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Resumo 
Asinstituiçõesfinanceirastêmpassadopordiversastransformaçõesparaseadaptar ao 
novo perfil de clientes e as inovações tecnológicas emergentes do setor. Diante 
disto, faz-se necessário acompanhar constantemente a satisfação dos usuários 
destes serviços. Este trabalho visa identificar os aspectos de satisfação emrelação 
ao atendimento digital dos clientes do Banco Alfa no extremo Norte do Brasil. A 
presente pesquisa é de abordagem qualitativa, fazendo a entrevista via telefone via 
telefone ou quando aleatoriamente buscaram o atendimento presencial na agência. 
Evidenciou-se através do estudo que os clientes da agência em questão estão 
satisfeitos com o modelo de atendimento digitalimplantado,porém,encontram-
seinsatisfeitoscomasfilaspresenciais,tendo 
emvistaadiminuiçãodocorpofuncionaldisponívelparaoserviço.Evidenciou-seuma 
oportunidade para promover o aumento do uso dos canais digitais pelos clientes e 
ao mesmo tempo pontosdemelhorianoquetangeaoatendimentopresencial. 
Palavras-chave:atendimento digital, atendimento bancário,satisfação de clientes. 
 
 
 

1.Introdução 

Quando se trata de atendimento bancário, independente do perfil do cliente, 

esperas excessivas nas filas de atendimento geram insatisfação capazes de se 

converter em um resultado inferior ao esperado pela organização e influenciar 

negativamente na imagem do banco no mercado. A satisfação do cliente é fator 

preponderante para sua fidelização. É tão fato, que a dificuldade de acesso aos 

canais convencionais de atendimento, como caixas e atendimento 

presencial,figurouentreos15maioresíndicesdereclamaçõesdoBancoCentraldo Brasil 

(BCB) no segundo semestre de 2016 (RANKING DE INSTITUIÇÕES POR 

ÍNDICEDERECLAMAÇÕES,2016). 

Os estabelecimentos bancários possuem as mesmas modalidades básicas de 

atendimento aos clientes: atendimento presencial convencional, atendimento 

eletrônico através dos Terminais de autoatendimento (TAA’s), internet banking e 

atendimento telefônico, servindo ainda como uma utilidade pública devido à 
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necessidade de guarda dos patrimônios financeiros de seus clientes. A diferenciação 

entre uma e outra instituição é dada pela qualidade do serviço prestado. 

A pesquisa realizada junto aos clientes para avaliar e medir o grau de 

satisfação também se faz importante nesse processo, pois tende a focalizar o que 

está errado, qual a percepção dos clientes, o que eles gostam ou não nos produtos e 

serviços ofertados pela empresa. Deste modo, a empresa pode compreender o 

interesse de seus clientes e procurar se colocar no lugar dos mesmos. Faz-se 

necessário oferecer ao cliente tudo aquilo que ele precisa, procurando evitar que 

busque o concorrente, já que os clientes vivenciam “[...] níveis de satisfação ou 

descontentamento após cada experiência de serviço [...]” (LOVELOCK; WRIGHT, 

2003, p. 113).  Fiebig e Freitas (2001) afirmam que reside nos serviços a 

oportunidade das organizações se diferenciarem e consubstanciar a relação 

estabelecida com o consumidor.  

Fundamentada desta compreensão sobre a importância e relevância da 

satisfação do cliente e com a inserção do novo modelo de serviço de atendimento 

prestado pelo Banco Alfa, esta satisfação necessita ser constantemente reavaliada. 

Desta maneira1. este trabalho tem como objetivo geral identificar os aspectos de 

satisfação em relação ao atendimento digital dos clientes desta Instituição na busca 

de pontos de aperfeiçoamento, de formaamelhoraraexperiênciadeconsumo. 

Pretende-se analisar até que ponto o novo modelo de atendimento digital do 

BancoAlfa. 

