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RESUMO 

 

A necessidade de evolução para atender a crescente demanda de clientes e suas 

expectativas impulsionam o setor a dar maior atenção à essa área, para tanto o reforço da 

comunicação entre o sistema financeiro e o usuário se faz necessário, porém ainda há uma 

certa dificuldade dos usuários, principalmente das agências interioranas, em se adaptarem 

com o uso da tecnologia; nesse caso, o atendimento presencial tende a ser priorizado. Isso 

denota um custo desnecessário para as agências e muitas horas de trabalho para os 

colaboradores que poderiam estar desenvolvendo outras atividades. Diante do exposto a 

questão ora posta centra-se em responder a seguinte indagação: Como tornar o usuário da 

instituição financeira mais efetivo nos canais eletrônicos? O presente estudo tem por 

objetivo identificar quais os principais fatores de satisfação com os canais alternativos de 

atendimento e autoatendimento no sistema da instituição financeira. A pesquisa, ora 

apresentada, faz parte de um estudo descritivo realizado na cooperativa Unicred, agência 

de Curitibanos/SC, desenvolvido em outubro de 2018, no sentido de delinear o perfil de 

satisfação dos usuários com relação aos serviços mobile e online. Foram selecionados 

intencionalmente 60 clientes com perfis diversos os quais participaram de uma pesquisa 

online por meio de um questionário aprovado pela esferas superiores da instituição. De 

uma forma geral o grau de satisfação com a agência pontuou 9,7% nota 8, 32,2% nota 9 

e 58,1% nota 10. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O setor de serviços demonstra significativo crescimento na economia brasileira 

enfatizando grande importância no desenvolvimento social. No que diz respeito à 

prestação de serviços financeiros o avanço da tecnologia tem mostrado caminhos e 

perspectivas de mercado que oferecem, ao consumidor, maior comodidade e facilidade 



de interação, em contrapartida diminuindo custos da operação à organização. Vale 

mencionar que  

Do ponto de vista organizacional, as organizações do Terceiro setor atuam na 

prestação de serviços e na abordagem de problemas sociais de natureza pública 

que dizem respeito a interesses sociais e concepções do desenvolvimento de 
grupos diversos de indivíduos (CABRAL, 2015, p. 122). 

O consumidor de serviços oferecidos pelas instituições financeiras procura um 

atendimento ágil seguro, tornando-se imprescindível que primordiais características 

oferecidas pelo atendimento em agências físicas também se façam presentes no serviço 

de autoatendimento, proporcionando independência e experiências positivas na utilização 

dos serviços, permitindo, assim, melhor e maior interação em outras negociações em que 

se faz fundamental o contato presencial. Nota-se que 

(...) cada vez mais o foco será em agências físicas voltadas para consultorias, 

com o intuito de serem pontos de encontros presenciais. Esse será o espaço que 

as pessoas buscarão para solucionar demandas específicas, que não puderam 

ser atendidas de maneira digital.  

(PORTAL C.F.,2018). 

 

A necessidade de evolução para atender à crescente demanda de clientes e suas 

expectativas impulsionam o setor a dar maior atenção à essa área; para tanto, o reforço da 

comunicação entre o sistema financeiro e o usuário se faz necessário; no entanto, ainda 

há uma certa dificuldade dos usuários principalmente das agências interioranas em se 

adaptarem com o uso da tecnologia; nesse caso, o atendimento presencial tende a ser 

priorizado. Isso denota um custo desnecessário para as agências e muitas horas de 

trabalho para os colaboradores que poderiam estar desenvolvendo outras atividades. 

Diante do exposto, a questão ora posta centra-se em responder as seguintes 

indagações: como tornar o usuário da instituição financeira mais efetivo nos canais 

eletrônicos? De que forma as barreiras para utilização dos sistemas podem ser vencidas? 

Com a redução do atendimento presencial e a maior utilização dos canais eletrônicos, será 

possível melhorar a agilidade do sistema, melhorar ainda mais o atendimento presencial 

e dar mais atenção às necessidades latentes dos clientes e de suas reais necessidades?  

O presente estudo tem por objetivos identificar  quais  os principais fatores de 

satisfação com os  canais alternativos de atendimento e  autoatendimento no sistema da 

instituição financeira; avaliar os motivos mais impactantes da não utilização dos canais 

eletrônicos de autoatendimento; entender porque o atendimento presencial torna-se a 

variável mais representativa para os usuários com dificuldades no autoatendimento; 

sugerir ações interventivas para aumentar a utilização do uso dos canais por meios 

eletrônicos. 



