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Resumo:
No mundo contemporâneo os consumidores buscam produtos e serviços de qualidade para satisfazer
as suas necessidades. A qualidade dos serviços envolve uma serie de fatores que geram a satisfação de
um cliente. Em um cenário de competitividade um atendimento de qualidade é fator preponderante
para o sucesso das empresas. Os bancos também estão inseridos no processo de comercialização de
serviços a grande maioria da população. Neste sentido este trabalho foi realizado com o objetivo de
pesquisar junto a população da cidade de Vilhena, para avaliar a qualidade dos serviços bancários da
ótica dos clientes. Foram consideradas algumas variáveis regionais, bem como as determinantes,
confiabilidade, responsividade, segurança, empatia e tangibilidade, modelo pesquisado, aprovado e
desenvolvido pelos pesquisadores Parasuraman, Zeithaml e Berry. Inicia-se com uma pesquisa
bibliográfica com enfoque na visão e evolução histórica da qualidade dos serviços bem como a
qualidade dos serviços bancarios no Brasil e no mundo. Na sequência realizou-se uma pesquisa de
campo, qualitativa e quantitativa para avaliar os serviços bancários levando em consideração as
variaveis dos pesquisadores. Os resultados da pesquisa apontam que o problema da insatisfação dos
clientes e ou usuários dos serviços bancários se resumem na falta da qualidade no atendimento, com o
enfoque no tempo que se espera pelo atendimento no balcão e nos caixas convencionais e manutenção
nos equipamentos que operacionalizam serviços aos clientes.
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THE QUALITY OF BANKING SERVICES: SATISFACTION OF
USERS AND CUSTOMERS WITH BANKS CARE SERVICES
Abstract
In today's world consumers seek quality products and services to meet their needs. The
quality of services involves a number of factors that generate the satisfaction of a client. In a
competitive scenario quality of service is a major factor in the success of businesses. Banks
are also included in the process of marketing services to most of the population. In this sense
this work was carried out in order to search along the city's population of Vilhena, to assess
the quality of banking services the viewpoint of customers. Were considered some regional
variables and determinants, reliability, responsiveness, security, empathy and tangibility,
researched model, approved and developed by the researchers Parasuraman, Zeithaml and

Berry. It begins with a literature search focused on vision and historical evolution of the
quality of services and the quality of banking services in Brazil and worldwide. Following
carried out a field research, qualitative and quantitative for assessing banking services taking
into account the variables of the researchers. The survey results show that the problem of
customer dissatisfaction and or users of banking services are summarized in the absence of
quality service, with the focus on the time it waits for service at the counter and conventional
boxes and equipment maintenance services to operationalize customers.
Key-words: Quality. Services. Banks.
1. INTRODUÇÃO
As pessoas estão inseridas no mundo da comercialização, onde buscam encontrar produtos e
serviços de qualidade para suprir as necessidades. Nessa busca, a qualidade de um produto ou
serviço é representada pelo resultado que proporciona para quem vai consumi-lo. Em
decorrência, as empresas produtoras e fornecedoras de serviços enfrentam desafios para tentar
satisfazer os consumidores, da ótica das culturas, níveis, necessidades e desejos dessa
população. Conhecer e considerar essas variáveis torna-se necessário, para atender às
expectativas desses consumidores e se estabelecer no mercado.
Acredita-se que a empresa que oferece produtos e ou serviços de qualidade está apta a se
estabelecer e a permanecer no mercado. Mas o que seria a qualidade do ponto de vista do
consumidor? Qual seria o agregado capaz de proporcionar a satisfação, se somos pessoas com
objetivos e culturas diversas?
Alguns autores afirmam que a qualidade de um produto ou serviço pode ser vista em razão
dos resultados que proporciona. Dessa forma, podemos dizer que um produto e ou serviço
oferece qualidade quando a empresa consegue satisfazer pessoas de diversas culturas e
origens e quando o cliente e ou usuário percebe a diferença entre os produtos e ou serviços de
uma empresa em relação aos produtos e ou serviços de outras empresas. De acordo com
Kotler (1998, p. 66) "A qualidade deve ser percebida pelos consumidores". Em decorrência,
podemos deduzir que, quando um produto ou serviço supriu as necessidades e expectativas
dos consumidores, a empresa pode considerar que conseguiu atingir o grau de qualidade
esperado. Nesse caso entende-se que é o consumidor quem avalia, com base nos resultados
que proporciona, se o produto ou serviço é, realmente, de qualidade.
Isso mostra que a qualidade deve ser um diferencial. Nesse sentido, as empresas podem,
através de pesquisas, saber o que realmente é importante e necessário para o cliente, o que ele
busca e espera encontrar quando procura os serviços e produtos da empresa. Quais são suas
expectativas com relação a um produto e ou serviço e, com o resultado, traçar seus objetivos
em parceria com os de seus clientes.
Considerando os estudos bibliográficos realizados sobre qualidade identificou-se que oferecer
qualidade é necessário para que as empresas mantenham seus clientes e permaneçam no
mercado sendo assim percebe-se que existe também uma estreita relação entre a qualidade e a
rentabilidade da empresa. De acordo com Kotler (1998, p. 64), "Há uma conexão direta entre
qualidade de produto e serviço, satisfação do consumidor e rentabilidade da empresa.”. Nesse
sentido, entende-se que as empresas, para manter os clientes, devem oferecer qualidade dos
serviços destinados ao mercado consumidor, o que, atualmente, revela-se uma necessidade,
pois as pessoas estão cada vez mais procurando o produto e ou o serviço que melhor
satisfaçam suas necessidades. Com os avanços tecnológicos, o acesso à educação e,
consequentemente, à informação, as pessoas passam a querer o que existe de melhor em
matéria de produtos e serviços. Diante disso, as empresas reconhecem que o mundo está