As contribuições empresariais deste trabalho se concentram na identificação 

da satisfação pós-implantação do modelo de atendimento digital, a partir da ótica do 

cliente alta renda, e dispõe-se a buscar pontos de aprimoramento que poderão ser 

utilizadas pela empresa estudada para auxiliar na tomada de decisões futuras e para 

melhoria dos serviços prestados. 

 
2. Referencial  Teórico 

2.1 A Satisfação como Diferencial  

Longo e Troster (1993) destacam que os bancos perceberam que o lucro 

desejado se daria por meio da qualidade dos serviços, da criação de valor e da 

satisfação de seus clientes. “A proposição de valor de uma empresa é o conjunto de 

                                                
1 A pedido da Instituição manteve-se o anonimato da organização estudada, mencionando-a 
como banco Alfa neste estudo.  
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benefícios ou valores que ela promete proporcionar aos clientes para satisfazer suas 

necessidades” (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 7). Em função do sucesso de 

algumas empresas que começaram a entender e atender as expectativas dos clientes, 

as instituições passaram a voltar o foco de seu negócio para tal. 

De primeira ordem, deve-se ter em mente que cliente é a pessoa que recebe 

os produtos resultantes de um processo, no intuito de satisfazer suas necessidades e 

de cuja aceitação depende a sobrevivência de quem os fornece (LOBOS, 1993). Já 

os produtos e serviços oferecidos pelas instituições financeiras têm similaridades e 

características correlatas independente de qual seja esta instituição. 

Desta forma, para tratar de satisfação, é de suma importância entender de 

que forma o marketing se relaciona com necessidades e valores de clientes. Assim, 

a satisfação é apontada como fator crucial para o sucesso de um negócio. Deve-se 

sempre levar em conta que a satisfação do cliente é subjetiva, já que a avaliação é 

realizada pelo próprio, conforme sua análise crítica. A relação entre empresa e 

consumidor se dá sob um aspecto subjetivo, o qual diz respeito aosentimento de 

cada indivíduo. Consoante ao que dizem os autores Clark e Johnston (2002, p. 122), 

a satisfação “é o resultado da avaliação de um serviço por um cliente, baseado na 

comparação de suas percepções com suas expectativas anteriores”. 

Rossi e Slongo (1998) indicam que a qualidade de um serviço ou produto 

está diretamente relacionada aos resultados alcançados junto ao cliente, assim 

sendo, informações sobre níveis de satisfação são emergentes para uma boa gestão. 

 
2.2 A Tecnologia da informação como fator de agregação de valor no setor 
bancário 

A evolução dos recursos tecnológicos auxilia sobremaneira as instituições 

bancárias, no sentido de poder propiciar produtos e serviços diferenciados. O 

cenário econômico como um todo tornou-se mais competitivo após a Globalização 

e o surgimento da informática. As novas tecnologias proporcionam o aumento da 

autonomia do cliente e, como decorrência, elevaram o seu padrão de exigência.A 

partir do uso da tecnologia da informação é possível estabelecer uma diferenciação 

na distribuição de produtos e serviços, o que permite agregar vantagem competitiva 

(ALBERTIN; MOURA, 1995). 

O “conhecimento” e a “informação” passaram a ser moedas de maior valor 

de troca nessa era da informação. A informação, neste contexto, se constitui como 
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inteligência competitiva nos negócios e é identificada como ativo crítico para a 

continuidade operacional da empresa (SÊMOLA, 2003). Segundo McGree e Prusak 

(1994), em uma economia da informação, a concorrência entre as organizações 

baseia-se em sua habilidade de adquirir, tratar, interpretar e utilizar a informação de 

maneira eficaz. 

Também é fato que os meios de autoatendimento, que dispensam a presença 

física de funcionários vêm proporcionar um atendimento mais rápido e com menor 

custo. Corrêa e Caon (2002) exemplificam que enquanto uma transação via guichê 

de caixa custa R$ 2,50, uma feita via internet custa R$ 0,01. “A internet mudou 

fundamentalmente as noções que os clientes têm de praticidade, velocidade, preço, 

serviços e informações sobre produtos” (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 444). 

