar na construção da satisfação e lealdade nos clientes e possam conhecer o 

correspondente impacto na lucratividade e crescimento dos negócios. 

 

O modelo da cadeia de lucro na prestação de serviços (service profit chain) 

estabelece a relação entre lucratividade, lealdade dos clientes, e satisfação, 

lealdade e produtividade dos funcionários (HESKETT et al., 1994a). As ligações 

desta cadeia podem ser observadas na figura a seguir: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 – Os Links na Cadeia de Lucro na Prestação de Serviços 

Fonte: adaptado de HESKETT et al., 1994a, p. 166, tradução nossa. 
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O modelo de Heskett et al. (1994a) procura destacar as relações causais entre as 

variáveis da estratégia de operações de serviços e a lealdade dos clientes, que está 

relacionada com a lucratividade e crescimento da empresa (REICHHELD; SASSER, 

1990; HESKETT; SASSER; HART, 1994; ZEITHAML; BERRY; PARASURAMAN, 

1996; DUBROVSKI, 2001).  

 

Dentre as relações causais analisadas está o fato de que a satisfação dos clientes é 

influenciada fortemente pelo valor dos serviços oferecidos, e este valor é fruto da 

satisfação, lealdade e produtividade dos funcionários. A satisfação dos funcionários 

depende do suporte que a estrutura operacional da organização lhes dá para que 

seja possível entregar serviços de qualidade, com melhoria da produtividade. 

 

Gelade e Young (2005) aplicaram o modelo da cadeia de lucro na prestação de 

serviços em 4 grandes bancos de varejo localizados na Irlanda e no Reino Unido. 

Todos os bancos analisados têm uma ampla rede de distribuição, seja em forma de 

agências, seja em forma de caixas eletrônicos, e atuam em mercados comuns, com 

os mesmos tipos de produtos e serviços. Para os autores, a grande contribuição 

deste estudo é o fato de serem avaliadas quatro diferentes instituições, o que 

minimizou a probabilidade de se chegar a resultados distorcidos devido à influência 

de variáveis relacionadas à arquitetura organizacional de cada banco. 

 

Para testar o modelo de Heskett et. al., os autores utilizaram as agências bancárias 

como unidades de negócio independentes. O estudo correlacionou dados de 

satisfação de clientes, performance de vendas, quantidade de funcionários, atitude e 

clima organizacional, derivados de pesquisas de opinião com os funcionários das 

agências.  

 

Como resultado das análises estatísticas descritivas e de correlação, Gelade e 

Young (2005) confirmaram a hipótese inicial, baseada em pesquisas anteriores, de 

que agências cujos funcionários apresentam atitudes favoráveis e cujo clima 

organizacional apresenta boa avaliação, têm elevados níveis de satisfação de 

clientes e de vendas, e ainda, agências com altos níveis de satisfação de clientes 

também apresentam maior força de vendas. O estudo revelou também que nas 
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agências maiores, as atitudes dos funcionários são levemente piores, a avaliação do 

clima é um pouco menos favorável, e os níveis de performance são levemente 

menores. Apesar dos resultados deste trabalho darem suporte à teoria da cadeia de 

lucro na prestação de serviços, demonstrando que a satisfação dos clientes está 

vinculada ao relacionamento entre as atitudes dos funcionários e performance em 

vendas, os autores argumentam que o tamanho deste vínculo é pequeno.  Segundo 

Gelade e Young isto implica concluir que a cadeia de lucro na prestação de serviço 

tem valor prático limitado na explicação da associação entre experiências favoráveis 

dos funcionários e a melhoria das vendas das unidades de negócio bancárias. 

Apesar destes resultados, os autores argumentam que o fato de terem sido 

analisadas agências como unidades independentes podem ter afetado o resultado, 

pois em companhias com grande segmentação de negócios, como é o caso dos 

bancos, os principais beneficiários dos efeitos da busca por maior qualidade na 

prestação de serviços aos clientes, não são, necessariamente, aquelas unidades de 

negócio onde a satisfação é originalmente gerada.  

 

Como contraponto ao conceito da cadeia de lucro na prestação de serviço há o 

trabalho que Kamakura et al. (2002) desenvolveram através de sua aplicação 

utilizando dados de um banco brasileiro. Os autores utilizaram pesquisas de 

satisfação efetuadas com clientes de mais de 500 agências de um banco do Brasil, 

sendo que cada pesquisa foi relacionada com métricas de performance financeira. 

KamaKura et al. Estabeleceram dois níveis de análise em sua pesquisa: um primeiro 

nível estratégico que trabalhou com dados consolidados e um segundo nível 

operacional que utilizou Data Envelopment Analysis (DEA) para individualizar a 

análise de cada agência cujo modelo foi aplicado.  

 

No nível estratégico, Kamakura et al. (2002) investigaram todas as interligações da 

cadeia de lucro na prestação de serviço e os resultados demonstraram que para 

uma firma individual, maior qualidade de serviço não significa necessariamente 

maior rentabilidade. Os autores sugerem que os níveis de qualidade precisam ser 

adequados a segmentos de consumidores, conforme o retorno que eles podem 

proporcionar.   
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No nível operacional, o trabalho de Kamakura et al. argumenta que, ao medir a 

eficiência das agências em cada estágio do modelo da cadeia de lucro na prestação 

de serviços, os gestores são obrigados a classificar as agências e buscar a melhoria 

e o balanceamento de cada unidade, levando a uma maximização da performance 

da empresa como um todo. 

 

 

O modelo da cadeia de lucro na prestação de serviços é extremamente importante 

para a análise dos executivos dos bancos nacionais, que muitas vezes promovem 

políticas que exigem um enorme esforço dos funcionários na busca pela qualidade, 

produtividade e satisfação dos clientes, mas deixam de priorizar a atuação na origem 

do serviço, deixando de investir em melhores condições de suporte aos funcionários 

da linha de frente, que ao estarem satisfeitos, se tornarão mais leais e produzirão 

serviços com mais qualidade e produtividade. 
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7. CENÁRIO DA INDÚSTRIA BANCÁRIA NO BRASIL 
 

 

Os bancos foram originalmente criados com a principal função de intermediar a 

relação entre poupadores e tomadores de crédito (HEFFERNAN, 1996), Os bancos 

são distintos de outras empresas financeiras pelo fato de oferecerem produtos de 

investimento e de financiamento.  

 

Segundo Heffernan (1996), a presença dos bancos como intermediários financeiros 

faz com que a taxa de juros seja inferior à taxa praticada entre um poupador e um 

tomador de crédito, sem a presença do banco, pois a taxa de risco, com a presença 

de um banco como intermediário, é menor. A relação financeira direta entre um 

tomador e um poupador é mais custosa sem a presença dos bancos devido a dois 

fatores: 

 

(i) Custos de informação: 

 

A capacidade de um potencial credor achar o mais apropriado tomador de seu 

crédito, sem a presença de um intermediário, é muita cara devido aos custos 

de informação. Estes custos podem ser divididos em quatro tipos: 

 

 Custos de pesquisa: este custo existe em qualquer contrato entre duas 

partes. Os envolvidos precisam obter informações sobre as outras partes, 

selecioná-las, conhecê-las, e negociar com elas para firmar um contrato. 

Este custo não existe com a presença do banco. 

 

 Custos de verificação: este custo existe pela necessidade dos credores 

checarem a veracidade das informações fornecidas pelos tomadores. 

Assimetria de informação entre tomador e credor provoca alocação 

ineficiente no mercado.  
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 Custos de monitoração: o credor precisa monitorar as atividades do 

tomador para distinguir, por exemplo, se eventuais atrasos em 

pagamentos são legítimos ou não tem razão de acontecer. 

 Custos de execução: em qualquer contrato qualquer uma das partes pode 

violar suas condições, e a parte prejudicada precisa tomar uma ação para 

que o contrato seja cumprido ou haja alguma forma de compensação por 

sua quebra.  

 

(ii) Diferença de preferências por liquidez 

 

A existência dos bancos também é justificada pela diferença entre 

preferências por liquidez dos agentes econômicos. Os bancos transformam 

ativos não líquidos em passivos líquidos.  É comum para empresas tomar 

crédito e até pagá-los em linha com sua expectativa de retorno de um projeto 

de investimento, que só se realizará após alguns anos depois do 

investimento. Os poupadores, na realidade, concordam em postergar o 

consumo presente em favor de um consumo em alguma data futura. Tanto 

tomadores quanto poupadores podem mudar de opinião em função de 

eventos inesperados. Se os bancos são capazes de juntar um grande número 

de poupadores e tomadores, é provável que ambas as partes estejam 

satisfeitas pois os bancos têm a liquidez necessária. Assim, liquidez é um 

importante serviço que os bancos oferecem aos seus clientes, podendo 

oferecê-lo a um custo mais baixo que a relação direta entre um poupador e 

um tomador.  

 

Nos sistemas bancários modernos existe grande quantidade de bancos 

especialistas, com foco em nichos de mercado, e bancos generalistas, que oferecem 

uma ampla diversidade de produtos bancários e não bancários, tais como contas de 

poupança, produtos de financiamento, corretagem de ações, seguros, cartões de 

crédito. 
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De acordo com a Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que regulamenta o sistema 

financeiro brasileiro: 
 

“Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação 
em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como 
atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação 
de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional 
ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.” 
(BRASIL, 1964) 

 

 

Na atual configuração do sistema financeiro nacional as principais instituições estão 

constituídas sob a forma de banco múltiplo, também chamada de banco universal 

(BACEN, 2005b). Este tipo de instituição tem como característica oferecer grande 

variedade de produtos e serviços bancários. Além dos bancos múltiplos o sistema 

nacional também com bancos especialistas, tais como: 

 

 Bancos Comerciais – tem foco principal na captação de recursos à vista 

e depósitos de poupança. Fornecem créditos a pessoas físicas e jurídicas 

(concentrando-se na provisão de capital de giro à empresas); 

 

 Bancos de Investimento – trabalham com foco em captações de 

depósitos a prazo.  São especializados na estruturação de operações 

financeiras de médio e longo prazo; 

 

 Caixas Econômicas – também tem foco na captação de depósitos à 

vista e depósitos de poupança. Sua principal área de atuação é o crédito 

habitacional; 

 

 Bancos Cooperativos e Cooperativas de Crédito – são instituições 

focadas na concessão de crédito e prestação de serviços bancários aos 

cooperados.  A maioria das cooperativas nacionais é formada por 

produtores rurais; 

 

 Sociedades de Crédito Imobiliário e Associações de Poupança e 

Empréstimo – instituições voltadas para o crédito habitacional; 
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 Sociedades de Crédito e Financiamento – instituições voltadas ao 

crédito direto ao consumidor; e 

 
 Empresas Corretoras e Distribuidoras – trabalham com foco nos 

mercados de câmbio, títulos públicos e privados, valores mobiliários, 

mercadorias e futuros.       

  
 
 
O setor financeiro no Brasil vem passando por diversas mudanças nos últimos anos. 

Com a abertura da economia e a queda da inflação, os bancos tiveram que adaptar 

suas estratégias para um novo cenário competitivo. 

 

Com a alta inflação e a economia fechada, a indústria financeira conseguiu auferir 

altas rentabilidades através dos ganhos em aplicações e no floating de operações 

com os clientes.  Neste período, não era necessária uma estratégia de vendas e de 

liderança em custos agressiva, pois a inflação obrigava os clientes a procurarem os 

bancos para proteção do valor de compra de seus ativos. Dentro deste contexto, os 

bancos não precisavam cobrar tarifas sobre serviços em geral. 

 

A partir de 1994, com o lançamento do Plano Real1, as taxas de inflação começaram 

a cair drasticamente, por isso muitas instituições financeiras começaram a revelar 

suas fragilidades (BAER; NAZMI, 2000), principalmente os bancos estatais. 

 

O papel dos bancos estatais no sistema financeiro nacional merece alguns 

comentários. Segundo Makler (2000) na década de 60 e 70 o governo federal e os 

governos estaduais investiram na criação de bancos de desenvolvimento e bancos 

comerciais, na maioria dos Estados.  

 

No começo da década de 70 os bancos comerciais privados contavam com 55% dos 

depósitos à vista e 58% dos empréstimos. Entre 1983 e 1987 os bancos públicos 

alcançaram a marca de 57% do total de empréstimos, sendo que estes se 

                                                 
1 Plano Real foi um plano governamental de estabilização econômica. 
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concentravam principalmente no financiamento dos Estados e de empresas estatais. 

Desta forma, o aumento das despesas públicas era financiado através dos bancos 

estatais. Como era de se esperar este modelo não era sustentável e a partir da 

década de 90, o governo federal passou a intervir nos bancos estatais com o 

objetivo de saneá-los para depois privatizá-los.  

 

Makler (2000) sustenta que a grande presença de bancos estatais no sistema 

financeiro brasileiro está relacionada à natureza do capitalismo no Brasil, que segue 

uma tradição patrimonialista, com forte centralização de poder e recursos no 

governo federal e baixa autonomia aos Estados e municípios. Isto pode ser 

observado através da forte resistência, de setores organizados da sociedade, em 

relação às privatizações, mesmo sabendo-se que os bancos estatuais eram 

utilizados como instrumento político. Dentro deste ponto de vista, entende-se a 

lógica de porque o governo federal insiste em manter bancos como o Banco do 

Brasil e a Caixa Econômica Federal como patrimônios estatais. 

 

Com o sucesso inicial do Plano Real, a inflação foi controlada e a renda real da 

população aumentou, gerando uma demanda por crédito, sem precedentes no 

Brasil. Esta demanda auxiliou os bancos no curto prazo, porém trouxe dificuldades 

no longo prazo, pois durante a inflação não havia necessidade de basear decisões 

de crédito em análises de risco (BAER; NAZMI, 2000). No novo contexto 

competitivo, as instituições bancárias precisavam se preparar para gerenciar e 

analisar riscos de crédito. 

 

Por outro lado, para sustentar os baixos índices de inflação o governo optou por uma 

rígida política monetária que utilizava os juros básicos como instrumento de controle. 

Conseqüentemente, as taxas de juros no Brasil alcançaram patamares muito 

elevados o que levou os bancos a investirem grande parte de seus ativos na compra 

de títulos públicos.  Assim, a forte demanda inicial por crédito foi reduzida na medida 

em que a política monetária não era capaz de reduzir os juros. 

 

Sem inflação, muitas instituições financeiras apresentaram sérios problemas e o 

BACEN passou a utilizar os seguintes instrumentos para promover a reestruturação 
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do sistema: liquidações, capitalização, fusões e aquisições, reestruturações e 

privatizações. 

 

Com a reestruturação, o sistema financeiro obteve indiscutíveis ganhos de eficiência, 

porém quando comparado com padrões internacionais, o sistema brasileiro ainda 

pode ser considerado ineficiente (BAER; NAZMI, 2000). Indicadores como o índice 

de eficiência (despesas/receita) e a relação entre despesas com pessoal e receitas 

com intermediação financeira e serviços bancários revelam que existe um gap de 

eficiência no sistema financeiro. Parte desta ineficiência pode ser explicada pela 

forte presença de bancos estatais no setor. A busca por aumento da eficiência está 

fazendo com que os bancos se concentrem fortemente em políticas de redução e 

controle de despesas, além de ampliar sua rede de auto-atendimento, incentivando 

os clientes a migrarem para estes canais, cujos custos por transação são menores. 

 

Por outro lado, com o fim da inflação, grande parte das receitas dos bancos passou 

a vir da cobrança de tarifas de serviços em geral. Os produtos bancários 

(empréstimos, investimentos, cobrança, etc) e não-bancários (cartão de crédito, 

seguros, títulos de capitalização, etc) são também importante fonte de receita. Outra 

importante fonte de receita é a aplicação em títulos públicos, que devido aos altos 

juros praticados no Brasil, garantem boa rentabilidade com baixo risco. 

 

McCoy, Frieder e Hedges Jr (1994) analisaram, em meados da década de 90, a 

situação do setor bancário americano como sendo a seguinte: 

 
“A indústria bancária está num estágio maduro, sendo que o 
crescimento de faturamento proveniente da rede de varejo tradicional 
é limitado. A maturidade da indústria é demonstrada através da 
natureza de commodities dos produtos e serviços de varejo. Novos 
produtos são facilmente duplicados pelos competidores. Vantagens 
competitivas geradas através do desenvolvimento agressivo de 
novos produtos são efêmeras.” (MCCOY; FRIEDER; HEDGES, 1994, 
p. 226, tradução nossa). 
 

Analisando-se o setor bancário atual, é possível dizer que as características de 

padronização e “commoditização” do varejo brasileiro estão muito próximas da 

descrição de McCoy, Frieder e Hedges Jr. 
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Em função deste processo, nota-se que um dos pilares estratégicos para os bancos 

de varejo vem sendo o foco na eficiência operacional. A gestão de custos pode ser 

observada através da forte redução de despesas promovida pelos bancos na última 

década. Neste contexto, o investimento em tecnologia de informação e automação 

vem crescendo, com o objetivo de reduzir os custos com operações transacionais e 

aumentar a receita com operações comerciais. Para isto o uso intensivo dos serviços 

de auto-atendimento é fundamental, pois ele cria condições para que a mão-de-obra 

das agências seja concentrada nas equipes de vendas.  

 

 

A tabela 3 indica um panorama da quantidade de contas correntes, cartões de débito 

e clientes com Internet banking: 

Tabela 3 – Contas Correntes, Cartões de Débito e Clientes com Internet Banking 

Quantidade (em milhões)  
  

2000 2001 2002 2003 2004 
Variação 
2004/2005

Contas Correntes (1) 56 63 67 72 74 3,00%
Clientes de Poupança (2) 46 51 58 62 68 9,00%
Cartões de Débito (inclusive múltiplos) - - -   165 -
Clientes com Office Banking (P.J.) * 2 1 1 1 1 -14,00%
Clientes com Internet Banking * 8 9 9 12 18 55,00%
Clientes com Internet Banking (Pessoas Jurídicas) - - 1 1 2 73,00%
Clientes com Internet Banking (Pessoas Físicas) - - 8 11 16 53,00%

Fonte: FEBRABAN, 2005.      

     

Note-se que a quantidade de contas correntes no Brasil, apesar dos esforços 

governamentais e dos bancos para promover a bancarização das populações de 

renda mais baixa, não está crescendo muito. Segundo a FEBRABAN (2005) isto se 

deve em decorrência do fechamento de contas face às incorporações no mercado 

bancário. 

 

O que pode ser destacado é o enorme crescimento de usuários cadastrados para 

utilizar o Internet Banking. 
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A intensificação da competitividade do setor bancário brasileiro e mundial tem 

provocado a ampliação da segmentação do atendimento nos bancos, de maneira 

que haja maior direcionamento no atendimento à heterogeneidade das 

necessidades dos clientes (ROSA, 2001). Como conseqüência desta segmentação, 

os bancos estão ampliando o foco no cliente e reduzindo o foco no produto.  