A organização deste estudo se fez da seguinte forma: abordagem de investimentos 

tecnológicos, entendimento do cliente e suas expectativas enquanto consumidor destes 

serviços tecnológicos, benefícios da utilização destes meios e sua utilização em uma 

cooperativa de crédito além de breve histórico da empresa e apresentação dos métodos 

utilizados para obtenção dos resultados. 

 

2 INVESTIMENTOS TECNOLÓGICOS 

 

A inevitável interação tecnológica como agregadora de valor nos produtos e serviços 

oferecidos pelas instituições, vem crescendo em desmedidas proporções no dia a dia dos 

consumidores e as organizações cada vez mais buscam trazer à sua realidade as 

oportunidades geradas por essa crescente fonte de negócios. Segundo a FEBRABAN1 

(2018), os bancos Brasileiros, grandes processadores de dados, também demonstram 

grande capacidade na hora de investir em tecnologias para aprimorar experiências dos 

consumidores. Vale dizer que 

 

Sob a luz da tecnologia, a automação bancária brasileira ganhou forças a partir 

da década de 60, quando os serviços administrativos do interior das agências 

começaram a ser informatizados. Na década de 70 ocorreram as primeiras 

experiências de instalação de agências on-line. A década de 80 marcou o início 

do autoatendimento bancário com os terminais de caixas on-line e terminais de 

clientes oferecendo saldos e extratos de conta corrente, todas feitas em tempo 

real. (ABENSUR; BRUNSTEIN; FISCHMANN, 2003, p. 45) 

O investimento em canais alternativos como meio de fortalecimento nas relações 

entre usuários e instituições, tornou-se um diferencial mercadológico utilizado para 

viabilizar e trazer mais praticidade aos negócios. “O volume total de investimentos e 

despesas cresceu basicamente com foco em softwares, como forma de sustentar o 

desenvolvimento de soluções e serviços e levar experiências melhores e mais qualidade 

aos consumidores” (FEBRABAN 2018, p. 6). Deste modo, a inovação por meios 

eletrônicos vem transformando o comportamento, tanto das organizações quanto de seus 

usuários, através de estratégias que possibilitem redução de gastos e, ao mesmo tempo, 

proporcionem uma relação custo benefício favorável a ambos. Segundo Costa (2017, p. 

2), o internet banking constitui uma evolução do atendimento de caixas eletrônicos que 

são disponibilizados em diferentes locais físicos, potencializando ainda mais os ganhos 

financeiros e a qualidade de serviços. 

                                                   
1 Federação Brasileira de Bancos 



Segundo a 26ª edição da Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária em 2017, os 

investimentos e as despesas em tecnologia cresceram de 5%, para R$ 19,5 bilhões, sendo 

grande parte dos recursos investidos em softwares, de 13%, chegando a R$ 6 bilhões, o 

maior patamar desde 2014. Representa grande destaque nesta pesquisa, a utilização do 

mobile nas transações consolidando uma transição que tende a oferecer novas 

funcionalidades e serviços aos consumidores. 

 

3 O CONSUMIDOR E SUAS EXPECTATIVAS 

 

Os consumidores, enquanto usuários de meios alternativos de atendimento, esperam 

encontrar inicialmente serviços básicos de qualidade. Segundo Xavier Júnior (2014, p. 4) 

a qualidade do e-service proporciona ao usuário o acesso aos serviços da organização, 

independentemente de lugar e hora; todavia, para manter a qualidade do serviço, esta deve 

atender às expectativas do cliente. Com isso, entendemos que a qualidade dos serviços 

bancários é percebida quando as experiências derivadas das transações se assemelham às 

expectativas do consumidor (COSTA 2017, p 4). Entretanto o atendimento às suas 

necessidades durante a utilização do meio alternativo de atendimento depende até certo 

ponto de seu próprio conhecimento acerca do mesmo. É importante frisar que  

 A obrigação de conhecer procedimentos (o que não ocorria no 
atendimento pessoal com um caixa) pode ainda gerar maior percepção 

de complexidade, sendo necessárias informações detalhadas sobre as 

transações efetivadas virtualmente, o que nem sempre pode ser fácil de 
acessar. (COSTA; CARVALHO, 2017 p. 13) 

Para Xavier Júnior et al., (2014, p. 6) o e-service surge com o objetivo de 

proporcionar ao cliente maior interação e conveniência no processo de suas operações. 