A busca dos clientes por autoatendimento, internet banking e demais 

serviços bancários onde o cliente não necessite ir até uma agência para ser atendido 

cresce a cada dia, conforme pode ser verificado na tabela 1. 

 

Tabela 1: Evolução do Atendimento no Banco Alfa 
 2012 2013 2014 2015 

Dispositivos móveis 138 milhões 
 

498 milhões 1,3 bilhão 1,6 bilhão 

Caixas das agências (TCX) 613 milhões 637 milhões 688 milhões 323 milhões 

Terminais de autoatendimento (TAA) 2,8 bilhões 3,1 bilhões 3,3 bilhões 1,5 bilhão 

Atendimento por telefone (URA + 

Central de Atendimento Telefônico) 

 
256 milhões 

 
287 milhões 

 
237 milhões 

 
105 milhões 

Correspondente bancário (COBAN) 226 milhões 221 milhões 197 milhões 93 milhões 

Banco Postal 98 milhões 128 milhões 134 milhões 79 milhões 

Fonte: Adaptado de ATENDIMENTO (2015, p. 13). 
* 2015 — dados até junho 
 

É possível analisar através desta tabela que, enquanto o uso de dispositivos 

móveis teve um salto de mais de 11 vezes em quantidade de acessos de 2012 a 

2015, consequentemente diminuíram os atendimentos nos caixas presenciais, nos 

terminais de autoatendimento, nos correspondentes bancários, no Banco postal e na 

Central de Atendimento, este último com diminuição de mais de 50% no mesmo 

período. 

O fato dos TAA’s terem diminuído em número de acessos, apesar de ter sido 

a forma de autoatendimento mais utilizada em 2012 é explicável pela popularização 
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do internet banking, uma vez que ele possui serviços semelhantes aos do caixa 

eletrônico, como pagamentos e transferências. 

Clarke (2001) chama a atenção ao fato de que o sistema e máquina usada 

para prestar o serviço deve ser e parecer confiável para que o cliente deseje utilizá-

la. Isto posto, o tipo de relacionamento desejado com os clientes deve nortear o 

processo de desenvolvimento de produtos e serviços bancários, e mais 

particularmente do internet banking e dispositivos móveis, que vem se consolidando 

como primeira opção em número de acessos pelos clientes. 

 

3. Metodologia 

Quanto à natureza deste estudo, trata-se de uma pesquisa quantitativa. Para 

este estudo foi escolhida a instituição financeira Alfa, que representa um dos 10 

maiores bancos do país, atuando como um banco de mercado. Possui mais de 200 

anos de história tendo atuado como uma importante instituição de fomento ao 

desenvolvimento da economia nacional (BANCO, [S. d.]b; SALOMÃO, 2016; 

QUEM, [S. d.]). 

A pesquisa foi conduzida na agência para cliente alta renda localizada em 

Boa Vista – Roraima, com um novo conceito em relacionamento com clientes, 

desenvolvido para pessoas físicas com renda superior a 8 mil reais, que se propõe a 

oferecer umserviço com ambiente diferenciado (BANCO, [S. d.]b). A agência 

analisada foi inaugurada em fevereiro de 2013 e conta atualmente com 

aproximadamente 5 mil clientes e cerca de 30 funcionários, entre diretos e 

terceirizados. No ano de 2016, implementou o Modelo de atendimento Digital.  

A população-alvo foram os clientes correntistas pertencentes a esta agência. 

A amostragem utilizada foi não probabilística por conveniência, pois foram 

entrevistados clientes que estavam disponíveis a responder ao questionário, via 

telefone ou quando buscaram o atendimento presencial na agência.  