 

Em palestra realizada em São Paulo, em 2005, Banerjea (Global Banking Leader, 

IBM) sustentou que os bancos precisam reorientar seus negócios em torno do 

cliente para criar valor sustentável ao acionista.  

 

Para Banerjea, a reorganização do negócio bancário é imprescindível para aumentar 

o relacionamento dos bancos com os clientes. Segundo Banerjea, 48% dos 

correntistas de bancos nos EUA não possuem nenhum produto de seu banco. O 

aumento do relacionamento deve ser feito através de duas dimensões: a estratégia 

de canais que promovam maior e melhor interação e o gerenciamento da 

experiência de consumo. Banerjea argumenta que o aumento de canais de interação 

com o cliente pode aumentar os custos de transação, porém aumenta a 

oportunidade dos bancos em conhecer melhor seus clientes e, conseqüentemente, 

oferecer produtos mais adequados ao seu perfil, potencializando seu rentabilidade 

para o banco. 

 

Para Muth (2005), especialista da Microsoft, os bancos precisam construir uma 

organização centrada no cliente para poderem responder às mudanças do ambiente 

competitivo. Muth argumenta que centralizar o foco no cliente não é uma tarefa fácil, 

pois demanda ações para mudar a cultura, os produtos, os processos e a tecnologia. 

Porém, esta mudança é inevitável, pelos seguintes motivos: 

 

 O aumento da competição no setor bancário está resultando num crescente 

aumento das expectativas dos clientes; 
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 A comparação entre os produtos disponibilizados por diferentes bancos 

demonstra poucas diferenças, portanto o relacionamento e a qualidade nos 

serviços se tornam essenciais para promover algum tipo de diferenciação. 

 

 Face às políticas de combate à lavagem de dinheiro e à necessidade de 

reduzir os riscos do sistema financeiro, a regulamentação bancária está 

exigindo dos bancos maior conhecimento dos seus clientes. 

 

 A competição aumenta a pressão pela eficiência operacional, impulsionando a 

necessidade de treinamento e de investimentos em tecnologias que eliminem 

o retrabalho; 

 

 Para aumentar a rentabilidade, os bancos precisam aumentar os níveis de 

segmentação, o que implica desenvolver produtos e serviços específicos para 

grupos de clientes cada vez menores; 

 

Segundo Muth (2005) os impulsionadores tecnológicos para promoção das 

mudanças necessárias nos bancos são: 

 

 CRM (Customer Relationship Management) – a utilização do CRM 

como ferramenta de prestação de serviços de maneira integrada a todos 

os canais de atendimento. 

 

 Visão de Multi-Canais – integração de todos os canais de distribuição, 

garantindo a continuidade dos serviços. 

 

 Serviços Transacionais na Web – realinhamento da cadeia de valor dos 

bancos através da integração das instituições financeiras via web-service. 

 

 Plataformas para Pensamento – integração das diversas plataformas de 

sistema visando à colaboração e à realização de transações integradas. 
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De acordo com pesquisa conduzida nos EUA, em 2004, pela INSIGHTEXPRESS, 

empresa americana especializada em pesquisas de marketing, a maioria dos 

consumidores bancários declara preferir que suas necessidades financeiras sejam 

atendidas unicamente no seu banco principal. Segundo Doug Adams, diretor de 

marketing da INSIGHTEXPRESS, com todas as pressões da vida moderna a 

conveniência é um importante fator nas decisões financeiras. Apesar desta 

preferência dos consumidores, o que indica um grande potencial de retenção e 

fidelização, 78% dos entrevistados declarou ter obtido financiamento para aquisição 

de automóvel em outro banco, 77% utilizam cartões de crédito de outras instituições 

e 72% obtiveram financiamentos imobiliários em outros bancos. Para Adams as 

pessoas prefeririam ir a apenas um lugar para atender suas necessidades bancárias, 

mas os bancos raramente dão aos consumidores incentivos para que isto aconteça. 

Dentre os principais incentivos que, segundo os clientes, fariam com que 

adquirissem mais produtos de crédito no seu banco principal estão a redução de 

tarifas e a melhoria das taxas de retorno nas aplicações e investimentos. 

 

Efetividade Operacional e Estratégia 
 

O foco na eficiência operacional é importante no varejo bancário, pois a 

competitividade na prestação de serviços de massa demanda baixos custos unitários 

de transação. Porém, existem grandes diferenças entre a efetividade operacional e a 

estratégia (PORTER, 1996).  A efetividade operacional é fundamental, porém é fácil 

de ser copiada pelos concorrentes, enquanto a estratégia pode sustentar um 

diferencial duradouro. A efetividade operacional é um requisito de competitividade 

mais não um fim em si só. 

 

Porter (1996) ressalta a importância da formulação de uma estratégia que garanta 

vantagens competitivas sustentáveis ao longo do tempo, através de um 

posicionamento diferenciado perante os concorrentes.  

 

Com o aumento da competitividade e as rápidas mudanças no mercado, as 

empresas estão sendo levadas a uma corrida indiscriminada pelo aumento de sua 

eficiência operacional, considerando que esta é a chave para se manter competitiva. 
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Porém, apesar de aumentos de produtividade, de qualidade e de velocidade através 

de diversas técnicas de gerenciamento, tais como, a TOC, benchmarking, outsorcing 

e reengenharia, as empresas acabam se frustrando por não conseguir transformar 

os ganhos de eficiência em rentabilidade sustentável.  

 

Para Porter (1996) as empresas geram valor aos seus clientes através de um 

conjunto atividades interligadas. A busca pela efetividade operacional consiste em 

executar melhor estas atividades do que os concorrentes. Isto garante um aumento 

de eficiência nos processos e conseqüente redução dos custos unitários médios de 

transação. 

 

Quanto mais duradoura for esta vantagem em eficiência maior é a possibilidade de 

aumentar a rentabilidade do negócio, pois quando os concorrentes incorporaram a 

mesma eficiência o diferencial desaparece e a redução de custo tende a ser 

repassada para os clientes. 

 

A estratégia é responsável por definir o posicionamento da empresa, posicionamento 

este que deve influir diretamente nos investimentos a serem feitos para se ter uma 

efetividade operacional alinhada com a estratégia.  

 

Segundo Porter (1996), o máximo valor que a empresa pode entregar aos clientes 

ocorre quando ela opera na fronteira de produtividade, que constitui as melhores 

práticas. Nesta fronteira a empresa utiliza as melhores tecnologias, habilidades e 

técnicas de gerenciamento disponíveis, agregando valor aos seus produtos ao 

menor custo. A fronteira eficiente move-se constantemente devido à introdução de 

novas tecnologias. 

 

O problema principal que pode ser observado é que o contínuo processo de 

melhoria da efetividade operacional da empresa é necessário para alcançar 

rentabilidades maiores, porém não é suficiente. Isto ocorre porque todas as 

tecnologias e técnicas podem ser rapidamente copiadas pelos concorrentes. 
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Esta constatação pode ser observada através da queda de rentabilidade verificada 

em diversos setores competitivos, que têm investido muito na melhoria da 

efetividade operacional. 

 

Além disso, a competição baseada somente na utilização de novas tecnologias e 

técnicas para aumento da efetividade operacional tende a tornar as empresas muito 

parecidas, levando-as a competirem por preços, o que corrói suas margens e 

transferem o valor agregado no processo para os clientes.  

 

Para Porter (1996) o propósito da estratégia é se diferenciar. Isto significa organizar 

as atividades da empresa de maneira diferente dos concorrentes, gerando e 

entregando aos clientes um mix de valor único. 

 

Através da definição da estratégia, as empresas devem organizar as atividades que 

fazem parte dos seus negócios conforme sua proposta de valor. O conjunto de 

atividades das empresas deve também estar interligado de maneira diferenciada 

para melhor atender seus clientes. O posicionamento diferenciado e as atividades 

que suportam este posicionamento formam um composto de diferenciais 

competitivos que dificilmente podem ser copiados, garantindo uma vantagem 

competitiva duradoura, assim como uma rentabilidade superior. 

 

Para Porter o posicionamento estratégico pode ser feito de três diferentes formas. A 

primeira forma é o posicionamento baseado na variedade de clientes (variety-

based). Nesta forma, a empresa tem por objetivo atender a uma ampla variedade de 

clientes, através de produtos e serviços específicos e que, geralmente, são atrativos 

devido à qualidade e aos baixos custos. Neste caso os produtos tendem a ser 

padronizados. Neste tipo de posicionamento as empresas abrem mão de ampliar a 

base de produtos. Os bancos utilizam este tipo de estratégia no atendimento ao 

segmento varejo. 

 

Outra forma de posicionamento é o baseado nas necessidades de grupos 

específicos de clientes (needs-based). Nesta forma, a empresa procura limitar seu 

público-alvo a um segmento de mercado, atendendo as necessidades destes 



  95 

 

clientes de maneira mais ampla. Os clientes deste tipo de empresa tendem a ter 

diferentes necessidades o que implica numa gama mais ampla de produtos e 

serviços, que não podem ser padronizados, gerando um processo de customização. 

Os bancos utilizam esta estratégia para atender segmentos de clientes de alta 

renda, além de empresas médias e grandes. 

 

A terceira forma de posicionamento é o baseado na conveniência (access-based). 

Nesta forma, a empresa segmenta sua base de clientes potenciais em função de 

características geográficas ou para ganhar escala, adaptando seus canais de 

distribuição de maneira a melhor atender seus clientes. Os bancos utilizam este tipo 

de estratégia ao investir em canais alternativos de atendimento, tais como em caixas 

eletrônicos, em convênios com correspondentes bancários ou em Internet banking. 

 

Estas três formas de posicionamento não são mutuamente exclusivas e podem ser 

combinadas. Os bancos utilizam as três estratégias, de acordo com o segmento de 

clientes alvo. 

 

Porter (1996) também ressalta que a escolha por um posicionamento diferenciado 

não é suficiente para garantir uma vantagem sustentável, pois uma posição de valor 

atrairá outras empresas que procurarão copiar as atividades que trazem vantagens 

competitivas para se posicionarem no mesmo mercado. 

 

Os competidores ainda podem copiar um concorrente posicionado de maneira 

diferenciada redirecionando seu negócio como um todo ou criando um 

posicionamento parecido somente no mercado em que ele atua. 

 

Para se proteger das estratégias dos concorrentes, as empresas devem apresentar 

diferenciais competitivos em toda cadeia de atividades, pois desta forma a cópia ou 

imitação é muito mais difícil, pois implica mudanças estruturais radicais.  

 

Para se diferenciarem dos concorrentes, é importante que as empresas definam 

uma estratégia de posicionamento que delimite o público-alvo e os produtos/serviços 

a serem oferecidos, entregando valor da maneira mais operacionalmente eficiente 
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possível. Estes são os trade-offs, pois se a empresa quiser atender a todos os 

segmentos sem um foco claro será muito difícil se posicionar de maneira 

diferenciada e obter performances superiores. 

 
Porter argumenta que é importante desmistificar certos falsos trade-offs, como entre 

qualidade e custo. Maior qualidade não implica necessariamente maiores custos, 

pois muitas vezes a qualidade percebida pelo cliente pode estar em processos e 

atividades feitos com maior eficiência.  

 

Além de um conjunto de atividades diferenciadas, para se ter uma vantagem 

sustentável, a estratégia da empresa deve também considerar a interação entre 

estas atividades.  

 

Um conjunto de ótimos locais não garante um resultado global diferenciado. As 

atividades devem fazer parte de uma cadeia integrada com o objetivo de entregar 

valor aos clientes de maneira eficiente e a um custo adequado. 

 

A adequação das políticas operacionais às estratégias de posicionamento é muito 

importante para garantir vantagens competitivas sustentáveis. Esta adequação esta 

diretamente ligada às escolhas (trade-offs) e é base para um posicionamento 

diferenciado, que entregue valor aos clientes com efetividade operacional. As 

empresas constroem a adequação através da consistência entre cada atividade e a 

estratégia global, através do reforço das principais atividades e/ou através a 

otimização dos esforços entre as atividades.   

 

Para Porter (1996) a excelência na combinação entre as diversas atividades da 

empresa é essencial para garantir uma vantagem duradoura, pois a interação entre 

o conjunto de atividades da organização é uma barreira importante contra a 

imitação. 

 

Para garantir uma vantagem sustentável o posicionamento estratégico deve ser 

pensado em horizontes de longo prazo. Isso favorece o processo de consolidação e 

melhoria contínuas das atividades assim como das interações entre os processos. 
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Mudanças constantes de posicionamento, além de serem muito custosas, 

demandam reconfigurações das atividades e o realinhamento de todo o sistema 

relacional dos processos. 

 
Devido às pressões competitivas e a busca constante por crescimento e eficiência 

operacional, os executivos tendem a querer competir em todos os segmentos e com 

vasta amplitude de produtos e serviços para encarar seus concorrentes.  

Esta falta de foco leva as organizações a não terem uma estratégia definida de 

posicionamento, fazendo com que elas trabalhem longe da fronteira de 

produtividade, deixando de efetuar os trade-offs necessários para garantir 

competitividade e rentabilidade superior. 

 

Neste contexto, Porter alerta sobre a armadilha do crescimento. Para o autor um dos 

principais aspectos que afeta negativamente a estratégia é o desejo de crescimento. 

A busca pelo crescimento faz com que a empresa perca o foco, entre em mercados 

que não se alinham às suas competências e reduza suas margens de rentabilidade 

através da competição baseadas em preços. O crescimento como objetivo principal 

tende a ser contrário à estratégia de diferenciação e de performance superior. 

 
Porter argumenta que o crescimento deve ser uma conseqüência do 

aprofundamento do posicionamento estratégico da empresa e não um fim por si só. 

Mantendo a estratégia, a empresa garante um crescimento sustentável, com 

rentabilidade superior. 

 

Porter também ressalta o papel da liderança como sendo fundamental para manter 

todos os conjuntos de atividades e ações dos colaboradores alinhados à estratégia. 

O desafio do desenvolvimento e manutenção de uma estratégia clara e adequada 

depende diretamente da liderança, pois há diversas forças que tentam e pressionam 

os administradores a se dispersarem da estratégia. 

 

Desta forma, os bancos devem estar atentos à formação de uma estratégia que 

busque a diferenciação como meio de competitividade.  A eficiência operacional 

continua sendo fundamental para garantir baixos custos e preços competitivos, se 
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apresentando como um pré-requisito para competir no mercado. Porém, para que os 

bancos consigam se diferenciar é necessário que invistam na construção de um 

sistema de prestação de serviços que entregue valor aos clientes de maneira única. 
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8. AUTOMAÇÃO BANCÁRIA NO BRASIL 
 

 

A automação dos bancos no Brasil teve características diferenciadas em relação ao 

resto do mundo, devido à reserva de mercado de informática ocorrida durante o 

período da ditadura militar e também em função das altas taxas de inflação. Estes 

dois motivos fizeram com que a indústria bancária no Brasil fosse o setor de maior 

destaque em relação á Tecnologia da informação no país.  

 

A reserva de mercado fez com os bancos investissem em tecnologias proprietárias e 

em empresas de hardware e software. 

 

A inflação obrigou os bancos a desenvolverem processos e sistemas de informação 

capazes de processar informações de maneira muito rápida, tornando o Brasil um 

país de vanguarda em relação á tecnologia de informação bancária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Fases da automação bancária no Brasil 

Fonte: DINIZ, 2004, p. 58. 
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Nos bancos, o processamento de informações é a base para a entrega de seus 

produtos e serviços. Segundo Peres (2005), 20% do gasto de TI no Brasil são feitos 

pelos bancos.  

 

A indústria bancária é o setor, que proporcionalmente ao seu faturamento, mais 

investe em tecnologia da informação, com se observa no gráfico abaixo.   
 

 

Gráfico 1 – Gastos e Investimentos em TI (% FAT) 

Fonte: DINIZ, 2004 (Transparência apresentada em aula na FGV – EAESP). 

 

A evolução dos investimentos por tipo de tecnologia está apresentada na tabela a 

seguir: 
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Tabela 4 – Investimentos dos Bancos em Tecnologia 
Investimentos em R$ milhões Variação 

  
2000 2001 2002 2003 2004 2004/2003 

Hardware 1.331 1.476 1.610 1.843 2.010 9% 

Equipamentos / Linhas de 
comunicações 431 301 193 581 384 -34% 

Softwares adquiridos de 
terceiros 517 509 699 779 850 9% 

Softwares desenvolvidos no 
próprio banco 613 838 1.035 997 967 -3% 

Total 2.892 3.124 3.537 4.200 4.211 0% 
Fonte: FEBRABAN, 2005. 

 

A tabela 5 mostra que os bancos brasileiros têm investido muito para aumentar seus 

recursos computacionais: 

 

Tabela 5 – Recursos Computacionais dos Bancos 

Recursos computacionais instalados em Centrais e em Departamentos  

Tipo do Equipamento Unidade de Medida 2003 2004 Variação 
2004/2003 

Mainframes MIPS  164.608  194.155 18% 

Servidor UNIX/LINUX Quantidade de 
equipamentos      1.835      2.431 32% 

Servidores Windows Quantidade de 
equipamentos    12.428    15.863 28% 

Estações de 
trabalho/PC's/Notebooks 

Quantidade de 
equipamentos  158.686  185.159 17% 

Fitotecas robotizadas Quantidade de 
equipamentos         135         141 4% 

Discos Terabytes      2.074      2.730 32% 

Recursos computacionais instalados em Agências e PAB's 

Tipo do Equipamento Unidade de Medida 2003 2004 Variação 
2004/2003 

Servidores de Rede Local Quantidade de 
equipamentos    32.781    34.099 400% 

Terminais de Caixa Quantidade de 
equipamentos  131.773  120.015 -900% 

Estações de 
trabalho/PC's/Notebooks 

Quantidade de 
equipamentos  214.851  215.371 0% 

Fonte: FEBRABAN, 2005. 
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Para Albertin (2001), com as mudanças do ambiente empresarial, decorrentes da 

abertura dos mercados e do aumento da competitividade, a Tecnologia de 

Informação (TI) vem tendo seu uso cada vez mais intensificado pelas organizações. 

Para o autor, o uso estratégico da TI é um importante meio de mudar os padrões de 

competitividade, de estratégias e de operações das empresas. 

 

Albertin argumenta que, dentre outras, a TI traz as seguintes contribuições às 

organizações:  

 

Relacionamento 

 

As novas tecnologias permitem além de uma maior comunicação, a integração com 

fornecedores e clientes e o compartilhamento de ambientes comerciais através de 

meios eletrônicos. Com isto as parcerias podem ser fortalecidas, assim como a 

eficiência da cadeia de consumo. 

 

Customização em massa 
 
Com o avanço tecnológico existe a oportunidade dos consumidores fazerem parte 

do projeto de um produto ou serviço que irão adquirir, abrindo as portas para a 

customização em massa. 