Assim sendo, a satisfação dos clientes está diretamente ligada à capacidade de 

atendimento da instituição em seus meios de atendimento. Segundo Araújo (2008, p. 3) 

capacidade pode ser definida como o potencial produtivo de um processo. É o número de 

“atendimentos” que um sistema de serviços pode realizar em uma dada unidade de tempo.  

 

4 BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DOS MEIOS TECNOLÓGICOS 

 

A expansão tecnológica trouxe muitas mudanças para a vida das pessoas, embora a 

adaptação a muitas delas ocorra de maneira imperceptível e permitam ao cliente realizar 

suas operações sem o auxílio de um funcionário da instituição, existe certa resistência por 



parte de clientes pelo receio da perda de informações e contato com pessoas. Conforme 

Zacharias; Figueiredo; Almeida, (2009, p. 7) a automação dos serviços bancários se 

tornou um fator crítico no processo de tentar atingir eficácia com menor custo, o que pode 

ser usado como uma competitiva estratégia de mercado e serviços financeiros. 

O que se torna um grande desafio às instituições, é a implantação de maneiras que, 

pouco a pouco, demonstrem os benefícios de utilização dos meios alternativos de 

autoatendimento, destacando as vantagens e a relação custo benefício de tal ação. Assim 

sendo, segundo Ferreira; Prearo, (2018), a utilização da internet aliada à agilidade de 

atendimento podem facilitar o alcance das necessidades de cada usuário por parte da 

organização. 

A utilização dos meios eletrônicos além de proporcionar ao usuário mais 

comodidade, praticidade e independência na realização de suas operações, traz a 

possibilidade de melhor gestão de seu tempo e mobilidade, pois lhe permite realizá-las 

onde estiver sem a necessidade de estar em uma agência física, utilizando por exemplo 

aplicativo através de seu aparelho celular ou notebook por meio de internet banking. “Para 

efeitos de fixação conceitual, entendemos por internet banking a opção de serviço 

bancário disponibilizada ao usuário para acesso por meio da internet em equipamento 

próprio; ou seja, um computador, um tablete ou um telefone celular” (COSTA; 

CARVALHO, 2017, p.10). 

Além da facilidade de acesso às informações de sua conta corrente e investimentos, 

realizar consultas de saldos e extratos, realizar transações de transferências de recursos 

através de aplicativo da instituição financeira, o cliente conta também com a praticidade 

de utilização de terminais 24 horas em lugares alternativos como supermercados, 

shopping center em horários diferenciados, além de não ter a necessidade de enfrentar 

filas na agência física para tais operações.  Nota-se que  

 A fila é consequência de um descompasso entre a capacidade de atendimento 

do serviço oferecido e a demanda de seus usuários. Embora seja geralmente 

associada a um efeito maléfico, a fila representa um importante papel na gestão 

de operações de serviços (...) (ABENSUR; BRUNSTEIN; FISCHMANN, 

2003, p. 47). 

A tecnologia já faz parte da vida das pessoas em operações corriqueiras, através de 

dispositivos móveis, como acionar taxi, pedido de delivery entre outros, o que contribui 

para maior efetivação de seu uso para transações financeiras. Não há dúvida de que os 

smartphones ocupam um espaço importante nos hábitos dos brasileiros. Dados mostram 

que mais acostumados à tecnologia, os usuários demandam novas funcionalidades e, em 



contrapartida, as empresas respondem com maior usabilidade e inovações, surpreendendo 

positivamente os clientes (FEBRABAN 2018, p.22). 

5 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

A primeira Unicred surgiu quando o Brasil se encontrava em um cenário econômico 

desfavorável ao crédito, com juros elevadíssimos, inflação oscilante, decorrentes do 

Plano Cruzado. 