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado questionário estruturado 

com 09 questões, baseadas em Brei (2001), relacionadas ao objeto de estudo da 

pesquisa, mescladas entre perguntas objetivas, múltipla escolha com escala Likert 

de 5 níveis e abertas. Quanto à técnica de análise dos dados, utilizou-se a frequência 

das respostas, por meio do Excel, software para elaboração de planilhas eletrônicas 

e tabulação de dados. A partir deste ponto, é possível e tabular e interpretar os 

dadosa fim de inferir as relações causais. 
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4. Apresentaçãoeanálisedosdados 

 A instituição financeira a qual aplicou-se este estudo, perpassou por 

variadas formas de atendimento, com perfis e objetivos diferentes, ao longo dos 

últimos 6anos. Em 2011, estabeleceu o “Atendimento de Excelência”, organizado 

em cinco pilares: monitoração, triagem, caixa rápido, gestão dos dias de pico e 

Termômetro doAtendimento.Em2012e2013voltou-

separacampanhasdereduçãodequeixas nos órgãos de defesa do consumidor. Já em 

2014 implantou um sistema para atendimento imediato de demanda dos clientes 

relativas a cobranças indevidas,denominado “Sim, eu quero ajudar”. Em 2015 

mobilizou-se para um pré-atendimento, tendo em vista divulgar os canais 

alternativos disponibilizados pelainstituição. Em 2016, voltou-se para soluções e 

aplicativos nos canais digitais, visando 

melhoraraexperiênciadocliente,estruturandoagênciasdigitais,quepermitemaos 

correntistas ser atendidos por gerentes em horário estendido de forma online 

ouremota,commaisrapidezesemanecessidadedesedeslocaratéumaagência. Este 

último modelo de atendimento digital é o foco deste estudo. 

Foramentrevistados52clientesdaagênciadoBancoAlfa.Comrelaçãoasua idade, 

50% dos respondentes tem mais de 50 anos; 27% deles tem entre 21 e 30 

anos,E23%estãonafaixaintermediáriaquevaide31a50anos.Notocanteàescolaridade,co

nstata-seque58%delessãograduadosoupós- graduados; 34% possuem apenas o 

ensino médio; os 8% restantes informaram possuir apenas o ensino fundamental. 

Este resultado vai ao encontro da 

análisereferenteàrendadosentrevistados.Constatou-seque60%dosclientesabordados 

ganham acima de R$ 8.000, algo também justificável pelo público específico da 

agência,voltadoparaaltarenda. 

Em relação ao tempo de relacionamento com o banco, apesar de 

umadispersão equilibrada entre as faixas pesquisadas, percebe-se que apenas 

12%possuem menos de 5 anos, o que denota que, em sua maioria, os entrevistados 

possuíam base de comparação com o modelo anterior de atendimento para 

opinarem. 

 

4.1 Preferênciassobreoscanaisdeatendimento 

Sobre os canais de atendimento, os entrevistados foram questionados sobre 
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serem ou não usuários do internet banking, e sobre o canal de maior frequência de 

utilização para atendimento, assim como o canal de preferência dos mesmos. 

Quando questionados sobre a frequência de utilização, 65% dos 

entrevistadosrelataramutilizarcommaiorfrequênciaointernetbanking,constatação 

eloquente, considerando que 81% declararam serem usuários do serviço. Este 

entendimentosereforçaaindamaisquandoseaveríguaque54%dosclientestemo internet 

banking como canal de sua preferência de utilização. Dos demais, 19% preferem os 

TAAs; 10% preferem o atendimento presencial; 6% preferem tratar via 

celularcorporativoqueosgerentesdispõem. 

Apenas11%marcaramaopção“Atendimentoagendadocomgerentedigital” 

comocanaldesuapreferência.Éimportantesalientarquenomomentodapesquisa, através 

de observação, foi possível notar que em sua maioria, os clientesdesconheciam esta 

opção, e se surpreendiam ao se deparar com a possibilidade.Pode-se, desta forma, 

inferir uma falha na implantação do modelo de Atendimento digital, 

pois,apesardeestaremfuncionamento,suascaracterísticasebenefíciosaindasão 

defato,desconhecidasparaamaiorpartedosclientes. 