 

Inovação de produtos 
 

Os sistemas de TI garantem maior flexibilidade e rapidez para o atendimento das 

demandas competitivas, sendo também capazes de reduzir os ciclos de produção de 

entrega de produtos e serviços. 

 

Novos canais de venda e distribuição 
 

Em função de sua característica bidirecional na comunicação de informações, os 

sistemas de TI ampliam a disponibilidade de canais de vendas e de distribuição. 
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Promoção de produtos 
 

A TI tem potencial para melhorar a efetividade da promoção de produtos através da 

conexão direta e interativa com os consumidores e da disponibilização de grande 

quantidade de informação. 

 
Novas oportunidades de negócio 
 

A TI pode apoiar novos modelos de negócio baseados na informação e na 

distribuição direta aos clientes e fornecedores. 

 

Economia direta 
 

O uso de infra-estruturas digitais e compartilhadas, tal como a internet, traz grande 

potencial de redução dos custos de comercialização, distribuição e serviços a 

clientes. 

 

Segundo Berger (2003) a evolução da tecnologia de automação bancária está 

diretamente relacionada à melhoria da produtividade. Para Berger, é muito difícil 

mensurar o impacto do progresso tecnológico em ganhos de produtividade, devido a 

fatores intangíveis intrínsecos a este processo. Porém, pode-se afirmar que a 

automação tem importante efeito na estrutura da indústria bancária, pois permite sua 

consolidação, tornando-a mais eficiente na medida em que os bancos ficam maiores, 

mais geograficamente dispersos e voltados a processos de fusões e aquisições. 

 

Genericamente, os bancos comerciais podem ser divididos em três tipos: bancos de 

varejo, bancos de atacado e bancos de nicho (especializados). 

 

Segundo Arco e Flexa (1997), analisando os bancos segundo o modelo das 

estratégias genéricas de Porter, a estratégia dos grandes bancos de varejo está 

fundamentada na estratégica de liderança em custo. Para isto é extremamente 

importante ter uma estrutura que permita captar recursos baratos e reduzir os custos 

unitários de transação.  A captação mais barata vem dos recursos aplicados pelos 
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clientes e por isso é importante ter capilaridade na rede de distribuição.  A redução 

dos custos de transação, no momento atual está diretamente relacionada a 

investimentos maciços em automação, pois os canais eletrônicos são menos 

custosos que os canais tradicionais, que envolvem atendimento humano (vide tabela 

6 com os custos relativos dos diversos canais de atendimento).  

 

Tabela 6 – Custos Comparativos por Canal 

 

  

 

 

 

 

 
 

Fonte: Chemical Bank, 1996 (in ARCO E FLEXA, 1997). 

 

Os bancos de atacado e de nicho apresentam outro tipo de estratégia. Para estes 

bancos, o relacionamento com o cliente é mais personalizado e a diferenciação é 

mais importante que a liderança em custo. Nestas instituições a automação é 

utilizada como ferramenta de auxílio ao desenvolvimento de novos produtos e para 

dar agilidade e customização aos serviços prestados.  

 

Rosa (2001) afirma que o papel da tecnologia de informação nos canais de 

distribuição se baseia em três pilares básicos: produtividade e redução de custos; 

comodidade e satisfação do cliente; e ampliação do escopo de atuação. 

 

Como os bancos trabalham com o processamento de milhões de transações, com 

mão-de-obra altamente intensiva, a automação é primordial para sua 

competitividade. 

 

0,060,501,0Pagamentos

0,010,070,321,0Transferência 
de Fundos

0,431,0Depósito

0,15

POS

0,25

Quiosques Débito 
Automático

0,201,0Saque

0,010,101,0Consulta de 
Saldo

URAATMCaixa 
Humano

GerenteTransação

0,060,501,0Pagamentos

0,010,070,321,0Transferência 
de Fundos

0,431,0Depósito

0,15

POS

0,25

Quiosques Débito 
Automático

0,201,0Saque

0,010,101,0Consulta de 
Saldo

URAATMCaixa 
Humano

GerenteTransação



  105 

 

O especialista em automação bancária, Nick Von Tunzelmann (2005) da 

Universidade de Sussex (Reino Unido), aponta as seguintes características da 

automação bancária contemporânea: 

 

 Ênfase em desenvolvimento de software - no cenário atual, está havendo a 

migração de investimentos em hardware para investimentos em software. 

 

 Ênfase na economia de tempo – o desenvolvimento de projetos de 

automação tem grande foco em reduzir os tempos de processamento da 

informação. O Brasil se destaca neste tipo de habilidade, haja vista o caso da 

velocidade de compensação de cheques que é um caso único no mundo. 

Outro exemplo é o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) que integra 

informações contábeis de todas as instituições financeiras em tempo real. 

 

 Inovação em processos e produtos – a automação precisa focar em 

economias de escala e escopo. Para Tunzelmann (2005) existem 

oportunidades para a inovação no que tange ao crescimento da 

produtividade, ao aumento de qualidade face às exigências dos consumidores 

e à integração ad cadeia de valor (fornecedores, clientes e bancos). 

 

Tunzelmann (2005) ressalta que a estrutura nos negócios bancários de varejo no 

Brasil se diferencia de outros países devido à amplitude geográfica da rede de 

atendimento e devido à existência de bancos dominantes. 

 

Através do Modelo de fases de Bolwijn e Kumpe (1990), pode-se efetuar a seguinte 

avaliação do impacto da tecnologia na competitividade bancária: 
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CRITÉRIOS DE 

COMPETITIVIDADE 
IMPACTO NO VAREJO IMPACTO NO ATACADO 

CUSTO 
Tem papel fundamental no varejo, 
e a automação é uma importante 
ferramenta para reduzi-lo. 

Custo não é o fator principal na 
decisão de automação no 
Atacado. 

QUALIDADE 

A qualidade é aumentada através 
do aumento dos canais de auto-
atendimento. Porém, a qualidade 
sendo sempre submetida a 
redução do custo 

A qualidade é importante, 
principalmente quando se trata de 
incremento de relacionamento e 
agilidade no atendimento. 

TEMPO 

O tempo de resposta nos caixas 
das agências, nos ATMs e na 
Internet implicam diretamente na 
satisfação do cliente, elemento 
essencial para a retenção do 
cliente. 

Por se tratarem de clientes com 
baixa fidelidade, a presteza em 
atender à demanda do cliente 
corporativo pode ser crucial para 
a sua retenção. 

FLEXIBILIDADE 

Os aplicativos e transações 
deverão ser desenvolvidos de 
forma a permitir responder 
rapidamente às alterações 
demandadas pelas novas 
legislações a que se submete o 
sistema bancário e também para 
se adaptar às diversas 
segmentações de clientes P.F. de 
forma a ganhar competitividade 
nos nichos específicos. 

A capacidade de adaptar seus 
aplicativos à necessidades 
específicas dos clientes a um 
baixo custo e a um tempo 
aceitável é um fator determinante 
na escolha do Banco em que o 
cliente irá operar. 

Quadro 3 – Modelo de fases aplicado aos bancos (elaboração própria) 
 
 

Do ponto de vista tecnológico, não há dúvidas de que os grandes bancos de varejo 

possam vir a se tornar essencialmente virtuais. Nenhuma indústria tem um potencial 

tão grande de se tornar tão virtual como a bancária, pois os bancos trabalham 

essencialmente com processamento de informações. São poucos os “produtos” 

físicos oferecidos pela indústria bancária que demandam logística de entrega, como 

por exemplo, papel moeda (numerário ou traveller cheques), e títulos de cobrança 

(boletos). Com a provável intensificação do uso de cartões de débito/crédito e a 

popularização dos smartcards, os valores em espécie tendem a deixar de existir no 

futuro.  

 

Porém, as avaliações sobre as expectativas dos consumidores ressaltam que o 

relacionamento é um fator crítico de sucesso na atração e retenção dos clientes 

bancários, e os canais virtuais ainda não estão suficientemente maduros para suprir 
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a demanda de relacionamento requerida pelos diversos tipos de consumidores 

bancários. Do ponto de vista dos bancos, o relacionamento direto também é uma 

forma mais bem resolvida de realizar negócios, pois o contato físico permite 

intensificar a relação de confiança mútua entre gerentes e clientes, criando melhores 

oportunidades de persuasão no processo de venda, com maior probabilidade de 

sucesso. 

 

Na figura abaixo pode-se ver representada a proposta de consolidação do Banco 

Virtual. O que se vê é que o banco essencialmente virtual só existirá quando a 

tecnologia for capaz de suprir o gap de relacionamento que existe entre o canal 

agências tradicional e o canal virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Consolidação do banco virtual 

Fonte: DINIZ, 2004 (Transparência apresentada em aula na FGV – EAESP). 

 

Outro gap que precisa ser avaliado no caso brasileiro é o desafio da inclusão digital. 

Grande parte da população não está inserida no mundo digital e os canais de auto-

atendimento, em muitos casos, criam barreiras de relacionamento com o cliente, que 

tem dificuldades em trabalhar com equipamentos eletrônicos, além de não ter fácil 

acesso a canais web. 

 

Também no Brasil, deve-se ressaltar algumas peculiaridades em relação à formação 

cultural do povo, onde prevalece, com muita força, a necessidade do relacionamento 
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pessoal para concretização de certos negócios. É preciso ter em mente que no caso 

de serviços e produtos bancários, esta necessidade é ampliada em função do cliente 

confiar suas economias à instituição onde possui uma conta. 

 

Analisando a estratégia atual dos grandes bancos de varejo, observa-se que novas 

agências continuam sendo inauguradas, pois a presença física ainda é um fator 

importante na captação de novos clientes e na manutenção do relacionamento com 

os atuais clientes.  

 

No que tange às operações e serviços mais simples e rotineiros, tais como 

pagamentos de contas, transferências e consultas, os meios virtuais podem 

substituir totalmente as agências. Porém, ao no que dez respeito a produtos como 

financiamentos ou empréstimos, onde a negociação, a confiança e o entendimento 

dos compromissos assumidos por ambas as partes são fatores relevantes, o contato 

pessoal dificilmente pode ser eliminado. 

 

Também deve ser ressaltado que os bancos obedecem a normas governamentais, 

que obrigam a indústria bancária a ter redes físicas de atendimento para atender 

não clientes com serviços que não estão disponíveis em canais virtuais. Com a 

intensificação da expansão do conceito de correspondentes bancários (correios, 

loterias, supermercados), estes serviços passaram a ser prestados por empresas de 

serviços não financeiros e dessa forma, no futuro, pode haver uma flexibilização da 

obrigatoriedade de se manter canais bancários físicos. 

 

Uma outra barreira à virtualização dos bancos, também imposta por normas 

governamentais, é a exigência de documentação para a abertura de novas contas. 

Na abertura da conta, o cliente é obrigado a comparecer a uma agência bancária e 

apresentar o seu RG, CIC e comprovante de endereço. A solução tecnológica para 

estas restrições depende da regulamentação governamental de assinaturas digitais 

e da redução dos custos com transmissão e armazenamento de imagens. Por outro 

lado, a abertura da conta é um momento importante para o banco se apresentar ao 

cliente e conhecê-lo, oferecendo seus serviços e expondo seus diferenciais. A 

limitação imposta pela necessidade da apresentação da identificação pelos clientes 
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poderia ser facilmente suplantada através do envio da documentação através dos 

correios, porém, a julgar pela importância que os bancos têm dado à fidelização do 

cliente, e levando-se em conta que esse esforço é particularmente concentrado no 

momento da abertura da conta, onde ocorre a 'hora da verdade', é de se esperar que 

os bancos se permitam um gap no processo de virtualização e não abram mão do 

contato físico com seu novo cliente. 

 

As agências bancárias oferecem aos clientes algo que a Internet nunca poderá 

oferecer: um local físico seguro para transacionar negócios financeiros complexos 

com pessoas de verdade (BEKIER, FLUR e SINGHAM, 2000). Segundo pesquisa 

realizada nos EUA, 80% dos consumidores visitam suas agências físicas pelo 

menos uma vez ao mês (BEKIER; FLUR; SINGHAM, 2000), demonstrando que 

apesar de todas as opções de canais alternativos, o canal agência ainda é um 

importante ponto de venda. 

 

Como perspectiva de futuro, os Bancos poderão se tornar totalmente virtuais 

somente no momento em que a tecnologia eliminar o gap de relacionamento entre o 

contato físico e o contato virtual. Isso poderá ocorrer, por exemplo, quando as 

tecnologias de informação e comunicação avançarem e tornarem-se baratas a ponto 

de qualquer cliente poder falar com seu gerente através de uma webcam, o que 

promoveria o contato pessoal sem a necessidade do canal físico agência.   

 

Por fim, no contexto atual da indústria bancária de varejo, os canais virtuais ainda 

não podem substituir a rede física de canais de atendimento, apresentando-se como 

uma solução “verticalizada” de distribuição de produtos bancários e não bancários, 

complementando a rede de distribuição dos Bancos.  

 

Bekier, Flur e Singham (2000) argumentam que os bancos devem determinar um 

papel estratégico e um papel funcional específico para cada canal de distribuição, 

conforme o exemplo a seguir: 
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  Proposição de Valor para um banco de Varejo 

Diferenciação: 

Alto investimento para 
obter vantagem relativa 
sobre competidores 

Mini-agências 

 

Agências em 
Supermercados

   

Paridade: 

Competição com 
concorrentes a custos 
mínimos 

 Caixas 
Eletrônicos 

Caixa em Mini-
agências 

Venda através de 
Centrais 
Telefônicas 

 

Pa
pe

l E
st

ra
té

gi
co

 

Subserviência:  

Atraso em relação às 
ofertas dos 
competidores 

 Informações 
Requeridas por 
Telefone 

Mala Direta Vendas 
Telefônicas a 
Clientes 
Inativos 

  Aquisição Transação Venda Cruzada Retenção 

  Papel Funcional 

Quadro 4 – Papéis Funcional e Estratégico 

Fonte: BEKIER; FLUR; SINGHAM, 2000, p. 81, tradução nossa. 

 

Com a compreensão do papel de cada canal de distribuição, os bancos podem 

identificar a locação, o formato e o modelo de funcionário ideal para prestação de 

serviços a segmentos particulares. Porém, para Bekier, Flur e Singham (2000), na 

maioria das localidades ou micro-mercados, os bancos instalam agências com o 

conceito de padrão único para atender a todos. Neste contexto, canais virtuais como 

a Internet permitem aos bancos direcionar seus esforços à segmentos específicos. 

 

Através da Matriz da estratégia de operações (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 

2002) é possível avaliar o papel da tecnologia para apoio ao gerente bancário: 
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Quadro 5 – Matriz estratégica de operações aplicada a bancos (elaboração própria) 

 

Em palestra realizada no XV Congresso e Exposição de Tecnologia das Informações 

Financeiras, em jun/05, o presidente do Banco Itaú, Sr. Roberto Setubal, ressaltou a 

importância do papel da TI como suporte aos negócios bancários. Para Setubal, o 

apoio da TI é fundamental para permitir uma gestão integrada das diversas linhas de 

negócio. Setubal reforça que apesar do papel estratégica da TI nos negócios 

bancários, esta deve ser sempre utilizada como uma importante ferramenta de 

apoio, mas não um fim por si só. A partir desta visão, Setúbal argumenta que o Itaú 

nunca foi adepto de modismos em TI, o que ajudou a consolidar um sistema 

tecnológico eficaz e ágil no atendimento das demandas do mercado. 

 

Como desafios para a TI bancária nos próximos anos, Setúbal destaca: 

 
 Foco em desenvolvimento de sistemas especialistas, com destaque para 

prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro, logística e strategic sourcing; 

Qualidade
Equipamentos de informática para 
acesso à informações e transações para 
atendimento aos clientes

Integração de sistemas de CRM e 
transacionais.

Rapidez
Sistemas amigáveis de fácil utilização 
pelos gerentes.

Sistemas com baixos tempos de resposta. 

Confiabilidade
Infra-estrutura de hardware, de comunicação 
e de energia compatíveis com alto índice de 
disponibilidades dos sistemas. 

Flexibilidade
Sistemas de CRM e Data Mining alinhados a 
uma estratégia de customização em massa, 
apoiando os gerentes na oferta de produtos.

Custo
Adequação dos equipamentos e 
sistemas aos processos, reduz custos a 
atividades que não agregam valor.

Decisões estruturais Decisões infra-estruturais

O
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e 
D
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em
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Uso de recursos

C
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 Aperfeiçoamento dos modelos matemáticos de concessão de crédito – 

credit scoring e behavior scoring; 

 

 Aperfeiçoamento dos modelos matemáticos de gestão e análise financeira; 

 

 Consolidação das ferramentas de apoio ao CRM (Customer Relationship 

Management).  

 

 Gestão de riscos com foco em: 

 Governança e sustentabilidade; 

 Continuidade de negócios; 

 Revisão contínua de produtos, processos e sistemas; 

 

 Melhoria da produtividade através de investimento em: 

 Aumento de funcionalidades nos canais de auto-serviço; 

 URA (unidade de resposta audível) com reconhecimento de voz; 

 Ferramentas de suporte a assinatura digital ou eletrônica; 

 Sistemas de imagem; 

 Portais corporativos; 

 E-learning (treinamento à distância. 

 

Na tabela 7, observa-se o resultado de uma pesquisa anual efetuada pela 

FEBRABAN em 2004, que verifica como os bancos estão tratando as tecnologias 

emergentes: 
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Tabela 7 – Tecnologias Emergentes 

  Ano Não avaliou Já adota Está 
avaliando 

Decidiu não 
adotar Vai adotar 

2002 24% 22% 47% 7% 0%
2003 25% 34% 41% 0% 0%CRM 
2004 15% 45% 15% 10% 15%
2002 8% 45% 40% 0% 7%
2003 4% 64% 27% 0% 5%Business Inteligence 
2004 11% 74% 11% 5% 0%
2002 35% 25% 33% 0% 7%
2003 27% 32% 41% 0% 0%Knowledge Management 
2004 20% 45% 25% 0% 10%
2002 29% 12% 59% 0% 0%
2003 10% 45% 36% 0% 9%Voice Over IP 
2004 10% 55% 20% 5% 10%
2002 54% 27% 10% 8% 1%
2003 41% 32% 18% 4% 5%e-Procurement 
2004 30% 40% 20% 0% 10%
2002 37% 18% 37% 0% 8%
2003 18% 36% 36% 10% 0%Mobile Banking 
2004 30% 40% 15% 0% 15%
2002 22% 17% 38% 15% 8%
2003 18% 32% 32% 9% 9%Smart Cards 
2004 29% 43% 19% 0% 10%
2002 60% 1% 38% 1% 0%
2003 64% 9% 27% 0% 0%Reconhecimento de Voz  
2004 45% 10% 45% 0% 0%
2003 40% 23% 32% 5% 0%Identificação Biométrica  
2004 30% 30% 35% 0% 5%
2003 14% 41% 36% 0% 9%Assinatura Digital 
2004 5% 48% 24% 0% 24%
2003 5% 50% 27% 0% 18%Certificação Digital de 

documentos 2004 0% 71% 5% 0% 24%
2003 4% 82% 5% 0% 9%Digitalização de documentos 
2004 0% 75% 15% 0% 10%
2003 5% 41% 40% 14% 0%LINUX 
2004 5% 60% 25% 5% 5%
2003 0% 19% 45% 0% 36%Basiléia II  
2004 5% 45% 15% 0% 35%

Fonte: FEBRABAN, 2005 
CRM - Customer Relationship Management 
Business Inteligence - tratamento de informações para solução de negócios 
Knowledge Management - gerenciamento do conhecimento 
Voice Over IP - uso do Internet Protocol para transmissão de voz 
e-Procurement - ferramenta para a procura de fornecedores e compra de produtos  
Mobile Banking - banco móvel com PDA Personal Digital Assistant 
Smart Cards - catões inteligentes 
Basiléia II - gerenciamento de riscos  
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Em palestra realizada em São Paulo no XV Congresso e Exposição de 

Tecnologia das Informações Financeiras (2005), o consultor e pesquisador da 

IBM, Jean-Paul Jacob descreveu alguns cenários para o desenvolvimento da 

tecnologia da informação nos próximos anos. 