Essa situação levou o médico proctologista, Antônio Moacyr de Azevedo, a se 

preocupar com a saúde financeira das unidades da Unimed, propondo assim uma 

instituição financeira onde os médicos pudessem fazer suas reservas com segurança e que 

não dependessem dos bancos. “Se os bancos podiam entrar no sistema de saúde, por que 

não entramos no negócio dos bancos, criando nosso próprio sistema financeiro?”, disse 

Dr. Azevedo. (Unicred 20 anos. p. 9) 

Com a ajuda do cirurgião pediátrico Osvaldo Carlos dos Santos, essa proposta foi 

apresentada e debatida em reuniões na Unimed Vale das Antas (RS), onde em 10 de 

Agosto de 1989, na cidade de Casca, Dr. Azevedo fundou a Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Profissionais da Saúde. A primeira Unicred do Brasil, Unicred Vale 

das Antas abrangia todos os município da região nordeste do Rio Grande do Sul. (Unicred 

20 anos, p 10) 

O cooperativismo começou a expandir-se e esse novo sistema tornou-se uma solução 

segura e economicamente viável perante o cenário da época. Surgiram assim agências 

Unicred em outros estados. Em Santa Catarina as primeiras Unicreds instalaram-se no 

ano de 1993, foram elas: Unicred Blumenau em 05 de maio, Unicred Litoral (Itajaí) em 

12 de agosto e Unicred Florianópolis em 25 de outubro.   

Para representar os interesses das Cooperativas Singulares e Centrais, em 11 de Julho 

de 1994 foi fundada a Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred, a 

Unicred Brasil, que tem por atribuição assessorar financeiramente as Unicreds Centrais e 

Singulares, representar política e institucionalmente o Sistema, analisar a capacidade de 

riscos das Unicreds, medir a saúde financeira e a gestão de seus administradores. As 

centrais exercem os serviços de auditoria, avaliação do desempenho econômico e 

financeiro, formação, capacitação e recrutamento de Recursos Humanos e entre outras 

atribuições a de se fazer cumprir os normativos editados pelo Banco Central do Brasil e 

do Sistema Unicred.  



Desde sua fundação, a Unicred têm por essência o atendimento diferenciado com 

foco nas pessoas, proporcionando ao cooperado os mesmos serviços oferecidos em um 

banco comercial, porém fomentando a economia local, pois seus recursos são aplicados 

na região em que atua. Além de estar sempre presente na sociedade exercendo um dos 

princípios do cooperativismo, a solidariedade, através de promoções e campanhas que 

demonstram o verdadeiro espírito cooperativista, Pedágio do Brinquedo, Natal Unicred, 

Páscoa Solidária entre outras.    

A Unicred agência de Curitibanos, escolhida para a realização  da pesquisa, era 

inicialmente um Posto de Atendimento Cooperativo vinculado à Unicred Lages. 

Agora atuando como agência conta com mais 800 cooperados, em busca de mais 

desenvolvimento e conquistas. 

 

7 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A pesquisa ora apresentada faz parte de um estudo descritivo realizado na 

cooperativa Unicred agência de Curitibanos/SC, desenvolvido no período de outubro de 

2018 no sentido de delinear o perfil de satisfação dos usuários com relação aos serviços 

móbile e online. Foram selecionados intencionalmente 60 clientes com perfis diversos os 

quais participaram de uma pesquisa online por meio de um questionário aprovado pela 

esferas superiores da instituição. Após a validação do instrumento de pesquisa foram 

coletados os dados e procedeu-se a tabulação e análise das informações. De uma 

população de 60 clientes foi obtida uma amostragem de 51,66% ou seja, obteve-se um 

retorno de 31 formulários devidamente preenchidos. Os respondentes mostraram-se bem 

receptivos com relação a pesquisa e fizeram questão de participar da coleta. Vale 

enaltecer que os dados coletados convergem com as informações disponibilizadas pela 

empresa no relatório de utilização de meios eletrônicos conforme segue a análise. 

 

8 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Segundo dados fornecidos pela UNICRED (2018), do total de transações ocorridas 

no mês de outubro de 2018, 15,97% correspondem ao caixa eletrônico, 23,07% a 

movimentações na agência (caixa convencional), 20,89% correspondem à internet 

banking enquanto 40,07% ao mobile. 



As informações utilizadas para análise foram obtidas através de um questionário 

aplicado aos usuários com  menor índice de utilização dos meios eletrônicos da 

cooperativa de crédito que possui em sua essência  princípios e valores cooperativistas 

como principal diferencial, proporcionando aos seus usuários participação na instituição 

como donos do negócio, atendimento diferenciado, e participação nos resultados, 

questões que servem como incentivo para aumentar a utilização dos meios alternativos, 

pois no que se refere a diminuição de custos todos saem beneficiados. Fatos que levaram 

à realização deste estudo, para entender quais as principais barreiras encontradas para a 

não utilização dos meios alternativos de autoatendimento. 