evoluindo e que as pessoas estão mais exigentes, procurando satisfazer suas expectativas e
necessidades, com opções para buscar no mercado aquilo de que realmente precisam.
Comprometer-se com a qualidade dos produtos e serviços pode ser sinônimo de sucesso para
as empresas. Em todos os setores, há empresas que oferecem serviços de qualidade. No
entanto, segundo Berry (2000) a qualidade dos serviços piorou nos Estados Unidos e em
outros países do mundo. Nesse caso, pode-se supor que, também no Brasil a qualidade dos
serviços está comprometida. Em decorrência, o mesmo autor afirma que, nos bancos, os
clientes se queixam do tempo de espera nas filas porque os caixas estão congestionados ou
fechados. Podemos observar que, em todos os setores, a qualidade dos serviços é questionada,
inclusive a dos bancos, e isso em todo o mundo. Nesse sentido, precisamos observar, além da
evolução e mudanças de comportamento e produtos, o que ocorre, nos diversos setores da
economia e das empresas para haver tantas reclamações.
Observando o mercado, pode-se dizer que o consumidor faz parte do processo de
comercialização, buscando a satisfação tanto na resolução de um problema como no
atendimento de uma necessidade. Las Casas (1999) aponta que a presidente do Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor realizou uma avaliação sobre a qualidade dos serviços
prestados pelos bancos e concluiu que os bancos precisam investir mais na qualidade do
atendimento e na melhoria dos serviços prestados para satisfazer seus clientes.
Partindo desse princípio, surgiram alguns questionamentos sobre a qualidade dos serviços de
alguns setores empresariais considerados importantes, como, por exemplo, os bancos. E
perguntamo-nos quais as razões que levam os clientes, principalmente os do setor bancário, a
reclamarem dos serviços. Será que essas empresas têm conhecimento dessa suposta
insatisfação? O que elas têm feito para reverter esse quadro? Também interessou-nos saber se
existem pesquisas sobre a qualidade dos serviços oferecidos pelos bancos.
Em decorrência, propôs-se esta pesquisa qualitativa e quantitativa, bibliográfica e de campo.
Para analisar os resultados tomamos como base as determinantes da qualidade dos serviços
desenvolvidos pelos pesquisadores Parasuraman, Zeithaml e Berry (KOTLER, 1998).
Realizou-se este trabalho de pesquisa para identificar qual o grau de qualidade dos serviços
prestados pelas agências bancárias da cidade de Vilhena, da ótica dos clientes e usuários.
Inicialmente, com base em pesquisa bibliográfica, concluímos que as empresas precisam se
preocupar com a qualidade dos produtos e serviços que oferecem ao mercado consumidor
para evitar prejuízos decorrentes da perda de vendas e, esse processo, envolve toda a equipe
de funcionários porque são eles que mantêm o contato direto com o cliente da empresa.
Procede-se, então, à análise da evolução histórica da qualidade dos serviços, definições sobre
qualidade e, em seguida, destacando-se a qualidade dos serviços bancarios no Brasil e no
mundo a qualidade dos serviços bancarios e o comportamento do cliente procurando
relacionar as teorias para uma comparação com a pesquisa de campo ora proposta.
Com a pesquisa de campo, próximo passo deste trabalho, procurou-se identificar, da ótica dos
clientes e ou usuários, o grau da importância atribuída para alguns serviços essenciais
oferecidos pelos bancos. Enfocamos também o tempo de espera por um serviço, como é
relizado o serviço, o grau de qualidade, o grau de satisfação com os serviços prestados e,
finalmente, a demonstração dos resultados.
2. METODOLOGIA
O presente artigo é resultado de uma pesquisa de mestrado da autora que nos permitiu
identificar algumas concepções dos consumidores a respeito da qualidade dos serviços