 

Para Jacob no futuro haverá a intensificação no uso das mídias digitais para 

diversas utilidades. O uso do chip será massificado para muitas aplicações. 

Segundo o consultor, a internet é um meio de comunicação não acessível a 

populações de renda baixa e a países pobres, pois traz as seguintes limitações: 

 

 Tem custo relativamente alto; 

 Depende de um computador; 

 Depende de um provedor de acesso; 

 Depende de um sistema operacional para o computador. 

 

No futuro, o canal internet deve se tornar uma utilidade pública, semelhante ao 

que acontece com o fornecimento de água ou de energia elétrica. A população 

utilizara este meio de comunicação pagando somente o tempo de utilização 

(Jacob, 2005).  

 

Para que a internet seja massificada o modelo utilizado será o modelo de 

computação em rede, o qual dependerá de uma infra-estrutura de redistribuição 

de provedores (similar á infra-estrutura de distribuição de redes de energia 

elétrica). 

 

Com a massificação do uso da Internet, os custos das transações bancárias 

devem cair drasticamente.  Particularmente no caso brasileiro, este menor custo 

pode promover a bancarização de um grande contingente de pessoas que hoje 

não tem acesso aos bancos, devido à baixa renda. 

 

A disseminação e aperfeiçoamento de algumas tecnologias, assim como a 

modernização da legislação introduzindo a certificação digital, trarão grandes 

benefícios ao sistema financeiro. A digitalização e o gerenciamento eletrônico de 
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documentos deve ser o grande responsável pela redução das atividades de 

retaguarda nas agências, pois os contratos serão digitalizados no momento de 

sua formalização diante do cliente, eliminando as atividades de transporte, 

manuseio, microfilmagem e arquivo.  

 

No caso dos caixas eletrônicos o aperfeiçoamento dos sistemas de digitalização 

e reconhecimento de imagens permitirá que os cheques sejam depositados nos 

caixas eletrônicos, digitalizados e conferidos através de softwares, eliminando-se 

o retrabalho de processamento e captura na retaguarda da agência. Neste 

sistema, somente nos casos de divergências de informações seria necessária a  

conferência humana.  

 

Peres (2005) apresentou na CIAB-2005 pesquisa realizada pela IDC com 37 dos 

70 maiores bancos brasileiros sobre as tendências de TI no Mercado bancário. 

Esta pesquisa revelou os seguintes aspectos: 

 

 Papel da TI: segundo 70% dos bancos pesquisados a tecnologia de 

informação apresenta papel estratégico aos seus negócios. Os demais 30% 

conferem à TI o papel de ferramenta de suporte e apoio a decisões. 

O resultado desta dimensão demonstra que a maioria dos bancos tratam a TI 

como central no negócio bancário. 

 

 Diferencial Competitivo: para 45% dos bancos, a TI agrega diferenciais à 

imagem da instituição; 20% com a TI impulsiona diferenciais de atendimento; 

e 8% acreditam que a TI auxilia na eficiência e qualidade.  

Este item demonstra que os bancos percebem a TI como um fator de 

credibilidade para o cliente, impulsionando sua marca. Por outro lado, os 

bancos demonstram acreditar que a contribuição de TI no que tange à 

eficiência operacional e aumento da qualidade já é uma “commodity”. 

 

 Prioridades de investimentos em TI em 2005 (bancos de grande porte): 
 

- Governança Corporativa; 



  116 

 

- Sistemas de contingência; 

- Visão única do cliente (integração de sistemas de informação). 

- Segurança; 

- Basiléia/Sarbanes-Oxley; 

- Relacionamento com o cliente. 

 
Para Peres, os desafios de negócios de 2005 para os bancos são: 

 

 Aumentar a intermediação financeira através da expansão do Crédito Direto 

ao Consumidor (CDC), da venda de cartões de crédito e de parcerias com 

redes varejistas. 

 

 Diminuir os riscos operacionais, atendendo as normas do comitê de Basiléia II 

e a Lei Sarbanes-Oxley.  

 

 Aumentar a eficiência operacional e reduzir custos. 

 

As tendências de TI para o setor bancário brasileiro, segundo Peres, são: 

 

 Lenta mudança na infra-estrutura com a manutenção do uso de mainframes. 

 

 Continuação do desenvolvimento interno de sistemas, ou seja, não há 

perspectivas em relação à terceirização intensa desta atividade. 

 

 Resistência dos grandes bancos nacionais em relação ao outsorcing, 

enquanto que os bancos multinacionais já estão aderindo  a este modelo. 

 

 Pouca penetração do sistema operacional LINUX. 

 

 Segundo a pesquisa da IDC, cerca de 70% dos bancos são favoráveis ao 

compartilhamento das redes de auto-atendimento. 

 

 Intensificação de ações de compliance e atendimento à regulamentação 
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9. CANAIS DE ATENDIMENTO EM BANCOS 
 

Segundo o Banco Central do Brasil (2005), os canais de atendimento ou distribuição 

dos bancos são: 

 
“os diversos mecanismos e dispositivos que possibilitam a utilização 
dos instrumentos de pagamentos e a realização de operações 
bancárias, tais como saques, depósitos, pagamentos, transferência, 
consultas e de outros serviços” (BACEN, 2005a, p. 36) 

 

Os canais de utilização dos instrumentos de pagamento são: 

 

 As agências e postos de atendimento bancários; 

 As redes de caixas eletrônicos; 

 As redes de POS (terminal de transferência eletrônica localizada em 

pontos de venda); 

 As redes de acesso remoto (Internet, telefone, etc). 

 

No caso brasileiro, as instituições financeiras, as administradoras de cartões de 

pagamento e as empresas de tecnologia bancária são os responsáveis pela oferta 

de serviços de canais e de distribuição de serviços bancários e de pagamento. 

 

Para ter acesso aos produtos e serviços bancários os consumidores utilizam 

diversos canais de atendimento, sejam eles presenciais ou remotos (ROSA, 2001). 

Os canais também podem ser classificados como tradicionais ou eletrônicos. Assim, 

o caixa humano da agência é um canal de atendimento presencial tradicional, o 

caixa automático é um canal presencial eletrônico, o Internet Banking é um canal 

remoto eletrônico e o atendimento telefônico é um canal remoto tradicional.  

 

Rosa (2001) sustenta que o canal de atendimento em bancos deve ser entendido 

como o elemento de conexão entre as instituições financeiras e os clientes, 

elemento este que tem como finalidade disponibilizar, nas mais diversas formas 

possíveis, os serviços oferecidos pelos bancos ao mercado. 
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Arco e Flexa (1997) argumenta que a existência física das agências é um fator 

importante de competitividade dos bancos, sendo fundamental para captação de 

clientes, capilaridade e ganhos de escala. Além disso, a existência de uma rede 

física de agências pode ser inclusive utilizada como uma barreira de entrada para os 

chamados bancos virtuais2, pois os clientes valorizam a existência das agências 

físicas no momento de abrir uma nova conta (BYERS; LEDERER, 2001). 

 

Há, por esses motivos, fortes razões para crer que as agências físicas não serão 

extintas, e a partir desta hipótese são reforçadas as razões para investir em caixas 

eletrônicos nas agências, seja por razões relacionadas à redução dos custos de 

transação, seja pelo potencial de canal de relacionamento associado a estes 

equipamentos.  

 

Por outro lado, a adoção de novas tecnologias pode sofrer resistências dependendo 

de características culturais e regionais das pessoas, porém estas resistências 

podem ser vencidas ao passo que as pessoas convivem e se acostumam com a 

nova tecnologia (PIRES; COSTA FILHO, 2001). 

 

A estratégia de canais de distribuição, principalmente para os bancos de varejo, 

também é influenciada pela necessidade de garantir conveniência ao cliente. Para 

Arco e Flexa (1997), a conveniência é um dos fatores críticos de sucesso dos 

grandes varejistas. Berry, Seider e Grewal (2002) argumentam que a conveniência 

na compra e no uso de serviços não é algo bem compreendido. Apesar do 

reconhecimento de que a conveniência ganha importância crescente para os 

consumidores, não existem pesquisas que tenham definido o papel dos serviços de 

conveniência ou examinado como avaliá-los. Para os autores todo tipo de 

conveniência que reduza o tempo ou esforço dos consumidores em efetuar compras 

pertence ao espectro dos serviços de conveniência. Organizações de serviço criam 

valor para os consumidores através da performance. Todos os negócios são 

negócios de serviço em algum grau. A conveniência em serviços facilita a venda de 

produtos assim como a venda de serviços. Como praticamente todas as 

organizações criam valor para os consumidores através da performance e pelo fato 

                                                 
2 O banco virtual pode ser definido como aquele sem agências físicas (Byers e Lederer, 2001). 
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da conveniência ser considerada importante para a maioria dos consumidores, os 

autores concluem que um melhor entendimento da conveniência em serviços é útil 

na definição de estratégias de canais de distribuição. 

 

Para Berry, Seider e Grewal (2002) os conceitos mais recentes de conveniência 

estão relacionados à economia de tempo, oportunidade e energia que os 

consumidores despendem para adquirir produtos e serviços. Os fatores 

economizados são a parte não monetária do preço de um produto. Com base na 

literatura sobre conveniência os autores desenvolveram o seguinte modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Modelo de Serviço de Conveniência 

Fonte: BERRY; SEIDERS; GREWAL, 2002, p. 4, tradução nossa. 
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9.1. O Canal Caixa Eletrônico 
 

 

Segundo definição do Banco Central do Brasil (2005), os caixas eletrônicos3 são 

equipamentos de auto-atendimento, eletromecânicos, que fornecem aos usuários 

serviços de saques, pagamentos, transferências, consultas e outras operações 

bancárias, através do uso de cartão magnético e senha pessoais dos usuários 

correntistas. Para usuários não correntistas, os caixas eletrônicos podem oferecer 

operações de depósito, sem a necessidade de uso de cartão magnético ou senha.  

Os caixas eletrônicos podem estar instalados internamente em agências bancárias, 

em estabelecimentos comercias ou ainda em quiosques externos. 

 

No contexto bancário, auto-atendimento é uma atividade ou responsabilidade 

bancária empreendida pelo próprio cliente usuário final (SVIGALS, 1998). É, na 

realidade, um conceito muito antigo presente em diversos ramos de atividade. 

Assim, a discagem de telefones, a sintonização de canais em um televisor, a 

gravação no vídeo cassete, e mesmo o uso de computadores são exemplos de auto-

atendimento. 

 

Os diversos tipos de auto-atendimento têm certas características em comum: 

 

 O cliente é capaz de alcançar o resultado esperado ao usar o auto-

atendimento; 

 O equipamento em questão é suficientemente confiável para se obter 

resultados consistentes; 

 Os serviços estão disponíveis em locais suficientes para promover 

conveniência aos usuários; 

 A economia do uso (custos) é consistente com a conveniência fornecida 

(valor). 

 

                                                 
3 Os caixas eletrônicos são também chamados de máquinas de auto-atendimento, caixas automáticos ou ATMs 
(Automatic Teller Machines). 
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No setor bancário, unidades de auto-atendimento dedicadas formam desenvolvidas 

no final dos anos 60, num primeiro momento como resposta a um evento social e 

econômico. Nesta época, o governo no Reino Unido decidiu fechar os bancos aos 

sábados. Como sábado era um dia importante para o comércio e os consumidores 

utilizavam dinheiro físico como principal meio de pagamento, ocorreu o advento dos 

primeiros dispensadores de dinheiro, que foi a alternativa para prover as pessoas 

com numerário. 

 

A partir das necessidades dos consumidores, foram sendo desenvolvidas novas 

formas de carregar valor monetário, sem a necessidade de ter numerário físico nas 

mãos. Assim surgiram cartões e tíquetes, tais como, cartões de telefone pré-pagos, 

tíquetes de teatro e cinema, etc. 

 

Segundo Svigals (1998) as primeiras tentativas de implantação em massa de 

sistemas de auto-atendimento não foram bem-sucedidas de imediato, o que gerou 

algumas lições: 

 

 As funcionalidades de auto-atendimento devem apresentar uma “curva de 

aprendizagem imediata”. Isto significa que, depois de um simples uso ou 

demonstração da operação, o operador deve ser capaz de usar a unidade 

com sucesso ou ser capaz de demonstrar sua operação aos outros.  

 

 É necessário evitar-se dúvidas na operação dos equipamentos. Desta forma, 

as informações de operação devem ser claras, e o equipamento deve ser 

projetado de maneira a permitir simplicidade de manuseio. 

 

 Deve-se evitar o uso de termos técnicos na comunicação. Muitas palavras 

utilizadas pelos fabricantes de equipamentos de auto-atendimento são 

derivadas da linguagem computacional, e devem ser evitadas, pois os clientes 

não as entendem.  
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 Deve-se ter muita atenção à disponibilidade operacional dos equipamentos.  

O fato de um caixa eletrônico não ter dinheiro ou estar sem cheque no 

dispensador pode deixar os clientes muito irritados. 

 A segurança é um outro fator importante para garantir credibilidade no uso de 

equipamentos de auto-atendimento. As fraudes eletrônicas têm se acentuado 

nos últimos anos e isto pode ser um fator negativo no incentivo ao uso destes 

canais. 

 

A Evolução do Auto-Atendimento 
 

As lições citadas anteriormente levaram ao desenvolvimento dos equipamentos. O 

dispensador de dinheiro rapidamente foi incorporado a um caixa eletrônico 

multifuncional com funções de depósitos e impressão de recibos. Em 1995, foram 

realizadas mais de 10 bilhões de transações em 135.000 caixas eletrônicos nos 

EUA.  

 

ATMs progrediram de tal forma a aceitar e ler os caracteres magnéticos inscritos em 

cheques. Eles podem dispensar moedas, assim como diversos padrões de notas. 

 

Desde o advento do auto-atendimento, uma variedade de outros benefícios aos 

clientes foi se tornando evidente. O auto-atendimento oferece conveniência 24 

horas. O tempo de execução das transações é relativamente previsível.  

 

A próxima fase do auto-atendimento promoverá a migração dos dispensadores de 

dinheiro em ATMs para as carteiras eletrônicas (stored-value cards). As transações 

serão carregadas em telefones com interface com cartões de débito antes de migrar 

de terminais remotos menores sem a função de dispensador de dinheiro, para 

ambientes tais como televisores adaptados para negociações financeiras remotas. 

 

As Economias do Auto-Atendimento 
 

 Redução de custo: 
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 Realocação dos funcionários caixa; 

 Redução dos níveis de pico da demanda sobre as equipes; 

 Menor quantidade de transações com cheque e dinheiro no caixa; 

 Captura eletrônica de dados nas entradas do auto-atendimento; 

 100% das transações autorizadas e redução de perdas; 

 Menor quantidade de perguntas no caixa sobre situações das contas; 

 Redução de custos com instalações (água, energia elétrica,etc); 

 Redução de custo com manuseio de numerário; e 

 Redução de perdas com desaparecimento inexplicado de numerário 

 

 Custo evitado: 

 

 Crescimento da quantidade de funcionários caixas; 

 Aumento dos custos fixos dos produtos em função de aumentos salariais 

impulsionados pela inflação; 

 Capacidade de crescimento em volume associada à redução do custo de 

transação; 

 Melhoria da produtividade sem a necessidade de aumentar o número de 

agências ou de expandir os horários de abertura; 

 

 Fontes de faturamento novas ou impulsionadas: 

 

 Tarifas de transação e taxas de intercâmbio; 

 Taxas de adiantamentos e taxa de juros sobre créditos rotatórios; 

 Maior volume de depósitos como resultado da facilidade, segurança e 

flexibilidade de horário do auto-atendimento; 

  Venda de produtos de investimento customizados, tais como seguros. 

 

O Consumidor e o Auto-Atendimento 
 

Pesquisas de mercado têm mostrado uma forte aceitação do auto-atendimento pelos 

consumidores. Interessantemente, isto tem sido verdade em todas as classes 
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sociais. Na verdade, a população das classes mais baixas e dependentes de 

sistemas de apoio social dos governos aprecia a falta de procedimentos de 

identificação do auto-atendimento e os horários flexíveis de acesso. Esta década 

será marcada pela extensão de programas sociais com pagamentos oferecidos 

através das agências bancárias. A habilidade de direcionar estes pagamentos para a 

rede de auto-atendimento será crucial. 

 

Os benefícios do auto-atendimento vistos pelos consumidores bancários incluem: 

 

 Previsibilidade dos tempos de espera nas filas; 

 Ausência da necessidade de identificar-se, como acontece com caixas 

humanos; 

 Ausência da necessidade de preencher cheques ou assinar autorizações, 

o que é valorizado principalmente pelas pessoas mais velhas; 

 Ausência da necessidade de carregar cheques; 

 Horários estendidos de atendimento em diversas localidades; 

 Facilidade de aprendizado quanto a sua utilização; 

 Menor necessidade de carregar dinheiro e menor exposição da segurança; 

 Facilidade de solicitação e obtenção de extratos; 

 Acesso direto a novos produtos e opções financeiros; 

 Facilidade para o consumidor repetir consultas (sozinho), até se sentir 

confortável; 

 Auxílio no planejamento financeiro através de novas opções e novos 

produtos de investimento. 

 

Ao discutir a relação entre o consumidor e o auto-atendimento um conceito 

importante de ser analisado é a confiança. Collier (1989) afirma que a compra de 

produtos e serviços começa através de uma posição de confiança. O consumidor ao 

adquirir um produto ou serviço confia que o sistema de manufatura e/ou o sistema 

de entrega do serviço irá lhe proporcionar o nível de qualidade esperado de acordo 

com o preço estabelecido. 