Além do autoatendimento através dos caixas eletrônicos, a cooperativa dispõe de 

atendimento online através do chat de relacionamento no aplicativo do Mobille, onde o 

cooperado esclarece dúvidas, solicita informações e realiza transações de maneira segura; 

por outro aplicativo também consegue consultar seu cartão de crédito, visualizar sua 

fatura de forma detalhada e controlar seus gastos, entre outros.  

Gráfico 1 -  Há quanto tempo utiliza os serviços dessa agência? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A maioria dos respondentes utiliza os serviços da agência há mais de três anos 

totalizando 74,20% e outros 19,40% utilizam de 2 a 3 anos. Os índices restantes foram 

menos representativos. 
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Gráfico 2 -  Quantas vezes por semana?

  

Fonte: Dados da pesquisa (2018)  

Percebe-se que 41,90% utilizam a agência pelo menos 1 vez por semana, 19,40% 

utilizam duas vezes por semana e 16, 10% utilizam 4 vezes por semana, isso demonstra 

que boa parte dos que utilizam menos a agência fisicamente possivelmente a utilizam 

mais de forma online. 

Gráfico 3 -  Já frequentou outra instituição financeira? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Nota-se que 80,60% dos respondentes já frequentou outra instituição financeira, o 

que demonstra que grande parte possui experiência de outras instituições financeiras. 
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Gráfico 4 – Marque os principais motivos que o levaram a buscar os serviços de uma 

cooperativa: 

  
Fonte: Dados da pesquisa (2018)  
 

Vale esclarecer que 54,80% dos respondentes querem, em primeiro lugar, um 

atendimento personalizado; segundo querem taxas atrativas e agilidade e presteza; e em 

terceiro, rapidez. 

Gráfico 5 - Marque as principais dificuldades encontradas no caixa eletrônico: 

 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Um ponto surpreendente da pesquisa foi o resultado apresentado nesta questão, 

76,70% dos respondentes afirmam que geralmente não tem dificuldades no caixa 

eletrônico e usam normalmente.  
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Gráfico 6 -  Marque as dificuldades encontradas no autoatendimento online via celular e/ou 

computador: 

Fonte: Dados da pesquisa (2018)  

 

Convergindo com a questão anterior,  71% dos respondentes afirmam que não tem 

dificuldades no autoatendimento online, via celular ou computador. Apenas 6,50% 

afirmaram que não usam a internet porque fazem poucas transações. Dos outros motivos 

mais periclitantes os índices foram bem insignificantes. 

 Uma das hipóteses principais levantadas antes da coleta de dados era que as 

pessoas em sua maioria não confiavam nos serviços online, outra questão bastante 

discutida e difundida pelas mídias é a invasão dos dados online, porém, percebe-se que 

poucas pessoas indicaram essas questões como preocupantes. 

Outro ponto que chama a atenção na pesquisa é a dificuldade que muitas vezes é 

apontada como um indicador de inviabilidade do uso dos canais de autoatendimento e o 

que demonstra o estudo é que pouquíssimas pessoas acham difícil ou demonstram 

dificuldades de utilização, ou seja, se a agência fizer um bom trabalho de adequação a 

esses canais não haverá problema algum no aumento de resultados positivos nesse 

sentido. 
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Gráfico 7 - Motivos que ajudam a maior utilização dos meios eletrônicos: 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

Percebe-se que 33,30% dos respondentes apontam a necessidade de ampliação no 

horário de atendimento para utilização dos caixas eletrônicos e disponibilização de 

funcionário para auxiliar na prestação do serviço; enquanto 30% indicam que se faz 

necessário diversificar as operações oferecidas nos terminais. 

Através do questionário aplicado pode-se medir o grau de satisfação do cooperado 

com base nos quesitos apresentados na tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Notas obtidas pela agência na avaliação dos clientes 

Notas obtidas 3 4 5 6 7 8 9 10 

Limpeza da agência         3,2% 6,5% 16,1% 74,2% 

Aparência física da 

agência 

         9,7% 22,6% 67,7% 

Conforto das 

instalações 

          9,7% 19,4% 71% 

Localização da agência           6,5% 19,4% 74,2% 

Competência dos 

funcionários 

            16,1% 83,9% 

Atuação dos 

funcionários frente a 

problemas e 

reclamações 

          3,2% 16,1% 80,6% 

Exatidão das 

informações prestadas 

pelos funcionários 

            22,6% 77,4% 
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aos clientes acerca das
operações que podem

ser realizadas via
meios remotos.