oferecidos pelas agências bancárias.
A pesquisa teve início com o estudo exploratório, que se constituiu de um levantamento
bibliográfico sobre a evolução histórica da qualidade dos serviços continuamente buscou-se
informações sobre a qualidade dos serviços bancários no Brasil e no mundo dando
prosseguimento informações sobre a qualidade dos serviços bancarios e o comportamento do
cliente.
Na sequencia realizou-se uma pesquisa de campo através de um questionário estruturado com
questões fechadas relativas às determinantes da qualidade dos serviços. O referido
questionário, elaborado com base em variáveis sobre os serviços bancários da região, utiliza o
modelo desenvolvido pelos pesquisadores Parasuraman, Zeithaml e Berry, no qual são
contempladas cinco determinantes para avaliar a qualidade de um serviço. Essas
determinantes identificam as principais exigências para a prestação de um serviço de alta
qualidade, na ordem de importância atribuída pelos consumidores, a saber: “1.Confiabilidade
(32 pontos) - habilidade de desempenhar o serviço prometido com segurança e precisão;
2.Responsividade ( 22 pontos) - disposição em ajudar os consumidores e em fornecer serviço
rápido; 3.Segurança (19 pontos) - o conhecimento e cortesia dos funcionários e sua habilidade
em inspirar confiança e responsabilidade; 4.Empatia (16 pontos) - o cuidado e a atenção
individualizada aos consumidores; 5.Tangibilidade (11 pontos) aparência das instalações
físicas, equipamentos, funcionários e materiais de comunicação” (KOTLER, 1998, p 423).
Nesse sentido, elaboramos perguntas relacionadas à confiabilidade, responsividade,
segurança, empatia e tangibilidade para que os respondentes identificassem o grau de
importância atribuído para cada item. Indagamos também sobre o grau de satisfação e
qualidade atribuído aos serviços bancários, envolvendo tempo de espera por um serviço e
quem presta esse serviço. O resultado esta a seguire representado.
1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS.
Na América Latina, os clientes começaram a manifestar seus desejos por qualidade de forma
tímida, após o período da ditadura, devido à cultura submissa criada pelos golpes de estado e
às várias décadas em que viveu sob o comando militar, em que qualquer manifestação era tida
como indício de revolução.
No entanto, no período entre o fim da Segunda Guerra e a década de setenta, a situação das
empresas era confortável no sentido de que tudo o que se produzia e se oferecia ao mercado
era vendido e consumido, isso considerando que a oferta era menor do que a procura. Essa
situação perdurou até a crise do petróleo, época em que a economia mundial passou por uma
recessão e a oferta passou a ser maior do que a procura, provocando a competição entre as
empresas e, conseqüentemente, o surgimento de uma nova época: a chamada "Era do Cliente"
(ALMEIDA, 1995, p.57 e 67 ).
O cliente continuou em destaque na década de oitenta, quando, no Japão, Deming e Juram
(especialistas Americanos pioneiros na área da qualidade) promoveram a revolução do cliente
para buscar a qualidade dos produtos, centrada na tecnologia. Foram instituídos programas de
qualidade dos produtos oferecidos ao mercado Japonês, centrados em dois pilares, educação e
qualidade (ALMEIDA, 1995). Em decorrência, no ano de 1951, o Japão foi o primeiro país a
ganhar um prêmio de qualidade nacional.
De acordo com Kotler (1998) na década de noventa, o diferencial competitivo passou a ser a
qualidade dos serviços oferecidos aos consumidores e também destaca que "O esforço para a
produção de bens que sejam superiores nos mercados mundiais tem levado alguns países - e