 

4.2Percepção sobre o uso dos canais alternativos e conhecimentosdeTI 

Foi perguntado aos entrevistados se estes são incentivados a utilizar os 

canais de autoatendimento para solucionar suas demandas de modo satisfatório, 

ainda que com um auxílio de um funcionário. Constatou-se que 84%dizem ser 

incentivados de modo satisfatório. 

Os entrevistados foram indagados se são capazes de se autoatenderemnos 

canais virtuais. Verificou-se que 50% deles estão extremamente satisfeitos com a 

possibilidade. Dos demais, 12% ainda não se sentem capazes de avaliar este 

quesito.Essesmesmos12%vãoaoencontro,dosclientesnãousuáriosdessasferramentas. 

Com relação ao fato de não precisarem se dirigir até uma agência 

bancáriapara resolver determinadas demandas, verificou-seque 80% 

dosclientessesentemconfortáveisesatisfeitoscomestapossibilidadepararesolverem 

algumaspectodesuavidafinanceira.Estaestatísticaindica que os clientes, em sua 

maioria, preferem não ir à agência; quando vão, é para resolver demandas não 

solucionadas em outros 

canaiseentão,precisamaguardarnasfilasdeatendimentopresencialde 
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tempodeesperainsatisfatório. 

Mais uma vez é possível confrontar estes dados com os demais 

jáapresentados. Questiona-se que, se os clientes em sua grande maioria se sentem 

mais confortáveis em não precisarem se dirigir a uma agência, é preciso que o 

tempo de atendimento seja satisfatório, caso seja inevitável sua 

visitapessoalmente.Ouaindaque,sesuademandaéumadasmencionadas, que estas 

sejam então disponibilizadas nas ferramentas de autoatendimento,como 

internetbankingeTAA’s 

No que concerne aos horários flexíveis de atendimento e se estes fazem 

diferençaparaoentrevistadonaescolhadoseubancodeatuaçãobancária(gráfico 11), 

constatou-se que para 88% deles este fator exerce influência. Do total, 

38%disseramqueestefatorinfluenciaextremamente. 

É possível constatar que, se os clientes têm como canal de preferência o 

internet Banking, e o crescimento exponencialdeste e de outros canais.É de se 

considerar que o gráfico acima nada mais revela do que o novo perfil do cliente, 

cada vez mais atarefado e que necessita de horários flexíveis ou atendimento 

agendado quandoda necessidadedeumatendimentopresencial. 

 
4.3 Nível de confiança nos canais alternativos de atendimento  

Avaliar os níveis de confiança nas ferramentas de atendimento são 

desumaimportânciaois elas refletem diretamente na variável “satisfação”. Cresce 

constantemente a busca dos clientes por autoatendimento, internet banking e 

demaisserviçosbancáriosondeoclientenãonecessiteiratéumaagênciaparaser atendido. 

Clarke (2001) afirma que para que o cliente deseje utilizar, o sistema e a  

máquinautilizadosparaprestaroserviçodevem sereparecerconfiável. 

Destaforma,foiquestionadoaosrespondentesdapesquisa,oquantoestes 

confiavamnasmodalidadesdeatendimentobancáriodisponíveis.Oresultadopode 

seraveriguadonatabela3. 

 
Tabela 3: Nível de confiança nos canais de atendimento 

 
NÍVEL DE CONFIANÇA 

NOS CANAIS DE 
AUTOATENDIMENTO 

% 

 
 

Nada 
confiável 

Pouco 
confiável 

Confiável Muito 
confiável 

Extremamente 
confiável 
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Agência (atendimento presencial) 0 0 8 23 69 

E-mail 8 4 23 34 31 

Celular corporativo 4 4 31 34 27 

Central de atendimento Telefônica 10 6 11 38 35 

Internet Banking/APP para mobile 4 4 8 38 46 

Terminais de 
Autoatendimento 

0 0 19 23 58 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

No geral, os itens nada confiável e pouco confiável apresentarem 

percentuais relativamente baixos, o que significa que os clientes confiam nas 

ferramentas de atendimento disponíveis. Ainda assim, os percentuais relativos àfalta 

de confiabilidade existem e devem ser averiguados pela instituição. 