Ampliação da oferta de
serviços nos caixas

eletrônicos, tais como
desbloqueio de cartão,
depósito identificado,

pagamento de tributos
diversos, ampliação

dos limites diários de
saque, desbloqueio de
senhas, saque de FGTS,

etc.



Quantidade de 

funcionários 

disponíveis 

    9,7%   12,9% 16,1% 16,1% 45,2% 

Tempo de espera para 

o início do atendimento 

    3,2%   9,7% 25,8% 25,8% 35,5% 

Educação dos 

funcionários 

            12,9% 87,1% 

Atendentes perto dos 

aparelhos para 

esclarecer dúvidas 

    3,2%   9,7% 16,1% 22,6% 48,4% 

Quantidade de 

aparelhos disponíveis 

3,2%   3,2%   3,2% 12,9% 16,1% 61,3% 

Funcionalidade dos 

aparelhos 

  3,2% 3,2%   3,2% 22,6% 19,4% 48,4% 

Localização dos 

aparelhos 

          9,7% 29% 61,3% 

Facilidade na 

utilização dos 

aparelhos 

          16,1% 22,6% 61,3% 

Conservação dos 

aparelhos 

          9,7% 22,6% 67,7% 

Variedade dos 

aparelhos 

      3,2% 6,5% 16,1% 16,1% 58,1% 

Manutenção dos 

aparelhos 

  3,2%       16,1% 19,4% 61,3% 

Valor do serviço (valor 

cobrado em relação ao 

que é oferecido) 

    3,2% 3,2% 9,7% 12,9% 38,7% 32,3% 

Preço     6,7% 3,3% 10% 16,7% 30% 33,3% 

De uma forma geral, 

qual o seu grau de 

satisfação com a 

agência 

          9,7% 32,3% 58,1% 

Dê uma nota de 0-10 

para esta agência 

          12,9% 22,6% 64,5% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Quanto à limpeza da agência 90,3% dos respondentes avaliaram com nota 9 e 10. 

A aparência física da agência   também pontuou uma índice de 90,3% nas notas 9 e 10. O 

conforto das instalações apresentou 90,4 % de avaliação positiva com notas entre 9 e 10. 

A localização da agência revelou um indicador de 93,6% de satisfação com notas 9 e 10 

até porque a agência localiza-se em um ponto central da cidade.  

Quanto a competência dos funcionários as notas entre 9 e 10 totalizaram 100%.  

Quanto a atuação dos funcionários frente a problemas e reclamações as notas entre 9 e 10 

totalizaram 96,7% convergindo com a questão anterior. E novamente quanto a exatidão 

das informações fornecidas pelos funcionários o total entre as notas 9 e 10 foi de 100%. 

Já com relação a quantidade de funcionários disponíveis 61,3% avaliou com notas entre 

9 e 10, vale elucidar que 9,7% avaliaram com nota 5, o que revela insatisfação com 

relação a filas, principalmente no tocante ao atendimento no guichê do caixa.   

Com relação ao tempo de espera para o início do atendimento 61,3% avaliou com 

notas entre 9 e 10, e apenas 3,2% avaliaram com nota 5. 

Quando aos questionados sobre a educação dos funcionários a avaliação é 

excelente totalizando 100% com notas entre 9 e 10. Já se tratando de funcionários perto 



dos aparelhos para esclarecer dúvidas 71% indicaram notas entre 9 e 10 e apenas 3,2% 

avaliaram com nota 5. 

  As primeiras avaliações com índices inferiores a sete, referem-se aos aparelhos 

disponíveis, os quais revelam que 9,6% dos respondentes avaliaram com notas entre 3 e 

7, 12,9% avaliaram com nota 8 e 77,4% avaliaram com notas 9 e 10. 

Quanto a funcionalidade dos aparelhos novamente repete-se o índice de   9,6% 

com notas de 4 a 7, 22,6% com nota 8, outros 67,8% de respondentes avaliaram com 

notas entre 9 e 10. Já a localização, facilidade e conservação dos aparelhos totalizou 100% 

com notas entre 8 e 10, sendo que o índice superior desses quesitos foi a nota 10. 