grupos de países - a criar prêmios para agraciar as empresas que adotam as melhores práticas
e melhorias de qualidade” (KOTLER, 1998, p.64). Pode-se concluir que a necessidade de
avaliar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos ao mercado tornou-se, dessa forma,
necessária não só para destacar as empresas que oferecem qualidade, mas também para
incentivar outras empresas a se aperfeiçoarem e implementarem programas de qualidade.
No mundo, a maioria das empresas despertou recentemente para a necessidade de oferecer
serviços de qualidade a seus clientes, o que foi chamado por Almeida (1995, p. 97) de "o foco
no cliente".
2. QUALIDADE DOS SERVIÇOS BANCARIOS NO BRASIL E NO MUNDO
A qualidade na prestação de serviços é um problema mundial, não estando centrado apenas no
Brasil. Em cada país do mundo, encontramos setores de fornecimento de bens e serviços que
não atendem às expectativas dos consumidores. Conforme ressalta Almeida (1995, p. 46), "o
problema da má qualidade dos serviços prestados não é regional, nem mesmo nacional, mas
sim um problema mundial".
Se existem reclamações sobre a qualidade dos serviços de alguns setores, é preciso avaliar
qual o grau de participação desses setores na economia e por que eles não atingem a qualidade
dos serviços que os clientes tanto procuram. Considerando o setor financeiro, sabemos que os
bancos brasileiros possuem uma participação considerável na economia de nosso país. E,
nesse sentido, podemos observar que, nos Estados Unidos, em 1970, cerca de onze por cento
da renda nacional correspondia aos serviços prestados por organizações ligadas aos setores
financeiros e de seguros (TOLEDO, 1988).
Se os bancos também fazem parte do grupo de empresas que precisa melhorar a qualidade do
atendimento, então precisamos avaliar exatamente qual é a insatisfação dos clientes. Gregor,
Boyle e Lavayssiere (1998) publicaram na revista HSM Management, uma matéria de uma
pesquisa realizada em 1993 na qual mostram que 42% dos bancos europeus acreditam que seu
maior desafio seja melhorar o relacionamento com os clientes. Então, se nos Estados Unidos,
provavelmente, é preciso melhorar o relacionamento com os clientes, cabe-nos perguntar: e
no Brasil, como estão os serviços prestados pelos bancos?
Bob Callender (1998) menciona, na mesma revista, que os bancos estrangeiros estão
destinando recursos para treinamento dos funcionários, visando a melhorar o atendimento nas
agências bancárias, e que a confiança do público na eficiência oferecida pelos caixas
eletrônicos é extremamente importante, tendo em vista que os clientes que têm problemas na
primeira vez que operam um terminal eletrônico dificilmente farão a segunda tentativa.
Podemos observar que os caixas eletrônicos, que dão um suporte à rapidez no atendimento,
além de estarem funcionando, precisam ser de fácil acesso aos clientes. Considerando que o
foco principal da qualidade está no relacionamento entre empresas e clientes, cumpre aos
bancos melhorar a qualidade bem como a agilidade nos serviços prestados no contexto geral,
ou seja, desde o atendimento personalizado até o atendimento informal, nesse caso os caixas
eletrônicos.
Várias pesquisas mostram que um consumidor insatisfeito influencia muito mais pessoas do
que um consumidor satisfeito (PALADINI, 1997). Tendo em vista a insatisfação por não ter
sido atendido conforme esperava, o cliente acaba comentando o ocorrido e influenciando
negativamente outras pessoas. Nos bancos, também não é diferente. Quando o cliente é bem
atendido, ele simplesmente atribui esse atendimento à obrigação da empresa e faz comentários
apenas quando existe um fato marcante no atendimento. No caso dos bancos o bom
atendimento geralmente é atribuído ao banco e à pessoa que faz o atendimento Pode-se