 



  125 

 

Collier (1989) define as atividades necessárias para criar e entregar serviços como 

momentos de confiança. Para o autor, o processo de entrega de serviços envolve 

três momentos de confiança: contato direto, retaguarda e contato instantâneo. 

 

 
 Contato direto: são os processos de momento de confiança que envolvem 

atividades planejadas e esperadas que são executadas através do contato  

com o cliente ou na sua frente. O contato não precisa ser presencial, 

podendo ser remoto (através de telefone, e-mail, etc). Como o contato é 

direto com o cliente o potencial de impacto no negócio de eventuais falhas 

neste processo é grande na percepção de confiança por parte do cliente. 

 
 Retaguarda: são os processos de momento de confiança que ocorrem 

através de atividades planejadas e esperadas, sem o contato com o cliente 

ou sem estar na sua frente. São atividades transparentes para os clientes, 

que são necessárias para dar suporte no contato direto e na entrega dos 

serviços. Como não contato direto com o cliente, eventuais falhas nos 

processo da retaguarda podem ser corrigidos e trazem menor impacto na 

confiança do cliente. 

 
 Contato instantâneo: são os processos de momento de confiança não 

planejados, que ocorrem através de atividades esperadas de curta duração e 

que afetam os níveis de qualidade do serviço ao cliente.  

 

Para Collier (1989) a automação e a simplificação dos processos podem reduzir a 

quantidade de momentos de confiança, e assim melhorar a produtividade e 

qualidade dos serviços. Para melhorar a posição competitiva das empresas de 

serviços, estas devem desenhar seus processos de serviços de maneira a otimizar 

os momentos de confiança.  

 
A utilização dos canais de auto-atendimento depende muito da percepção de 

confiança dos usuários em utilizá-los. A presença de funcionários treinados na 

orientação destes usuários pode aumentar esta confiança e incentivar a migração 

para estes canais. Além disso, os bancos devem se atentar para que problemas 
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técnicos ou de disponibilidade não diminua a confiança nos canais de auto-

atendimento. 

 
A Expansão do Auto-Atendimento 

 

Para Svigals (1998), os equipamentos de auto-atendimento são o catalisador básico 

da evolução das agências bancárias. O auto-atendimento oferece as transações 

bancárias de varejo que são diretamente realizadas pelos clientes. Os locais onde 

estas transações ocorrem estão migrando de dentro para fora das agências. As 

transações estão crescendo em complexidade, de uma simples conferência de 

extrato para gerenciamentos financeiros sofisticados.  

 

Ao longo dos próximos anos, o auto-atendimento reduzirá as transações efetuadas 

através de trabalho intensivo e uso intensivo de papel. Isto auxiliará a conter o 

número de caixas e a reduzir a quantidade de documentos processados. Em alguns 

bancos, os equipamentos de auto-atendimento serão transportados para localidades 

sem bancos.  

 

Outro benefício será o crescimento das vendas derivadas do auto-atendimento. 

Haverá vantagens em outras áreas de produtos. Nas unidades de negócios das 

agências, o tesoureiro estará freqüentemente on-line com a base de gerenciamento 

de caixa nos computadores dos bancos. Ele utilizará modelos de credit-score, 

recebendo e distribuindo crédito e aprovando e rejeitando empréstimos. O câmbio 

internacional, comércio de seguros, crédito imobiliário, o aumento do capital nos 

mercados internacionais e transferências eletrônicas são outras aplicações de auto-

serviços que continuarão a crescer em volume, valor e melhoria de produtividade.  

 

Além do uso das agências e dos clientes bancários, o auto-atendimento se difundirá 

nos bancos de confiança (no Japão, bancos de confiança são especializados em 

serviços de confiança). 
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Em pesquisa realizada em 2003 na Inglaterra4 verificou-se que os clientes ainda 

preferem utilizar os caixas humanos aos canais de auto-atendimento. Nos EUA, 

dados de 2004 mostram que houve uma queda na quantidade total de transações 

em caixas eletrônicos (SCHNEIDER, 2004). Estes dados sugerem que a automação 

completa dos serviços bancários não é um processo rápido e ainda enfrenta 

restrições. 

 

Para promover e facilitar a migração do usuário para os canais de auto-atendimento, 

alguns bancos têm investido na alocação de funcionários dedicados para atender e 

auxiliar as pessoas na utilização dos caixas eletrônicos. Com os investimentos 

crescentes em automação nas agências, esta iniciativa pode ser uma opção 

interessante para intensificar o uso dos canais de auto-atendimento, minimizando as 

restrições e barreiras enfrentadas pelos usuários dos serviços bancários. 

 

Segundo Arco e Flexa (1997) o canal ATM já está maduro no Brasil, do ponto de 

vista de adoção de tecnologias pelos consumidores, e é bem aceito pelos usuários 

dos serviços bancários. Porém, ainda existem resistências ao seu uso.    

 

 

9.2. Análise da Utilização deste Canal no Brasil 
 

 

Segundo o Banco Central do Brasil (BACEN, 2005a), no final de 2004, existiam no 

Brasil 27 redes proprietárias5 de caixas eletrônicos, das quais 26 são de bancos e 

uma pertencente à TECBAN6 (Banco 24 Horas). A TECBAN é uma prestadora de 

serviços que atende ás instituições financeiras sem rede própria e bancos que 

desejam aumentar sua capilaridade de atendimento. A Associação Brasileira de 

Bancos Estaduais e Regionais (ASBACE) opera a chamada Rede Verde Amarela 

(RVA), interligando as redes proprietárias de seus associados. 

 

                                                 
4 LCF RESEARCH, Cashiers, not call centres, say Britain's banking customers.(2003). 
5 Rede proprietária é a rede de propriedade de um único banco com uso exclusivo aos seus clientes 
ou a clientes de bancos conveniados. 
6 A TECBAN (Tecnologia Bancária S.A.) é uma empresa especializada em tecnologia bancária. 
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A distribuição regional dos caixas eletrônicos depende de fatores relacionados a 

custos, rentabilidade e oportunidades de negócios. No Brasil, a distribuição 

geográfica da quantidade de caixas eletrônicos é a seguinte: 

 

 
Gráfico 2: ATM – Distribuição geográfica em 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN, 2005a, p 63. 
 

 

A tabela 8 demonstra a evolução da quantidade de transações por canal de 

atendimento no Brasil: 
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Tabela 8 – Transações bancárias por origem 

2000 2001 2002 2003 2004 Variação
Canal 

Qtde* Part Qtde* Part Qtde* Part Qtde* Part Qtde* Part 2004/ 
2003 

Automáticas 
externas (1) 557 2,8% 653 2,8% 599 2,8% 610 2,3% 667 2,2% 9,4%

Automáticas 
internas (2) 3.585 18,1% 3.805 16,2% 3.893 18,0% 6.758 25,7% 7.514 25,0% 11,2%

Auto-atendimento 
(3) 6.616 33,5% 7.766 33,1% 6.094 28,2% 7.585 28,8% 9.891 32,9% 30,4%

Home e Office 
Banking P.J.(4) 359 1,8% 664 2,8% 970 4,5% 1.174 4,5% 1.862 6,2% 58,6%

Internet Banking 
P.F.(5) 370 1,9% 820 3,5% 1.139 5,3% 1.457 5,5% 2.045 6,8% 40,4%

POS  - Ponto de 
Venda no Comércio 
(6) 

314 1,6% 380 1,6% 549 2,5% 581 2,2% 1.002 3,3% 72,5%

Transações de 
caixas de agências 4.027 20,4% 5.188 22,1% 4.463 20,6% 4.451 16,9% 3.609 12,0% -18,9%

Nº de cheques 
compensados 2.638 13,3% 2.600 11,1% 2.397 11,1% 2.246 8,5% 2.107 7,0% -6,2%

Call Center com 
intervenção 
atendente 

130 0,7% 242 1,0% 380 1,8% 321 1,2% 301 1,0% -6,3%

Call Center 
(Unidade Resposta 
Audível) 

1.164 5,9% 1.326 5,7% 1.133 5,2% 994 3,8% 850 2,8% -14,5%

Correspondentes 
Bancários (7) - - - - - - 125 0,5% 187 0,6% 49,6%

Total 19.760 100% 23.444 100% 21.617 100% 26.302 100% 30.035 100% 14,2%

Fonte: FEBRABAN, 2005  
* Quantidade em milhões  
(1) débitos automáticos, crédito de salário etc;  
(2) tarifas, taxas, IOF, CPMF etc;  
(3) saque, depósitos, consultas, emissão de cheques etc;  
(4) transferências de arquivos, consultas, pagamentos, investimentos etc;  
(5) consultas, transferências, pagamentos, investimentos, empréstimos etc;  
(6) pagamentos em lojas, supermercados, postos de gasolina etc;  
(7) estabelecimentos comerciais, correios, casas lotéricas etc;  

 

 

Como se observa, a participação das transações nos caixas eletrônicos aumentou 

de 28,8%, em 2003, para 32,9%, em 2004. Por outro lado nota-se que esta 
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participação já foi maior nos anos de 2000 e 2001, com respectivamente 33,5% e 

33,1%. A análise dos dados indica que as transações em Internet e Home Office 

Banking têm apresentado os maiores crescimentos. 

 

Vale destacar a queda de 18,9% entre 2003 e 2004 nas transações nos caixas 

tradicionais das agências, o que reflete a migração das transações para canais 

alternativos e de auto-atendimento, pois o volume total de transações aumentou 

14,2% no mesmo período. 

 

Com a evolução da tecnologia da informação (TI), os bancos de varejo vêm 

intensificando a automação de suas agências, o que pode ser verificado através dos 

investimentos em máquinas de auto-atendimento, conforme tabela a seguir: 
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Tabela 9 – ATM: tipos e localizações dos equipamentos 

Localização 

Tipo Ano 
Agências

Ante-salas 
de Auto-

Atendimento

Quiosques 
situados em 

locais 
públicos 

Postos de 
Atendimento Total 

Variação 
2004/2003

2000 4.602 7.476 2.975 586 15.639 
2001 4.717 11.677 3.340 2.803 22.537 
2002 11.490 14.157 4.396 3.190 32.233 
2003 16.145 16.636 5.201 3.577 41.559 

ATM - multifuncional

2004 17.225 22.848 3.939 4.208 48.220 16,00% 
2000 27.150 13.635 1.063 5.770 47.618 
2001 36.991 13.700 1.557 5.818 58.066 
2002 33.781 12.916 2.195 5.475 54.367 
2003 32.210 12.132 2.833 5.131 52.306 

Cash Dispenser 

2004 35.995 10.916 3.490 6.307 56.708 8,40% 
2000 9.086 6.236 14 364 15.700 
2001 10.263 7.627 7 219 18.116 
2002 9.599 6.889 8 476 16.972 
2003 8.935 6.151 9 733 15.828 

Terminal de depósito

2004 10.450 7.154 378 1.192 19.174 21,10% 
2000 11.663 8.776 30 1.791 22.260 
2001 12.159 10.974 150 976 24.259 
2002 4.747 2.825 821 916 9.309 
2003 3.474 762 1.491 1.381 7.108 

Terminal de extrato e 
saldo 

2004 957 1.222 133 1.089 3.401 52,20% 
2000 5.961 1.206 12 5 7.184 
2001 6.791 2.260 9 32 9.092 
2002 8.037 1.884 573 56 10.550 
2003 9.282 1.963 598 80 11.923 

Dispensador de 
cheques 

2004 10.784 2.504 696 90 14.074 18,00% 
2000 58.462 37.329 4.094 8.516 108.401 
2001 70.921 46.238 5.063 9.848 132.070 
2002 67.654 38.671 7.993 10.112 124.431 
2003 70.046 37.644 10.132 10.902 128.724 

Total 

2004 75.411 44.644 8.636 12.886 141.577 10,00% 
Fonte: FEBRABAN, 2005. 

 

Os bancos estão investindo na ampliação de suas redes de caixas multifuncionais, 

substituindo antigos caixas eletrônicos com funções únicas.  

 

O caixa multifuncional tem como característica a amplitude de transações 

disponíveis, permitindo ao cliente efetuar saques, depósitos, pagamentos, consultas, 
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extratos, transferências e algumas aquisições de produtos, tais como cartão de 

crédito pré-aprovado ou o débito automático7. Se por um lado este tipo de caixa 

eletrônico apresenta grande diversidade de opções de transações, por outro, a sua 

operação é um pouco mais complexa, pois exige que os usurários naveguem no 

sistema, passando por diversas telas e rotas para achar a transação requerida. 

Devido a esta diversidade de funções muitos clientes demandam auxílio de 

funcionários das agências para utilizar os caixas eletrônicos. 

 

Pelo lado da produtividade, a justificativa principal para os investimentos em caixas 

eletrônicos é o fato da transação neste canal ser em torno de quatro vezes mais 

barata que uma transação no caixa humano tradicional8. Desta maneira, a migração 

do usuário bancário para este tipo de canal pode trazer grandes ganhos em redução 

de custos para o setor bancário em geral. 

 

No caso brasileiro, a migração para o canal caixa eletrônico apresenta restrições. 

Um exemplo é o fato da maioria das redes de caixas eletrônicos dos bancos não 

serem compartilhadas, fazendo com que os clientes só possam utilizar os ATMs de 

seu próprio banco9. Outro problema é o contingente de população não bancarizada 

(cerca de 75% das pessoas no país, segundo o IBGE) que utilizam o atendimento 

via caixa humano, pois os caixas eletrônicos ainda não estão preparados para 

executar transações com não clientes (com exceção para os depósitos). 

Recentemente, a população não bancarizada teve suas opções de serviços 

ampliadas com o advento dos correspondentes bancários, o que possibilitou que 

agências do correio, lotéricas e supermercados pudessem executar operações mais 

simples, tais como receber contas e depósitos.  

 

 

                                                 
7 Características dos caixas multifuncionais são descritas no site da FEBRABAN no link Dados do Setor. 
8 Chemical Bank, citado na Tese de Doutorado de ARCO E FLEXA, I. (1996) 
9 Exceção feita a rede 24 HORAS, administrada pela empresa TECBAN que presta serviços compartilhados aos 
bancos associados. 
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Comparativo internacional 
 

 

Na tabela 10, é possível comparar o número de terminais por habitante e o número 

de transações por habitante no Brasil em relação a uma seleção de países: 

 
Tabela 10 – Quantidade de terminais e de transações e valor médio transacionado 

Número de terminais 
por milhão de 

habitantes 
Número de transações 

per capita 
Valor médio por 
transação (USD) País 

2002 2003 % 2002 2003 % 2002 2003 % 
Alemanha 612 620 1,3 20,2 39,6 96,0     149,7      200,2   33,7 
Bélgica 684 681 -0,4 23,6 25,4 7,6       98,5      120,5   22,3 
Brasil 744 767 3,1 26,0 32,1 23,3       46,5        50,8   92,0 
Espanha 1230     21,0           93,8      
Estados Unidos 1221 1275 4,4 36,8 37,1 0,8       68,0        68,2     0,3 
Finlândia 406     46,3           74,9      
França 637 683 7,2 19,8 20,3 2,5       59,1        73,4   24,2 
Holanda 466 465 -0,2 30,5 30,4 -0,3     100,0      118,6   18,6 
Itália 683 671 -1,8 10,9 11,0 0,9     152,6      186,1   22,0 
Japão 895 872 -2,6 2,9 2,7 -6,9     461,0      
Portugal 1074     38,0           83,3      
Reino Unido 690 783 13,5 38,3 40,0 4,4       90,0        99,1   10,1 
Suécia 297 299 0,7 36,0 36,6 1,7       86,2      106,4   23,4 
Suíça 706 722 2,3 15,5 15,8 1,9     157,3      179,5   14,1 
Fontes: Bancos, TECBAN, BIS/CPSS, Banco Central Europeu (in BACEN, 2005a) 

 

Com base na tabela 10 verifica-se que o Brasil apresenta posição intermediária entre 

os países selecionados no que se refere ao número de terminais por habitantes e 

número de transações per capta. Vale destacar que o Brasil foi o segundo país com 

maior crescimento em transações per capta entre 2002 e 2003 (23,3%) ficando atrás 

somente do crescimento da Alemanha. 

 

Para o BACEN (2005a) uma maior interoperabilidade entre os caixas eletrônicos dos 

diversos bancos, aliado a um aumento da população bancarizada impulsionaria o 

uso da rede de auto-atendimento gerando maior eficiência ao sistema.  

 

Na tabela 11 pode-se verificar que os EUA são um exemplo de rede grande com alta 

utilização por terminal. Enquanto a Suécia e a Finlândia apresentam alta utilização 
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por terminal, o Japão apresenta uma rede grande porém com baixo nível de 

utilização. 
 

Tabela 11 – Quantidade de transação por terminal 

Fontes: Bancos, TECBAN, BIS/CPSS, Banco Central Europeu (in BACEN, 2005a) 
 

A evolução do volume mensal médio de transações por caixa eletrônico no Brasil 

está apresentada no quadro a seguir: 

 
Gráfico 3 – Evolução da utilização de caixas eletrônicos no Brasil (elaboração própria) 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
Fonte: FEBRABAN, 2005. 

 

Número de terminais por  
milhão de habitantes 

Número de transações  
por terminal País 

2002 2003 % 2002 2003 % 
Alemanha 612 620 1 33.007 63.871 98 
Bélgica 684 681 0 34.503 37.298 11 
Brasil 744 767 3 34.995 41.824 20 
Espanha 1.230     17.073     
Estados Unidos 1.221 1.275 4 30.139 29.098 -3 
Finlândia 406     114.218     
França 637 683 7 31.083 29.722 -4 
Holanda 466 465 0 65.451 65.376 0 
Itália 683 671 -2 15.959 16.393 3 
Japão 895 872 -3 3.240 3.096 -4 
Portugal 1.074     35.382     
Reino Unido 690 783 14 55.507 51.086 -8 
Suécia 297 299 1 121.212 122.408 1 
Suíça 706 722 2 21.955 21.884 0 
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Segundo dados apresentados por um executivo da TECBAN10, a quantidade ideal 

de transações para que um caixa eletrônico seja economicamente vantajoso e ao 

mesmo tempo não tenha sua capacidade superutilizada, reduzindo a qualidade do 

atendimento, é de aproximadamente 6.000 transações mensais. No gráfico verifica-

se que existe uma subtilização do parque atual de equipamentos eletrônicos no 

Brasil, e que há espaço para a expansão do atendimento sem a necessidade de 

novos investimentos (a não ser para substituição de equipamentos de uma geração 

tecnológica anterior).  

 

Na tabela a seguir exibe a quantidade de transações efetuadas nos caixas 

eletrônicos no Brasil por tipo de acesso e função 

 

Tabela 12 – Quantidade de transações por tipo de acesso e função 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: BACEN, 2005a, p. 64. 