Com relação a variedade dos aparelhos 74,2% dos respondentes indicaram as 

notas entre 9 e 10 e apenas 3,2% dos respondentes indicaram a nota 6. 

Com relação a manutenção dos aparelhos 80,7% avaliaram com notas entre 9 e 10 

e, apenas 3,2% avaliaram com nota 4. Quando questionados sobre o valor do serviço 

cobrado com relação ao que é oferecido 83,9% dos clientes indicaram notas entre 8 e 10, 

e 16,1% avaliaram entre 5 e 7. 

Relacionado a preço 63,3% dos respondentes avaliaram com notas de 9 a 10. Já, 

26,7% com notas de 7 e 8 e ainda 10% com notas 5 e 6. 

De uma forma geral o grau de satisfação com a agência pontuou 9,7% com nota 

8; 32,3% nota 9 e 58,1 com nota 10. 

Quando solicitados para darem uma nota de 0 a 10 para a agência a avaliação é 

superior ao grau de satisfação, conforme segue o comparativo abaixo: 

 



Tabela 2 – Comparativo da avaliação da satisfação x agência 

 Nota 8   Nota 9   Nota 10   
De uma forma geral, qual o seu 

grau de satisfação com a agência 
9,7% 32,3% 58,1% 

Dê uma nota de 0 a 10 para esta 

agência 
12,9% 22,6% 64,5% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Conforme explicitado acima na nota oito existe uma diferença de 3,2 pontos, na 

nota nove existe uma diferença de 9.7 pontos, e na nota dez existe uma diferença de 6.4 

pontos. A avaliação geral da agência foi bem superior ao grau de satisfação. 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante do presente estudo, conclui-se que os meios tecnológicos fazem parte de 

um importante progresso global, onde as pessoas  presenciam a cada dia a transição dos 

meios conhecidos de relacionamentos e serviços financeiros, que agregam facilidades e 

melhorias nas comunicações e negociações, necessárias ao desenvolvimento social. 

Percebe-se que, com tanta tecnologia, o diferencial mercadológico está na humanização 

presente nos negócios, ou seja, as pessoas estão se adaptando à tecnologia, porém as 

relações humanas contribuem para o índice de satisfação dos clientes usuários de canais 

alternativos de atendimento, pois analisa-se que os maiores índices de satisfação dizem 

respeito além da estrutura física e um ambiente confortável, a atuação dos funcionários, 

atenção e educação com informações confiáveis e presteza para dar suporte quando 

necessário. A facilidade e a funcionalidade dos meios tecnológicos também tornam-se 

grande atrativo da instituição, pois as pessoas buscam agilidade para realizar suas 

operações de maneira segura e eficaz, sem se preocupar em resolver complexidades.   

Quanto à análise dos motivos mais impactantes da não utilização dos canais 

eletrônicos de autoatendimento, entende-se que existe carência quanto ao suporte para 

utilização dos meios, com índice de 12,9% dos respondentes avaliando este quesito com 

notas entre 5 e 7.Outro aspecto analisado diz respeito à quantidade de funcionários, 

gerando um índice de 22,6% de avaliação com notas de 5 a7. 

Em questões abertas de aspectos positivos e negativos da instituição em questão, 

obteve-se algumas situações pontuais como a qualidade de atendimento personalizado, 

confiabilidade e eficiência, ótimas opções de serviços classificados como positivos. Por 



outro lado, entretanto a quantia de caixas eletrônicos e o horário em que estão disponíveis, 

bem como a presença de atendentes de caixa em horários de maior movimentação (horário 

de almoço) foram os aspectos mais mencionados como negativos. 

As pessoas estão se familiarizando com a evolução tecnológica, porém sem abrir 

mão da segurança proporcionada pela comunicação presencial. Para maior 

desenvolvimento dessa segurança perante meios alternativos de atendimento, faz-se 

necessário explorar melhor a comunicação pessoal de maneira a deixar o cooperado mais 

à vontade com os meios, entendendo como funcionam e que através de sua utilização ele 

estará otimizando seu tempo e seus recursos, pois os custos por operações realizadas em 

vias alternativas são bem menores do que vias convencionais. Explorar essa confiança e 

segurança que o atendimento personalizado oferece ao cooperado, através de informações 

sobre os benefícios de utilização de todos os meios de relacionamento entre agência e 

cooperado, deixando-o mais antenado no que acontece em sua cooperativa, mostra-se 

como uma importante ferramenta de negociação. 
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