O menor índice de confiabilidade foi apresentado no quesito Central de 

Atendimento Telefônica. Em consonância com este percentual, a tabela 1 mostra 

umaquedaemmaisde50%dototaldeatendimentosnestamodalidadeentre2014 e 2015. 

O e-mail, celular corporativo e internet banking também apresentaram 

índicesdenadaepoucoconfiáveis,conformemostraatabela3. 

Épossívelverificaraindasobreestesdadosqueoatendimentopresenciale 

osTAA’ssãoosquemaissedestacamnoquesitode“extremaconfiança”.Atabela 

1corroboracomestesdadossobreaconfiançanosTAA’s,queapesardevircaindo 

emnúmerodeacessoscomaevoluçãodointernetbanking,estamodalidadeainda 

seencontranacasadosbilhõesemnúmerodeutilizações. 

O fato de os dados apresentados demonstrarem que ainda há clientes 

adversos e relutantes aos canais digitais de autoatendimento, denota um perfil de 

cliente semelhante ao das gerações descritas por Tapscoot (2010), contrários à 

tecnologia, os Baby Boomers. Porém, independentemente de qual seja o perfil, as 

organizações devem manter sempre o foco na satisfação dos mesmos. 

 
5. Consideraçõesfinais 

Para tanto, através deste estudo verificou-se os aspectos de satisfação 

percebidos pelos clientes entrevistados do Banco Alfa. Constatou-se que, aqueles 

que utilizam os canais alternativos de atendimento, encontram-se em sua maioria 

satisfeitos, porém, existem grandes índices de insatisfação no que diz respeito às 
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filas de atendimento presencial. 

Os entrevistados em sua maioria consideram seu desempenho e 

conhecimento satisfatórios no uso das ferramentas de TI e confiam nos canais de 

atendimento disponíveis, apesar do índice expressivo de 16% sobre a Central de 

atendimento telefônica ser nada ou pouco confiável. 

Foi identificado que apesar de satisfeitos com o atendimento digital e os 

canaisdeautoatendimento,ficouexplícitaumainsatisfaçãosignificativacomasfilas de 

atendimento presencial, onde os clientes evidenciaram preferência em não 

comparecer à agência. E ainda, relataram que se deslocam à agência 

principalmente,pornãoconseguiremresolverademandapelosdemaiscanais. 

Como forma de minimizar esta insatisfação relatada, propõe-se um melhor 

gerenciamentodasfilas,atravésdecapacitaçãoparaasrecepcionistaseaemissão 

desenhapeloaplicativoparadispositivosmóveisdisponibilizadopeloBancoAlfa. 

Constatou-se ainda que, no que concerne ao grau de conhecimento e 

confiança dos clientes sobre as ferramentas tecnológicas disponíveis para 

atendimento, estes confiam em prevalência em todos os canais de atendimento 

disponíveis, porém, foi identificado índices de pouca confiabilidade principalmente 

nos canais Central de Atendimento Telefônico e e-mail. Sobre se autoatenderem por 

dispositivos móveis e outros canais alternativos, autoavaliaram-se capazes em 

predomínio,esesentemaindaincentivadosautilizaroscanaisdeautoatendimento. 

O internet banking ficou ressaltado como o canal de maior utilização e 

preferênciadosclientes,masapesardisso,umgrandepercentualdeclientesnãoo utilizam, 

e dos que o utilizam, grande parte nunca utilizou o diálogo online com o 

gerente;outrosaindanãoconheciamapossibilidadedeumatendimentoagendado, o que 

evidencia pontos a serem aprimorados pelo Banco Alfa. Cabe a instituição 

divulgarepropagarsobreosrecursosdisponibilizados,sejaatravésdeferramentas de 

comunicação em massa, folders a serem disponibilizados no ambiente da 

agência,eaindacomtutoriaisaseremexibidosnostelevisoresociososdaagência. 
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