 

                                                 
10 A quantidade de transações ideais está em apresentação do Sr. Renato César Mascaretti, Diretor Geral da 
TECBAN, na Conferência AA 2003. 

Milhões
2001 - 2004

Qtde % %
Acesso Aberto 1.552   1.840   2.037   2.351   100% 51,5%

Saque 616      682      688      830      35% 34,7%
Consultas de Saldo e Extrato 496      592      727      844      36% 70,0%
Outras Funções 199      235      233      311      13% 56,2%
Depósito 157      215      261      242      10% 53,9%
Pagamento 56        86        100      101      4% 80,0%
Transferência de crédito interbancária 27        30        29        24        1% -13,3%

Acesso Restrito 2.265   2.706   2.635   3.841   100% 69,6%
Saque 938      1.140   1.184   1.132   29% 20,7%
Consultas de Saldo e Extrato 670      774      1.511   1.710   45% 155,3%
Depósito 143      239      312      343      9% 139,4%
Outras Funções 391      420      477      470      12% 20,1%
Pagamento 75        80        85        111      3% 48,6%
Transferência de crédito interbancária 49        53        67        76        2% 55,5%

Total 3.817   4.546   5.672   6.192   100% 62,2%
Saque 1.554   1.822   1.872   1.961   32% 26,2%
Consultas de Saldo e Extrato 1.166   1.366   2.237   2.554   41% 119,0%
Outras Funções 590      655      737      712      11% 20,5%
Depósito 300      454      546      654      11% 117,8%
Pagamento 131      166      184      212      3% 62,1%
Transferência de crédito interbancária 76        83        96        99        2% 30,7%

2004Transações de ATM 2001 2002 2003
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Como se observa, cerca de 73% das transações efetuadas nos caixas eletrônicos 

em 2004 estão concentradas em operações de saque e consultas de saldo e extrato. 

Estas transações são consideradas simples pelos usuários (COSTA FILHO, 1996) e 

para os bancos são apenas operações transacionais, ou seja, não agregam valor ao 

cliente. As demais transações, apesar de apresentarem crescimento relativo, ainda 

representam pouco no uso do auto-atendimento.  

 

As chamadas “outras funções” representam novas funcionalidades que vem sendo 

incorporadas a este canal, tais como aplicações financeiras e contração de Crédito 

Direto ao Consumidor (CDC), que são funções de venda e não funções 

transacionais. O que se verifica é que a evolução das “outras funções” foi muito 

maior em locais de acesso restrito do que em locais de acesso aberto, o que de 

acordo com o BACEN está relacionado ao não-compartilhamento das redes de auto-

atendimento entre os bancos. Esta talvez seja uma das causas, porém, este tipo de 

transação é mais complexo e, portanto os clientes sentem maior confiança em 

acessar estas funções em ambientes restritos, pois para obter informações 

adicionais há a possibilidade de consultar os funcionários das agências. Neste 

contexto, a orientação humana aos usuários dos caixas eletrônicos pode auxiliar 

também no incremento das vendas de produtos que vão sendo agregados ao canal 

caixa eletrônico, além de auxiliar na migração de operações simplesmente 

transacionais. 

 

 

9.3. Perspectivas Futuras dos Canais 
 

 
Para Svigals (1998) as seguintes tecnologias serão os catalisadores de novas 

mudanças nas agências bancárias: 

 

 Cartões de plástico; 

 Alternativas de comunicação; 

 Computadores pessoais; 

 Telefones com display; 
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 Equipamentos de auto-atendimento. 

A importância destes catalisadores está relacionada com sua capacidade de 

proverem, à indústria de serviços financeiros, novos canais de distribuição que são 

freqüentemente mais rápidos e baratos, além de oferecerem mais funcionalidades 

que as agências bancárias tradicionais. 

 

Segundo o BACEN (2005a), um importante meio de aumentar a eficiência do 

sistema de canais de distribuição nos bancos é a viabilização do compartilhamento 

das redes de caixas eletrônicos proprietárias. O baixo grau de compartilhamento tem 

resultado nos seguintes efeitos: 

 

 Baixo nível de utilização da capacidade instalada dos caixas eletrônicos, 

representando uma média inferior à média de outros países e da 

capacidade máxima das máquinas; 

 

 Sobreposição na localização dos equipamentos; 

 

 Maiores custos com desenvolvimento e manutenção das redes e 

equipamentos e maiores despesas com logística. 

 

De acordo com a experiência internacional, a interoperabilidade e o 

compartilhamento de redes de caixas eletrônicos têm demonstrado importante papel 

na  disseminação da utilização dos canais eletrônicos em diversos países.  

 

Em pesquisa efetuada pelo BACEN (2005a), com uma amostra de vinte bancos de 

pequeno, médio e grande porte, foram apontados os seguintes possíveis efeitos 

positivos do compartilhamento das redes de caixas eletrônicos: 

 

 Aumento do acesso dos consumidores aos canais de pagamentos, com 

maior capilaridade das redes de atendimento e conseqüente ganho de 

escala e redução dos custos logísticos, operacionais e de 

desenvolvimento e manutenção da infra-estrutura; 
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 Com a redução dos custos fixos do sistema e do custo unitário de 

transação, se abriria a possibilidade de redução das tarifas; 

 

 Aumento da comodidade e conveniência dos usuários através de maior 

quantidade de opções de serviços bancários e de maior agilidade na 

disponibilização de produtos financeiros; 

 

 Redução dos custos de instalação de novos equipamentos, possibilitando 

a ampliação da oferta de caixas eletrônicos em locais onde atualmente 

não existe viabilidade econômica.  

 

 Redução dos custos de desenvolvimento, manutenção e atualização dos 

caixas eletrônicos devido à racionalização e otimização dos investimentos 

em infra-estrutura (hardware, software e comunicação). 

 

Por outro, apesar dos efeitos acima mencionados, o BACEN (2005a) avalia que as 

seguintes dificuldades também estão presentes: 

 

 Pelo fato de terem redes proprietárias com baixo nível de 

compartilhamento, os caixas eletrônicos dos bancos apresentam grande 

diferenciação entre os bancos, de maneira que sua integração pode 

demandar altos investimentos. Além disso, o tamanho das redes de caixas 

eletrônicos é diferenciado e os grandes bancos de varejo que fizeram altos 

investimentos na ampliação de sua capilaridade precisariam ser 

remunerados de maneira diferenciada para compartilhar seus 

equipamentos; 

 

 Ausência de coordenação entre os bancos para estabelecimento de 

protocolos comuns de comunicação e de processos, além de padrões de 

segurança e qualidade mínimos no atendimento eletrônico; 
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 Ausência de entendimento entre os bancos para se estabelecer tarifas 

interbancárias que remunerem de maneira equilibrada as instituições que 

fornecerem suas redes. 

 

Apesar de algumas dificuldades, o compartilhamento dos caixas eletrônicos é 

importante para o aumento da eficiência do sistema como um todo e principalmente 

para os clientes. Desta forma, o BACEN deve intensificar ações que incentivem as 

instituições financeiras a compartilhar seus terminais. 

 

No Brasil, os grandes bancos de varejo, que possuem extensa rede proprietária, 

estão relutando em aceitar o compartilhamento como um benefício, pois seus 

executivos entendem que redes próprias de caixas eletrônicos representam 

vantagens competitivas, pois a capilaridade de distribuição é valorizada pelos 

consumidores. Além disso, os caixas eletrônicos localizados em quiosques e pontos 

externos também funcionam como um instrumento de valorização da marca.  

 

A intensificação do uso dos caixas eletrônicos também deve ser impulsionada por 

alguns avanços tecnológicos. Dentre estes avanços podemos destacar o uso da 

plataforma web como interface de comunicação com o cliente. De acordo com 

especialistas americanos (BANK SYSTEM & TECHNOLOGY ONLINE, 2005), 

atualmente 90% dos caixas eletrônicos usam basicamente a mesma plataforma 

tecnológica que existia 10 anos atrás.  

 

Segundo Breitkopf (2001) uma tendência tecnológica associada aos caixas 

eletrônicos é a sua conexão à Internet, o que possibilita um grande aumento na 

quantidade de funcionalidades disponíveis, incluindo propagandas em vídeo e algum 

tipo de comércio eletrônico.  

 

Conforme dados sobre o uso dos caixas eletrônicos no mercado norte-americano 

verifica-se que o número de usuários e a quantidade de transações não estão 

crescendo, apesar de desde o início da década de 90 a quantidade de 

equipamentos ter quadruplicado (BREITKOPF, 2001; SCHNEIDER, 2004). Breitkopf 

argumenta que os especialistas em tecnologia bancária consideram o caixa 
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eletrônico com plataforma web uma forma de impulsionar o seu uso e agregar valor 

ao negócio bancário. 

 

Tecnicamente o caixa eletrônico com plataforma web está ligado à Internet e usa o 

mesmo protocolo HTML, porém ele não permite que o usuário navegue na Net ou 

entre em salas de bate papo. Os caixas eletrônicos são configurados de maneira 

similar à Intranet, utilizando redes internas seguras da própria instituição financeira. 

Uma outra razão para trocar a plataforma dos caixas eletrônicos para web é a 

possibilidade de migrar toda todas as plataformas dos bancos para uma plataforma 

comum e muito flexível. Segundo o executivo principal de marketing da DIEBOLD 

INC. (uma das maiores fabricantes de caixas eletrônicos no mundo) Ken C. Justice 

(2001, apud BREITKOPF, 2001), ao utilizar uma plataforma única os bancos 

reduzem seus custos de desenvolvimento, pois a adição de novas funcionalidades 

nos canais de distribuição só requer a programação para um único sistema. 

 

Outro benefício observado pelos especialistas é o fato da plataforma web permitir 

maior customização no marketing e na oferta de produtos aos clientes de acordo 

com o perfil individual de cada um.  

 

Uma restrição a esta migração é o valor do investimento. Segundo Breitkopf (2001) o 

custo de um caixa eletrônico adaptado à plataforma web é de 30 a 50 mil dólares, 

sendo que a adaptação de uma máquina que usa a plataforma atual custa de 5 a 10 

mil dólares.  Outra restrição é o fato de muitas das novas funcionalidades permitidas 

pela plataforma web requerem bandas largas de comunicação, ou seja existe a 

necessidade de investir em novas estruturas de comunicação para que o caixa 

eletrônico não tenha um tempo de resposta muito alto.  

 

Em fev/05, o banco americano Wells Fargo terminou a implantação da plataforma 

web em todos os seus 6.200 caixas eletrônicos. Segundo o banco, esta nova 

tecnologia permitiu que todos os canais de atendimento fossem integrados e 

espelhassem uma comunicação visual única, com todos os recursos interativos da 

Internet. Segundo Jonathan Velline, vice-presidente sênior do Wells Fargo, o banco 

adotou esta estratégia pelo fato de terem percebido que a tecnologia tradicional dos 
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caixas eletrônicos estava limitando os serviços que poderiam ser oferecidos aos 

consumidores. 

 

Diniz (2000) afirma que a evolução da tecnologia e o crescimento da web como 

canal bancário está fazendo com que a Internet seja o elemento principal para 

integração dos diversos canais utilizados pelos bancos. Para Diniz a Internet não 

deve substituir outros canais, mas sim integrá-los. Com base nesta afirmação pode-

se supor que os caixas eletrônicos também estarão integrados a esta rede baseada 

na Internet. A web, além de ser um canal transacional também é um canal de 

relacionamento. Assim, com a adoção da web nos caixas eletrônicos, estes 

passarão a ser, também, um canal de relacionamento.  
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10. CONCEITO DE SISTEMAS DINÂMICOS 
 

 

Autores como Richmond (1997), Kirkwood (1998) e Kim (1999) desenvolveram 

conceitos e modelos de utilização do pensamento sistêmico como modo de 

entendimento de sistemas dinâmicos, cujas relações de causa e efeito não são 

lineares e unidirecionais.  

 

Implementações de mudanças em processos reais, como é o caso de melhorias em 

serviços de agências bancárias, afetam um grande número de variáveis e o 

entendimento das interações entre estas variáveis é fundamental para a avaliação 

dos efeitos da mudança em questão. Para isso, a utilização do pensamento 

sistêmico auxilia no entendimento das relações de causa e efeito entre as variáveis 

de um sistema. 

 

Para Richmond (1997) o pensamento sistêmico nos permite utilizar uma série de 

ferramentas – tais como diagramas causais, diagramas de fluxos e estoques, 

modelos de simulação, etc – que nos auxiliam a mapear, explorar e expressar nosso 

entendimento sobre sistemas dinâmicos. O pensamento sistêmico procura descrever 

o mundo através de laços de reforço ou balanço, envolvendo processos, limites, 

atrasos, padrões de comportamento no tempo e etc. 

 

Segundo Kim (1999), o pensamento sistêmico é um modo de ver e comunicar a 

realidade, nos ajudando a melhor entender e trabalhar com os sistemas que 

influenciam nossas vidas. A avaliação de um problema através do pensamento 

sistêmico pode ser feita através da construção de um diagrama causal. 

 

Kim (1999) define um sistema como um conjunto de partes interativas, interligadas e 

interdependentes que formam um complexo e unificado todo que possui um 

propósito específico. A chave de um sistema é o fato de suas partes serem 

interligadas e interdependentes. Sem tais interdependências, existe apenas uma 

coleção de partes, mas não um sistema. 
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Para Kim (1999) o pensamento sistêmico é um modelo mental que busca identificar 

padrões no comportamento dos eventos que formam os sistemas que estão ao 

nosso redor. A partir desta identificação, é possível entender com mais profundidade  

o comportamento destes sistemas.  

 

Kim (1999), Richmond (1997) e Kirkwood (1998) argumentam que o pensamento 

sistêmico requer pensamentos circulares, ou seja, requer que tenhamos uma visão 

de interdependência entre efeitos e causas, sendo que os efeitos realimentam as 

causas e cada relação de causa e efeito afeta as outras relações.  

 

O pensamento tradicional é linear e unidirecional, observando os sistemas como um 

conjunto de relações de causa e efeito independentes. A diferença entre o 

pensamento circular e o linear está no fato deste ser capaz de entender um sistema 

estático, ou seja, a representação de uma “fotografia” num dado momento, enquanto 

o pensamento circular permite que sejam compreendidos sistemas dinâmicos e seus 

comportamentos ao longo do tempo.  

 

Segundo Richmond (1997) a construção do entendimento de um problema a partir 

do pensamento sistêmico segue quatro etapas: 

 

 Especificação do Problema/Evento; 

 

 Construção da Hipótese (ou Modelo); 

 

 Teste da Hipótese (ou Modelo); 

 

 Implementação de Mudanças/Comunicação do Entendimento. 

 

 

Para cada uma das quatro etapas utilizam-se algumas habilidades do pensamento 

sistêmico. A interligação entre as etapas e as habilidades requeridas (às quais de 

acordo com o autor são sete) está representada no diagrama a seguir: 
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Diagrama x – Pensamento sistêmico e as sete habilidades 

Fonte: RICHMOND, 1997, p. 5, tradução nossa. 

 

 

 

 

Especificação do 
Problema/Evento

Construção da 
Hipótese (ou Modelo)

Teste da Hipótese 
ou Modelo)

Implementação de 
Mudanças /

Comunicação do
Entendimento

Etapa do Processo
Habilidade de 
Pensamento Sistêmico

1. Pensamento Dinâmico1. Pensamento Dinâmico

2. Pensamento sobre Causas2. Pensamento sobre Causas

3. Pensamento Global (Floresta)3. Pensamento Global (Floresta)

4. Pensamento Operacional4. Pensamento Operacional

5. Pensamento Circular5. Pensamento Circular

6. Pensamento Quantitativo6. Pensamento Quantitativo

7. Pensamento Científico7. Pensamento Científico
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Segue abaixo um quadro comparativo entre o pensamento tradicional e o 

pensamento sistêmico (RICHMOND, 1997): 

 

PENSAMENTO EMPRESARIAL TRADICIONAL X PENSAMENTO SISTÊMICO 

HABILIDADES TRADICIONAIS HABILIDADES DO PENSAMENTO 
SISTÊMICO  

Pensamento Estático 
Foco em eventos particulares. 

Pensamento Dinâmico 
Visão do problema em termos de 
padrão de comportamento no tempo 

Pensamento Sobre Efeitos 
Visão do comportamento de um 
sistema como resultado de forças 
externas. 

Pensamento sobre Causas 
Coloca a responsabilidade do 
comportamento em atores internos 
que gerenciam as políticas e os fluxos 
do sistema 

Pensamento Detalhista (Árvore) 
Acredita que conhecer realmente 
algo significa focar nos detalhes. 

Pensamento Global (Floresta) 
Acredita que para conhecer algo deve-
se conhecer o contexto dos 
relacionamentos entre as partes. 

Especificação do 
Problema/Evento 

Pensamento em Fatores 
Lista fatores que influenciam ou são 
correlacionados com algum 
resultado 

Pensamento Operacional 
Concentra em estabelecer 
causalidades e compreender o 
comportamento é realmente gerado. 

Pensamento Linear 
Visão da causalidade com direção 
única, onde casa relação causal é 
independente das outras. 

Pensamento Circular 
Visão da causalidade como parte de 
um sistema dinâmica, variando ao 
longo do tempo, com os efeitos 
realimentando as causas e 
influenciando outras relações causais. 

Pensamento Mensurável 
Procura pela mensuração perfeita 
de dados 

Pensamento Quantitativo 
Aceitação de que é sempre possível 
quantificar, mesmo que nem sempre 
seja possível mensurar. 

Construção da 
Hipótese 

Pensamento de Prova Real 
Procura provar a aderência dos 
modelos através de sua validação 
com dados históricos. 

Pensamento Científico 
Reconhece que todos os modelos 
trabalham com hipóteses que quase 
sempre limitam sua aplicabilidade. 

Teste da Hipótese 

Quadro 6 – Habilidades do pensamento tradicional versus do pensamento sistêmico 

Fonte: RICHMOND, 1997, p. 8, tradução nossa. 

 

No caso do problema em questão neste trabalho, o desafio é entender quais as 

relações de causa e efeito que influenciam o comportamento do consumidor ao 

preferir utilizar o caixa eletrônico de uma agência ao invés do caixa humano. 
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11. MODELO DE AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTO 
 
Conforme discutido anteriormente o setor de serviços apresenta certas 

peculiaridades que o distingue do setor de manufatura. O fato dos serviços serem 

produzidos no momento do consumo pelo cliente, não permite que sua qualidade 

seja averiguada com antecedência. Outra característica dos serviços é o fato de não 

poder ser produzido em laboratório ou ambiente totalmente controlado, pois o 

processo de entrega depende da participação do cliente. 

 

Desta forma, implementações de melhoria de produtividade e qualidade são feitas 

diretamente nos ambientes de produção do serviço e precisam ser monitoradas para 

que caso ocorra algum efeito indesejado, os desvios sejam rapidamente corrigidos 

de maneira a não afetar o atendimento ao cliente. 