constatar isso diariamente quando se fala da necessidade do atendimento personalizado a ser
oferecido pelos bancos. Então, podemos observar que as pessoas reagem conforme o
comportamento da empresa e, no caso dos bancos, a reação é ainda mais marcante, tendo em
vista que o cliente é também o fornecedor da empresa.
3. RESULTADO DA PESQUISA
Na presente pesquisa, procurou-se avaliar o grau de satisfação dos clientes e ou usuários dos
serviços bancários através da utilização de variáveis capazes de avaliar a satisfação dos
clientes com os serviços bancarios. As variaveis consideradas foram: qualidade no
atendimento, agilidade no atendimento, atenção individualizada e personalizada, serviços com
segurança e precisão, conhecimento das informações por parte dos funcionários, simpatia e
cordialidade dos funcionários e aparência fisica das agências e funcionários. Utilizou-se
destas variaveis para comparar com o modelo desenvolvido pelos pesquisadores Parasuraman,
Zeithaml e Berry in (KOTLER, 1998, p. 423.), no qual são identificadas as principais
exigências para a prestação de um serviço de alta qualidade na ordem de importância
atribuída pelos consumidores, a saber: “1.Confiabilidade (32 pontos) - habilidade de
desempenhar o serviço prometido com segurança e precisão; 2.Responsividade (22 pontos) disposição em ajudar os consumidores e em fornecer serviço rápido; 3.Segurança (19 pontos)
- o conhecimento e cortesia dos funcionários e sua habilidade em inspirar confiança e
responsabilidade; 4.Empatia (16 pontos) - o cuidado e a atenção individualizada aos
consumidores; 5.Tangibilidade (11 pontos) - aparência das instalações físicas, equipamentos,
funcionários e materiais de comunicação”.
A partir da pesquisa bibliográfica realizada, identificou-se que um produto ou serviço tem
qualidade quando satisfaz a uma necessidade ou a um desejo do cliente. Considera-se que um
serviço deverá ter grau de importância para o cliente, ser valorizado para que produza os
efeitos desejado que é, a satisfação.
Enfim, considerando estas váriaveis, busca-se saber como as pessoas avaliam os serviços dos
bancos nos quais são clientes ou usuárias. Essa ênfase se deu tendo em vista a considerável
participação dos bancos na economia, a constante reclamação dos clientes e por se tratar de
serviços essenciais utilizados pela maioria da população quer como usuário ou cliente.
Os respondentes na maioria foram funcionários públicos e de empresas privadas, a faixa etária
entre 21 e 40 anos e uma renda familiar correspondente às classes C e B. Foram pesquisadas
315 pessoas destas 312 têm conta nos bancos e 003 não possuem conta em nenhum dos
bancos. Destas 312 pessoas identificou-se que 74,67% possuem contas-correntes em mais de
um banco. Os respondentes do questionário avaliaram todos os bancos nos quais possuem
conta, totalizando 545 respostas que corresponde a 3,44% da população que tem conta em
banco.
A pesquisa levou em consideração os serviços de seis bancos, da cidade de Vilhena quatro
particulares e dois bancos públicos. As perguntas inicialmente levaram em consideração as
variaveis de importância (ótimo, bom, regular e ruim) atribuida a cada item do método dos
pesquisadores Parasuraman, Zeithaml e Berry (confiabilidade, responsividade, segurança,
empatia e tangibilidade). Usando os mesmos questionamentos perguntamos aos clientes o
comportamento dos cinco bancos com relação as variaveis do método dos pesquisadores e o
resultado esta a seguir representadado.
Requisitos para um
serviço de qualidade,

Pontuação
atribuida pelos

Resultado desta pesquisa
Importância
Resposta dos clientes sobre a

segundo os pesquisadores
Parasuraman, Zeithaml e
Berry
1.Confiabilidade: habilidade
de desempenhar o serviço
prometido com segurança e
precisão.

2.Responsividade:
disposição em ajudar os
consumidores e em fornecer
serviço rápido.

3.Segurança: o
conhecimento e cortesia dos
funcionários e sua
habilidade em inspirar
confiança e
responsabilidade.
4.Empatia: cuidado e a
atenção individualizada aos
consumidores.

pesquisadores,
para cada item.

atribuida pelos
clientes pesquisados

(32 pontos)

Mais de 90%
consideram a
confiabilidade
importante

(22 pontos)

Em torno de 80%
consideram a
responsividade
importante

Os clientes consideram regular a
capacidade dos bancos em realizar
os serviços com rapidez bem como
a disposição em ajudar os clientes.
Apenas em um banco estes itens
foram considerados bons.

Mais de 90% dos
clientes consideram a
cortesia, confiança e
responsabildiade
importantes.