 

Thomke (2003) descreve alguns aspectos que dificultam a avaliação dos resultados 

em testes referentes à melhoria de qualidade no setor de serviços.  

Para produtos, as estruturas de pesquisa e desenvolvimento associadas a métodos 

de avaliação da efetividade de inovações de produtos já estão consolidadas. No 

desenvolvimento de novos produtos é possível fabricar amostras e testar a 

aceitabilidade dos consumidores, sem prejudicar a venda dos demais produtos de 

uma empresa. Para serviços, não é possível fabricar amostras e os testes são 

realizados durante a prestação de outros serviços já implementados. Assim, o 

cuidado ao se testar uma inovação deve ser redobrado para não comprometer o 

desenvolvimento dos negócios e a qualidade dos serviços. 

 

Por outro lado, o processo que resulta na produção e entrega de um serviço envolve 

inúmeras variáveis, tanto internas (infra-estrutura, capacitação das equipes, fluxo do 

processo, etc), quanto externas (economia, concorrência, regulamentação, etc), as 

quais afetam diretamente o resultado do serviço. 

 

Muitas pesquisas relatam a correlação entre a qualidade de atendimento e a 

satisfação de clientes. A satisfação leva à lealdade do cliente, e esta  à lucratividade 

e ao crescimento de vendas (HESKETT et al, 1994a; ZEITHAML; BERRY; 
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PARASURAMAN, 1996; SOUTERIOUS; ZENIOUS, 1999; REICHHELD; SASSER, 

1990). Apesar destes estudos, o aspecto intangível dos efeitos do investimento em 

qualidade, cujos resultados não são diretamente mensuráveis, faz com que os 

executivos não se sintam confortáveis em aprovar tais investimentos, os quais 

muitas vezes só apresentam retorno em prazos mais longos. A pressão por 

resultados rápidos acaba levando os executivos a concentrarem suas ações em 

estratégias tais como de investimentos em novos produtos e de gestão de custos 

(busca da eficiência operacional). A lógica de buscar resultados em curto prazo 

prejudica os investimentos em programas de qualidade.  

 

O modelo proposto neste trabalho visa criar uma metodologia para avaliação de 

melhorias nos serviços bancários, mais especificamente quanto ao uso do auto-

atendimento em agências. Este modelo tem por objetivo estabelecer um método 

para avaliar se a inclusão de um funcionário dedicado ao auxílio dos clientes no uso 

dos caixas eletrônicos, promove incentivo suficiente para que clientes resistentes ao 

uso desta tecnologia migrem para este canal.  

 

A justificativa para este tipo de investimento está relacionada ao fato de que a 

presença de um funcionário orientador, em período integral, com o objetivo de 

auxiliar usuários no uso dos caixas eletrônicos, promove um aumento na qualidade 

da prestação de serviços no auto-atendimento, e por conseqüência promove o 

incentivo a migração dos usuários do caixa tradicional para este canal.  

 
A Migração para o Auto-Atendimento como um Sistema Dinâmico 

 

O processo que leva um consumidor a utilizar os caixas eletrônicos ao invés de 

utilizar o caixa humano apresenta diversas variáveis, as quais fazem com que o 

consumidor perceba maiores vantagens em usar um canal em detrimento de outros.  

 

Para melhor compreensão destas influências, serão utilizados conceitos do 

pensamento sistêmico (KIM, 1999; KIRKWOOD, 1998; RICHMOND,1997) para 

construção de um diagrama causal do processo de migração do uso do caixa 

humano para o uso do caixa eletrônico,  
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Para expressar o entendimento deste autor sobre o fenômeno analisado segue 

abaixo um diagrama causal do processo em estudo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 – Diagrama Causal de migração de transações para o auto-atendimento 

 (elaboração própria) 

 

No diagrama anterior estão representados dois estoques que serão objetos deste 

estudo: um estoque de transações no caixa e um estoque de transações nos ATMs 

de uma agência bancária.  
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Quando a relação de causa e efeito entre duas variáveis é diretamente proporcional 

está indicado com sinal positivo (+). Para relações inversamente proporcionais o 

sinal indicativo é negativo (-). 

 

Para construir o diagrama foram utilizadas duas perspectivas. Em primeiro lugar 

procurou-se entender quais as variáveis que levam os bancos a investirem em 

canais de auto-atendimento e promoverem incentivos para que os clientes utilizem 

estes canais. Investigando esta perspectiva verifica-se que para os bancos, o uso de 

canais de auto-atendimento gera redução de custo, aumentando o lucro e a 

capacidade de investimento. Com mais capital para investir os bancos podem 

aumentar sua força de vendas (que gera mais lucro), aumentar sua rede de 

distribuição (atraindo mais clientes) e aumentar a quantidade e a qualidade dos 

equipamentos de auto-atendimento para que a migração se intensifique. 

 

Por outro lado, há a perspectiva dos clientes. Baseando-se nas teorias de 

comportamento do consumidor, qualidade de serviços e adoção de tecnologias, 

pode-se entender que a utilização dos caixas eletrônicos pelos consumidores está 

relacionada à percepção de qualidade de atendimento superior à qualidade do 

atendimento nos caixas. Desta forma, foram destacadas as principais dimensões de 

qualidade que afetam a percepção de qualidade dos clientes em relação aos 

serviços dos caixas eletrônicos.  

 

O objetivo deste trabalho é estudar o efeito do investimento em atendimento humano 

nos caixas eletrônicos sobre a taxa de migração de uso deste canal. Como o 

objetivo deste estudo é investigar a mudança de uma variável de um sistema de 

variáveis interdependentes, o diagrama causal é um importante instrumento para 

compreensão do que influencia a migração. O conhecimento destas influências 

permite que as demais variáveis sejam controladas ou pelos menos monitoradas, de 

maneira que os resultados do teste representem a influência do estímulo que está 

sendo investigado. 

 

O modelo de análise proposto utiliza uma análise antes e depois com grupo de 

controle (MALHOTRA, 1999). Para garantir fidelidade ao teste é importante que as 
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variáveis que incentivam a migração ao auto-atendimento se mantenham estáveis 

no caso do grupo de controle e que no caso da unidade que recebeu o estímulo 

externo (atendente exclusivo para auxílio aos clientes no auto-atendimento) as 

demais variáveis também não sejam modificadas. 

 
Hipótese Adotada 

 

Como discutido anteriormente, a intenção de se utilizar um funcionário dedicado no 

atendimento pessoal ao uso dos caixas eletrônicos é uma maneira de aumentar a 

qualidade de serviços neste canal, de maneira que esta qualidade seja percebida 

como superior à qualidade do atendimento nos caixas tradicionais.  

 

Diversos estudos sustentam que o atendimento pessoal é fundamental na 

percepção de qualidade por parte dos clientes (CROSBY; EVANS; COWLES, 1990; 

BITNER; BOOMS; TETREAULT, 1990).  

 

Pires e Costa Filho (2001) realizaram uma pesquisa com clientes de um banco 

nacional para entender a importância dada em relação ao atendimento humano no 

suporte e incentivo ao uso do auto-atendimento. Como resultados desta pesquisa, 

verificou-se que a orientação no momento do uso do auto-atendimento é importante 

para a maioria dos clientes, que mesmo quando familiarizados com o uso deste 

canal, podem necessitar de auxílio para utilização de funcionalidades mais 

complexas ou diferentes daquelas utilizadas normalmente. No caso dos usuários 

menos familiarizados com o uso da tecnologia, a orientação humana é ainda mais 

importante.  

 

Outro aspecto que reforça a demanda de determinados clientes por atendimento 

pessoal é a sensação de insegurança e a falta de confiança em utilizarem novas 

tecnologias, como acontece com os clientes classificados como Light Users de 

canais de auto-atendimento (COSTA FILHO, 1996). Para vencer esta barreira, o 

atendimento pessoal nos caixas eletrônicos deveria surtir um efeito positivo no 

comportamento do cliente, aumentando sua propensão em utilizar este canal. O 

objetivo deste tipo de ação é fazer com que os clientes mais resistentes se sintam 
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mais confortáveis em utilizar o auto-atendimento no momento em que suas dúvidas 

podem ser solucionadas na hora.  

 Dentro do conceito de aprisionamento (SHAPIRO; VARIAN, 1999), o desafio dos 

bancos é demonstrar aos consumidores que os benefícios do uso do auto-

atendimento (mais conveniência e qualidade de atendimento) compensam os custos 

de troca (aprendizado e confiabilidade). O papel do assistente de auto-atendimento 

é reduzir o custo de troca do caixa tradicional para o caixa eletrônico. 

 

Pires e Costa Filho (2001) argumentam que os consumidores bancários são 

propensos a utilizar os canais de auto-atendimento, sejam caixas eletrônicos, 

atendimento telefônico ou internet, e o atendimento humano é um importante meio 

de auxílio na assimilação e incorporação dessas inovações no seu cotidiano. 

 

Modelo de Avaliação 
  

Para estudarmos o efeito do estímulo de se incluir auxílio no auto-atendimento deve-

se primeiro conceituar a variável migração. 

 

O índice de utilização dos caixas eletrônicos será definido como a razão entre o 

volume de transações efetuadas nos caixas eletrônicos e o volume de transações 

efetuadas nos caixas eletrônicos e no caixa humano: 

 

Índice de utilização dos ATMs  =      Transações no ATM    (1) 

(Transações no ATM + Transações no caixa) 

 

O modelo de avaliação proposto segue os seguintes passos: 

 

Passo 01 – Levantamento de características da agência que receberá o 

investimento, concentrando-se no volume de transações efetuadas, quantidade e 

tipo de cliente (classe social, renda, nível educacional, etc) que utilizam seus 

serviços, situação sócio-econômica da região onde está localizada a agência, 

quantidade de funcionários e de caixas eletrônicos.  
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Passo 02 – Utilizando as mesmas características de análise do passo 01, selecionar 

agências que possuam características semelhantes à agência que recebeu o 

investimento, as quais farão parte do grupo de controle. 

 

Passo 03 – Conforme demonstrado no diagrama causal da figura 15, são muitas as 

variáveis que influenciam a migração de clientes para o uso do auto-atendimento. 

Desta forma, garantir a fidedignidade da avaliação, o grupo de controle deve ser 

isolado para garantir que tais variáveis não sofram variação ao longo do teste. Como 

o teste é feito num ambiente real de atendimento e as mudanças muitas vezes são 

inevitáveis e incontroláveis, é muito importante que na definição do grupo de 

controle haja mais de uma agência.  

No caso da agência teste, deve-se atentar para as demais variáveis, procurando 

isolar somente a variável auxílio ao uso do auto-atendimento. 

 

Passo 04 – Levantamento de dados históricos do índice de utilização dos ATMs da 

agência teste e das agências do grupo de controle. A base histórica deve conter 

pelos menos doze meses para que análise comparativa não seja influenciada por 

efeitos sazonais. 

 

Passo 05 – Traçar gráfico do comportamento das agências do grupo de controle e 

fazer uma análise de sensibilidade caso haja alguma agência apresentando 

comportamento diferenciado das demais. Para as agências com comportamento 

semelhante, utilizar o comportamento médio como base de comparação. 

 

Passo 06 – Comparação da taxa de migração média da agência estudada em 

relação ao grupo de controle, no momento anterior e posterior à introdução do 

auxílio adicional.  

 

Passo 07 – Caso a taxa de migração da unidade estudada tenha sido superior a 

taxa do grupo de controle, calcular a quantidade de transações adicionais que foram 

migradas em função do investimento. 
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Passo 08 – Com base no valor investido e na economia proporcionada pela 

intensificação da migração avaliar se, do ponto de vista quantitativo, o investimento 

teve retorno positivo ou negativo. 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 – Modelo de investimento em funcionários orientadores (elaboração própria). 
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12. ESTUDO DE CASO 
 

 

12.1. Descrição do Estudo de Caso 
 

 

O estudo de caso é uma metodologia que tem a vantagem de analisar um processo 

ou comportamento dentro de um cotidiano real de uma empresa. 

 

O estudo de caso pesquisado neste trabalho refere-se a uma experiência que está 

sendo realizada num banco de varejo nacional com objetivo de incentivar seus 

clientes a utilizarem os caixas eletrônicos disponíveis ao invés de utilizarem os 

serviços do caixa humano. 

 

A experiência em si tratou de promover a alocação adicional de funcionários 

dedicados ao atendimento dos clientes no auto-atendimento, sem a redução dos 

funcionários dedicados à atuação nos caixas tradicionais. 

 

Esta experiência foi realizada em 2004 e este trabalho tem o objetivo de estudar o 

efeito da alocação na migração de transações dos caixas para o auto-atendimento e 

através da análise de custos de transações e custos dos funcionários adicionais, 

concluir se existe ganho de produtividade nesta experiência.  

 

Para estudar este efeito, foram definidos dois grupos de agências, sendo um dos 

grupos com funcionários adicionais e outro grupo sem tais funcionários. 

 

Com os dados de migração de transações dos dois grupos foi possível avaliar o 

efeito da experiência, utilizando-se da metodologia antes e depois com grupo de 

controle (MALHOTRA, 1999). 

 

Por se tratar da análise de uma experiência da qual este autor não tinha controle, foi 

importante avaliar como seria feita a seleção das agências para formação dos dois 

grupos avaliados. Para garantir maior representatividade na pesquisa, esta escolha 
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devia envolver alguns conceitos de semelhança entre as agências, de maneira que 

houvesse a minimização de fatores exógenos que pudessem influenciar nos 

resultados auferidos. Desta forma as agências foram escolhidas de acordo com os 

seguintes critérios: 

 

 Região geográfica: a localização de uma agência está diretamente ligada 

às características demográficas dos seus clientes. Os modelos de 

comportamento do consumidor descrevem estas características como um 

dos fatores que afetam a decisão de compra das pessoas. Portanto, foram 

selecionadas agências que se localizassem em regiões semelhantes em 

relação ao perfil sócio-econômico dos habitantes. 

 

 Perfil de atendimento: outra característica importante para seleção de 

agências semelhantes é o tamanho da agência e o volume de 

atendimento. Quanto maior a agência e o volume de pessoas que são 

atendidas diariamente, maiores são os desafios de gestão. Portanto, foram 

selecionadas agências semelhantes com base no volume de transações, 

na quantidade de funcionários e na quantidade de caixas eletrônicos. 

 

Conforme se verifica nos dados de volume de transações por canal (FEBRABAN, 

2005), as consultas e extratos são muito pouco executadas nos caixas humanos. 

Desta forma, para calcularmos o índice de utilização do auto-atendimento das 

agências, optou-se por excluir as transações de consultas e extratos de 

movimentação da avaliação, haja vista que o foco principal deste trabalho está na 

migração de transações.  

 

 

12.2. Análise dos Dados 
 

 

As agências que participaram do teste e do grupo de controle foram nomeadas da 

seguinte forma: 
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 Grupo de Controle: GC1 a GC5. 

 Agências do Teste: A1 a A5. 

 

A tabela 13 representa a evolução do índice de utilização dos caixas eletrônicos das 

agências do grupo de controle e das agências que tiveram um funcionário dedicado 

ao auxílio ao uso do auto-atendimento a partir de maio/05.  

 

Os dados apresentados são relativos, sendo que todas as agências apresentam o 

valor base 100 em jun/03.  

 
Tabela 13 – Evolução do índice de utilização dos ATMs por agência 

AGÊNCIAS DO GRUPO DE CONTROLE AGÊNCIAS DO TESTE 
MÊS 

GC1 GC2 GC3 GC4 GC5 A1 A2 A3 A4 A5 

 JUN/03        100       100       100      100       100       100       100        100        100       100 
 JUL/03        106       103         99       105       109       102       102       102       102       109
 AGO/03       107       102       101       105       107       110         99       103       108       108
 SET/03       102       104       104       109       111       106         96       103       109       114
 OUT/03        105       101       110      117       114       118         91        108        109       109 
 NOV/03        106       101       111      114       126       115         92        115        107       108 
 DEZ/03        102       103       109      117       128       118         95        110        119       110 
 JAN/04        101       102       104      109       126       113         91        110        112       111 
 FEV/04          99       103       106       115       129       119         89       108       113       110
 MAR/04       101       104       104       112       127       118         99       112       117       121
 ABR/04       103       108       106       121       136       122       107       120       127       126
 MAI/04         99       111       102      115       131       121       100        114        118       126 
 JUN/04        101       107       106      113       138       125         98        121        127       133 
 JUL/04        101       111       103      113       143       128       100        124        128       134 
 AGO/04        112       115       107      111       147       135       113        137        127       141 
 SET/04        110       119       105      111       157       123       105        136        130       137 
 OUT/04        114       114       102       117       154       128       109       133       134       136
 NOV/04       114       116       106       116       157       129       111       138       134       140
 DEZ/04       119       121       106       118       167       133       110       143       140       142

 

Como indicado anteriormente, o índice de uso do auto-atendimento definido neste 

estudo representa o total de transações feitas nos caixas eletrônicos em relação ao 

total de transações feitas nas agências (caixas tradicionais + caixas eletrônicos). A 
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evolução crescente deste índice representa um aumento relativo no uso do auto-

atendimento destas agências em relação aos caixas tradicionais. 

 

A seguir verifica-se graficamente o comportamento destes índices no tempo: 

 

 Agências do Grupo de Controle 
Gráfico 4 – Evolução do índice de utilização dos ATMs do grupo de controle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agências do Teste 
Gráfico 5 – Evolução do índice de utilização dos ATMs do grupo de teste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A comparação do teste antes e depois foi em relação aos mesmos períodos de 2003 
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agências do grupo de teste, um funcionário orientador, após receber treinamento, 

iniciou seu trabalho no mês de maio/04. Para evitar o efeito Hawthorne (THOMKE, 

2003), que é o efeito positivo descrito em testes onde as pessoas envolvidas sabem 

que estão sob observação, os resultados começaram a ser avaliados somente a 

partir de jun/04. 

 

A análise do comportamento do índice de utilização dos caixas eletrônicos das 

agências do grupo de controle revela que a agência GC5 apresentou um 

comportamento atípico em relação às demais agências. Pesquisando o que poderia 

ter acontecido, verificou-se que esta agência sofreu mudanças na sua infra-estrutura 

durante o período do teste, tendo aumentado a quantidade de caixas eletrônicos 

disponíveis. Fazendo uma análise de sensibilidade do índice de utilização do auto-

atendimento para avaliar o comportamento do grupo de controle com a agência GC5 

e sem ela, seguintes resultados foram obtidos: 

 
Gráfico 6 – Análise de sensibilidade para formação do grupo de controle – Jun/03 a Nov/03  

       (antes do teste) 
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Gráfico 7 – Análise de sensibilidade para formação do grupo de controle – Jun/04 a Nov/04  
       (depois do teste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para avaliar comparativamente a evolução média do índice de uso do auto-
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Resultados do Grupo de Controle 
 
Gráfico 8 – Evolução do índice de utilização dos ATMs no Grupo de Controle – Jun/03 a  
                    Nov/03 (antes do teste) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 9 – Evolução do índice de utilização dos ATMs no Grupo de Controle – Jun/04 a  
                    Nov/04 (depois do teste) 
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Gráfico 10 – Evolução Média do índice do Grupo de Controle Antes e Depois do Teste 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Os dados do grupo de controle revelam que houve uma queda de 0,20 pontos na 

taxa de evolução do índice de utilização do auto-atendimento no período analisado 

de 2004, em relação ao mesmo período de 2003.  

 

Uma explicação para esta queda é o processo natural de saturação do potencial de 

migração para os canais de auto-atendimento, pois nem todo tipo de transação pode 

ser migrado. Assim, por exemplo, as transações de pagamento de contas efetuadas 

por não correntistas são, necessariamente, efetuadas nos guichês de caixa, pois os 

caixas eletrônicos ainda não estão preparados para este recebimento.  
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Resultados da Agência A1 
 
Gráfico 11 – Evolução do índice de utilização dos ATMs na Agência A1 – Jun/03 a Nov/03 
                    (antes do teste) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 12 – Evolução do índice de utilização dos ATMs na Agência A1 – Jun/04 a Nov/04 
                    (depois do teste) 
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Gráfico 13 – Evolução Média do índice da Agência A1 Antes e Depois do Teste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A análise dos resultados da agência A1 demonstrou que a inclusão do funcionário 

dedicado ao uso do auto-atendimento não surtiu efeito em relação ao aumento da 

taxa de migração de transações do guichê de caixa para o caixa eletrônico.  
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Resultados da Agência A2 
 
Gráfico 14 – Evolução do índice de utilização dos ATMs na Agência A2 – Jun/03 a Nov/03  

         (antes do teste) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 15 – Evolução do índice de utilização dos ATMs na Agência A2 – Jun/04 a Nov/04 
                    (depois do teste) 
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Gráfico 16 – Evolução Média do índice da Agência A2 Antes e Depois do Teste 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

No caso da agência A2 verifica-se que após a introdução do funcionário orientador 

no auto-atendimento, houve uma inversão na tendência de queda da taxa de 
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mesmo período de 2004. 

 

Aumento Médio Mensal do Índice de Utilização 
do Auto-Atendimento Agência A2

2,22

-2,14

-3 -2 -1 0 1 2 3

DEPOIS

ANTES



  166 

 

Resultados da Agência A3 
 
Gráfico 17 – Evolução do índice de utilização dos ATMs na Agência A3 – Jun/03 a Nov/03  
                  (antes do teste) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 18 – Evolução do índice de utilização dos ATMs na Agência A3 – Jun/04 a Nov/04 
                     (depois do teste) 
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Gráfico 19 – Evolução Média do índice da Agência A3 Antes e Depois do Teste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a agência A3 pode-se verificar que após a introdução do funcionário orientador 

no auto-atendimento, ocorreu um aumento relativo na taxa mensal de migração de 

transações para o auto-atendimento. 
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Resultados da Agência A4 
 
Gráfico 20 – Evolução do índice de utilização dos ATMs na Agência A4 – Jun/03 a Nov/03  

        (antes do teste) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 21 – Evolução do índice de utilização dos ATMs na Agência A4 – Jun/04 a Nov/04 
                    (depois do teste) 
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Gráfico 22 – Evolução Média do índice da Agência A4 Antes e Depois do Teste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No caso da agência A4, a taxa de migração mensal antes e depois da introdução do 

funcionário orientador no auto-atendimento manteve-se constante. 
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Resultados da Agência A5 
 
Gráfico 23 – Evolução do índice de utilização dos ATMs na Agência A5 – Jun/03 a Nov/03  

        (antes do teste) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 24 – Evolução do índice de utilização dos ATMs na Agência A5 – Jun/04 a Nov/04 
                   (depois do teste) 
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Gráfico 25 – Evolução Média do índice da Agência A5 Antes e Depois do Teste 
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13. RESULTADOS DA PESQUISA 
 
Seguem, na tabela abaixo, os resultados consolidados das taxas de evolução média 

dos índices de uso do auto-atendimento no grupo de controle e nas agências que 

participaram do teste. 

 
Tabela 14 -  Resultados da Pesquisa 
 

 ANTES  
(A) 

DEPOIS  
(B) 

DIFERENÇA  
(B-A) 

GRUPO DE CONTROLE 
(GC) 1,51 1,31 -0,20 

A1 3,44 0,16 -3,28 

A2 -2,14 2,22 4,36 

A3 2,68 3,12 0,44 

A4 1,61 1,61 0,00 

A5 1,21 1,08 -0,13 

 
 

Custo de Transação por Canal 
 

Por serem considerados dados confidenciais, não foi possível obter informações de 

custo de transação do banco neste estudo de caso. Esta informação será baseada 

em fontes disponíveis na literatura e em revistas especializadas. 

 

Os custos de transação no guichê de caixa e nos caixas eletrônicos variam entre 

bancos, dependendo da estrutura e eficiência operacional de cada um e do nível de 

utilização dos caixas eletrônicos.  

 

Segundo Corrêa e Caon (2002) os custos aproximados de uma transação em 

bancos no Brasil são os seguintes: 
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Tabela 15 - Custo aproximado de uma transação por diversos meios em bancos no Brasil 

Custo de transação do ponto de vista do banco 
Feita no guichê da agência R$ 2,50 
Feita num caixa eletrônico R$ 0,50 
Feita por ligação EDI R$ 0,08 
Feita pela Internet R$ 0,01 

Fonte: CORRÊA; CAON, 2002, p. 63. 
 

Em artigo publicado na revista TI & Governo (2005), o diretor de Ambiente 

Tecnológico da Caixa Econômica Federal, Josemir Mangueira Assis, destaca que no 

Brasil uma transação no guichê de caixa tem um custo médio de R$ 2,50, enquanto 

que as operações nos caixas eletrônicos podem variar entre R$ 0,60 e R$ 2,00, 

dependendo do tipo de transação.  

 

Esta variabilidade do custo de transação nos caixas eletrônicos pode ser explicada 

pelo fato de transações como consultas ou pagamento de contas não exigirem 

trabalho de retaguarda, sendo desta forma menos dispendiosas; por outro lado 

transações de saques e depósitos demandam, respectivamente, trabalho para o 

abastecimento dos equipamentos e trabalho para captura dos cheques e contagem 

do numerário, sendo por isso mais caras. 

 

Com base nos dados mais recentes trazidos por Assis, será utilizado o valor de R$ 

2,50 como custo médio das transações nos caixa tradicional e o valor de R$ 1,30 

como custo médio das transações nos caixas eletrônicos. Desta forma, para cada 

transação migrada do caixa humano para o caixa eletrônico tem-se uma economia 

aproximada de R$ 1,20. 

 

Custo do Funcionário Orientador 
 

No estudo de caso apresentado, os funcionários contratados para orientação aos 

clientes nos caixas eletrônicos, foram estagiários. Para o estabelecimento do custo 

destes funcionários serão utilizados dados do acordo da convenção coletiva de 

trabalho dos bancários de 2004/2005, onde está definido que o valor da bolsa de um 

estagiário não deve ser inferior ao salário de ingresso na carreira bancária, na 
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proporção das horas de sua jornada de trabalho. O salário de ingresso para jornada 

de seis horas de trabalho é de R$ 503,9811.  

 

Como os estagiários nas agências trabalhavam seis horas ao dia, adicionado um 

valor médio de vale-transporte de duas conduções diárias, o valor do investimento 

em cada funcionário dedicado à orientação no auto-atendimento pode ser estimado 

como sendo: 

 

Investimento em cada funcionário = Bolsa Auxílio + Vale Transporte 

 

Bolsa Auxílio = R$ 503,98 

Vale Transporte = 22 * 2 * R$ 2,0012 = R$ 88,00. 

 

Investimento em cada funcionário = R$ 503,98 + R$ 88,00 = R$ 591,88. 

 

As cinco agências que participaram do teste têm volume de transações muito 

próximos (critério utilizado na seleção), sendo que cada 1% de incremento no índice 

de uso do auto-atendimento equivale à migração de 92 transações do guichê de 

caixa para os caixas eletrônicos. 

 

Com base na informação de que cada transação migrada do guichê de caixa para o 

caixa eletrônico resulta numa redução de R$ 1,20 nos custo da agência e sabendo 

que cada 1% de aumento no índice de migração equivale a 92 transações migradas 

para os caixas eletrônicos, chegou-se aos seguintes resultados: 

 

                                                 
11 Fonte: Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários de 2004/2005. Disponível em 
<http://www.spbancarios.com.br/spb/direitos.asp>.  
12 Valor da tarifa de transporte municipal rodoviário na cidade de São Paulo (base: junho 2005). 
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Tabela 16 – Análise do Investimento em Orientadores do Auto-Atendimento 

DIFERENÇA ENTRE TAXA DE MIGRAÇÃO DAS 
AGÊNCIAS TESTE E O GRUPO DE CONTROLE 

AGÊNCIA 
ANTES  

(A) 
DEPOIS  

(B) 
DIFERENÇA  

(B-A) 

QTDE DE 
TRANSAÇÕES 
ADICIONAIS 
MIGRADAS  
POR MÊS 

ECONOMIA 
MENSAL 

(R$) 

A1 1,93 -1,15 -3,08 -283 -339,60 

A2 -3,65 0,91 4,56 420 504,00 

A3 1,17 1,81 0,64 59 70,80 

A4 0,10 0,30 0,20 18 21,60 

A5 -0,30 -0,23 0,07 6 7,20 

 

A análise dos dados acima demonstra que das cinco agências analisadas, somente 

uma (A1) não apresentou um aumento relativo na taxa de migração de transações 

para os caixas eletrônicos. Uma explicação para isto pode ser a alta taxa de 

migração verificada nesta agência no ano de 2003.  

 

A agências A3, A4 e A5 apresentaram aumentos relativos nas taxas de migração, 

porém com resultados pouco expressivos, o que leva a conclusão de que a 

presença dos funcionários orientadores não impulsiona a taxa de migração.  

 

Do ponto de vista da análise de custo benefício direto, a economia mensal resultante 

do aumento relativo da taxa de migração não foi suficiente para compensar o 

investimento mensal estimado de R$ 591,88 por funcionário ao mês, em nenhuma 

das agências em estudo.   
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14. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 
 

A partir dos dados colhidos e analisados no estudo de caso podemos dizer que o 

investimento em funcionários orientadores no auto-atendimento não tem um retorno 

financeiro direto em relação ao incentivo a migração para este canal.  

 

Uma primeira discussão importante para análise deste trabalho é o reconhecimento 

de suas limitações. Como não foi possível o acesso aos custos exatos de transação 

e o custo dos funcionários do banco avaliado, a conclusão sobre a análise de custo 

benefício é uma estimativa. Outra limitação é o fato do tamanho da amostra 

pesquisada não ser suficiente para chegar a conclusões com valores estatísticos, ou 

seja, trata-se de um estudo exploratório que não tem por objetivo fazer 

generalizações.  

 

Não ter o controle total das demais variáveis que influenciam o aumento do uso do 

auto-atendimento, também é uma limitação. Conforme demonstrado através de um 

diagrama causal, existem inúmeras influências na percepção de qualidade do cliente 

em relação aos serviços oferecidos nos caixas eletrônicos. Muitas dessas variáveis 

são intangíveis e dessa forma de difícil quantificação. O perfil dos orientadores e o 

treinamento a que foram submetidos também podem ter influenciado nos resultados. 

 

A definição do grupo de controle através de variáveis demográficas também pode ter 

influência sobre os resultados. Heskett, Sasser e Hart (1994) avaliam que o 

comportamento de clientes frente aos serviços é melhor explicado através de dados 

psicográficos (necessidades, expectativas, experiências) e da percepção de risco do 

cliente, do que através de dados demográficos. Para Rugimbana (1995) a 

predisposição dos consumidores bancários em relação ao uso dos caixas eletrônicos 

está mais relacionada aos atributos de qualidade percebida do que características 

como escolaridade, renda e idade. Porém, a utilização de variáveis demográficas 

para seleção do grupo de controle foi o meio escolhido pelo fato do banco em estudo 

segmentar suas agências de acordo com este critério. 



  177 

 

A aplicação de um modelo de avaliação de investimento em qualidade de 

atendimento em bancos, assim como em empresas de serviços em geral, traz 

componentes que dificultam sua realização, pois os testes ocorrem em unidades que 

estão atendendo normalmente os clientes. Se por um lado isto pode representar um 

risco caso afete a qualidade do atendimento ao cliente, por outro lado tais testes são 

feitos em situações reais e, assim, apresentam resultados mais sólidos que testes 

feitos em laboratórios. 

 

A contribuição proposta neste trabalho não é a geração de conclusões generalistas, 

mas sim a promoção de um melhor entendimento sobre o processo de migração de 

usuários para o uso do auto-atendimento e a proposição de um modelo de avaliação 

quantitativo para o investimento em auxílio humano. Desta forma, cada banco pode 

utilizar seus dados de custos de transação e de investimento em pessoas, para 

apoiar a decisão de investir ou não neste recurso. Além da dimensão quantitativa 

avaliada neste trabalho, existem dimensões qualitativas no investimento em 

funcionários orientadores, que podem melhorar a percepção de qualidade e a 

satisfação dos clientes, o que poderia levar a um aumento na lealdade e na 

rentabilidade da agência. 

 

Os modelos de investimento em qualidade devem considerar seus respectivos  

retornos financeiros (RUST; ZAHORIK; KEININGHAM, 1995). A função qualidade 

deve ser tratada pelos bancos com a mesma importância que as tradicionais funções 

de marketing, de operação ou de tecnologia de informação, pois a qualidade em 

serviços é a base para conquista de diferenciais competitivas sustentáveis.  

 

Para que os investimentos em qualidade possam ser mensurados é necessário que 

os experimentos em melhorias de processos e serviços sejam testados através de 

técnicas mais sofisticadas de análise. A função de pesquisa e desenvolvimento em 

serviços requer equipes com conhecimento multidisciplinar, que incorporem 

conceitos de marketing, de processos, de estatística e de finanças.   
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Oliva e Sterman (2001) destacam a queda da qualidade nas empresas de serviços 

em função do foco em redução de custos, que traz resultados imediatos, mas pode 

comprometer os resultados futuros. Face a intensa busca pela eficiência 

operacional, os bancos têm tratado as áreas de atendimento transacional (não 

comercial), como os guichês de caixa ou as áreas de atendimento telefônico, como 

se fossem áreas de produção de uma fábrica.. Porém, ao contrário do que ocorre na 

indústria manufatureira, no setor de serviços a maioria dos momentos de contato 

com o cliente ocorre nestas áreas de atendimento. A produtividade como meta 

principal faz com que os momentos da verdade não sejam aproveitados de maneira 

ótima, de maneira a intensificar o relacionamento com o cliente e garantir 

rentabilidade em longo prazo. Ryder (1998) sustenta que o gerenciamento dos 

momentos de contato com os clientes é fundamental para competitividade das 

empresas de serviços.  A interação entre os funcionários e os clientes é fundamental 

para aumentar a qualidade percebida e favorecer a retenção de clientes (BITNER; 

BOOMS; TETREAULT, 1990; CROSBY; EVANS; COWLES, 1990). 
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15. FUTURAS PESQUISAS 
 

Num ambiente cada vez mais competitivo, a busca pela diferenciação requer dos 

bancos investimentos na qualidade de serviços. Tradicionalmente, estes 

investimentos não são avaliados quantitativamente, principalmente pelo fato dos 

serviços acarretarem resultados muitas vezes intangíveis. O fato destes resultados 

serem intangíveis não quer dizer que não podem ser mensurados. Neste trabalho foi 

proposto um modelo de avaliação do benefício direto a migração de transações para 

os caixas eletrônicos.  

  

A utilização dos caixas eletrônicos nas agências bancárias com o auxílio humano 

possibilita um vasto campo para futuras pesquisas.  

 

Em primeiro lugar, o atendimento humano na agência representa um aumento na 

qualidade de serviços. De acordo com pesquisas e estudos de diversos autores a 

qualidade no atendimento afeta a satisfação dos clientes, que por sua vez está 

relacionada à retenção e à rentabilidade dos clientes. Este aspecto não fez parte 

deste trabalho, mais é um importante complemento ao entendimento do papel do 

atendimento humano no uso dos caixas eletrônicos. Aliando a análise do benefício 

gerado pela migração de transações dos guichês de caixas tradicionais para os 

caixas eletrônicos à análise do impacto na qualidade, na satisfação, na retenção e 

na rentabilidade dos clientes, o retorno sobre o investimento em funcionários 

orientadores poderia ser avaliado de maneira mais completa. 

 

Outra linha de pesquisa que poderia ser explorada é avaliar o perfil dos funcionários 

orientadores. Nos trabalhos sobre auto-atendimento o foco principal está voltado 

para identificação das expectativas, necessidades e impressões dos clientes, sendo 

que o papel e o tipo de abordagem do funcionário orientador é raramente explorado. 

Segundo Gilly e Zeithaml (1985) e Costa Filho (1996), o comportamento do cliente 

frente aos caixas eletrônicos varia de acordo com características como idade e 

escolaridade. Clientes idosos, por exemplo, necessitam de maior atenção e 

quantidade de informação para se sentirem seguros no momento dos caixas 
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eletrônicos. Desta maneira, os funcionários orientadores precisam estar treinados e 

preparados para interagir com os consumidores de maneira distinta, dependendo do 

seu perfil.  

 

Uma outra abordagem de pesquisa está relacionada ao que se verifica através dos 

dados do BACEN (2005a). Atualmente cerca de 73% das transações efetuadas nos 

caixas eletrônicos são operações de saques e consultas de saldos e extratos, as 

quais são consideradas transações simples pela maioria dos usuários (COSTA 

FILHO, 1996). Isto ocorre, principalmente, devido à insegurança dos consumidores 

em efetuar operações mais sofisticadas nos caixas eletrônicos sem terem o domínio 

total de suas conseqüências. Dentro deste contexto, o auxílio humano no auto-

atendimento poderia trazer um efeito positivo no sentido de garantir maior 

quantidade de informação os consumidores que poderiam se sentir motivados a 

operar transações mais complexas. Uma pergunta que se faz é até que ponto a 

orientação humana faz com que o usuário deixe de utilizar o guichê de caixa 

tradicional para operar no caixa eletrônico? Do ponto de vista tecnológico a 

introdução da web como plataforma e as novas tecnologias de digitalização de 

documentos e reconhecimento de imagens vão ampliar consideravelmente as 

funcionalidades dos caixas eletrônicos. Porém se atualmente a maioria dos 

consumidores só efetuam transações consideradas simples neste canal, porque a 

ampliação das funcionalidades seria uma estratégica bem-sucedida? 
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