Segundo os clientes na maioria dos
bancos os funcionários não são
cordiais, mas, são de confiaça e
responsabilidade.

Em torno de 65% dos
clientes consideram a
atenção
individualizada
importante

Segundo a pesquisa somente em um
banco o cuidado e a atenção dos
funcionários é boa nos outros é
considera regular.

Em torno de 50% dos
clientes consideram a
aparencia fisica dos
funcionários e das
agencias importantes.
Mas 87% consideram
importante a
manutenção nos
equipamentos, em
especial o pleno
funcionamento.

Em três bancos são considerados
regulares a mautenção e o pleno
funcionamento dos
equipamentos/caixas eletrônicos.
Quanto a aparencia fisica dos
funcionários todos foram
considerados bons. Em um banco a
aparencia fisica da agencia é
apontada como regular, segundo os
clientes.

(19 pontos)

(16 pontos)

5.Tangibilidade: aparência
das instalações físicas,
equipamentos, funcionários
e materiais de comunicação.
(11 pontos)

qualidade dos serviços bancarios
levando em consideração os
requisitos dos pesquisadores
Os clientes tem confiança nos
banco onde tem conta. Afirmam
que é boa a habilidade dos bancos
em desempenhar os serviços
prometido com segurança e
precisão.

Fonte: Adaptad de Kotler (1998 p.423)
Tabela: Quadro comparativo do método aprovado pelos pesquisasdores e o resultado desta pesquisa.

Além das variáveis do método dos pesquisadores, perguntou-se aos clientes se perceberam
alguma preocupação dos bancos com a satisfação dos clientes com o atendimento oferecido a
eles. E os clientes responderam que somente um banco mostrou preocupação em saber sobre a
satisfação dos clientes com o atendimento.
Em decorrencia dos resultados constatou-se que esta pesquisa contribui com os bancos e
clientes. Os bancos podem usar estes resultados que apontam as insatisfações com os serviços
oferecidos e tomar decisões de correção em busca da satifação dos seus clientes. Os clientes,
por sua vez, terão serviços melhores de qualidade. Lembrando que esta pesquisa levou em
consideração a equivalência do grau de importância do método aprovado pelos pesquisadores
Parasuraman, Zeithaml e Berry.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer dos anos, percebe-se que os clientes continuam reclamando do atendimento,
apesar da legislação de tempo de espera para o atendimento nos bancos. O tema qualidade dos
serviços é uma discução promovida no mundo todo o que torna importante este trabalho em
busca de propostas e possiveis soluções.
Inicia-se esta pesquisa apontando o entendimento dos clientes, autores e empresa sobre
qualidade dos produtos e serviços. Esta pesquisa mostra que os clientes consideram
importante a qualidade dos serviços dos bancos, levando em consideração alguns fatores
essenciais, para atender as expectativas dos clientes. Identificou-se também que a maioria dos
bancos não demonstra preocupação com a satisfação e ou insatisfação dos seus clientes com
os serviços oferecidos. Nesse sentido questiona-se, por que isso ocorre, e, já que existe uma
estreita ligação entre a qualidade e a rentabilidade de uma empresa, quais são os critérios de
planejamento estratégico de crescimento se os bancos supostamente não sabem o que o seus
clientes pensam sobre a qualidade dos serviços oferecidos. Percebe-se no resultado da
pesquisa que são necessários também investimentos em tecnologias para manter os caixas
eletronicos funcionando, disposição dos caixas eletrônicos, acessibilidade e segurança enfim
sugere-se que os bancos conheçam e entendam as necessidades e expectativas para melhora a
percebção dos clientes com relação aos bancos.
A pesquisa também identificou que os clientes consideram importante a simpatia e
cordialidade dos funcionários, mas segundo os clientes os funcionários não são simpáticos e
cordiais inclusive no atendimento ao telefone e atenção individualizada. Nesse sentido, fica a
pergunta: se os dirigentes dos bancos não têm conhecimento das ações e habilidades de seus
funcionários, como poderão investir em treinamento? Qual será o enfoque dos atuais
treinamentos que possam direcionar o foco dos objetivos da empresa? Aqui se confirma
novamente a necessidade de uma pesquisa para melhorar a relação entre clientes e bancos.
A pesquisa aponta que os clientes acham extremamente importantes a rapidez no atendimento.
Como já vimos os pesquisadores Parasuraman, Zeithaml e Berry, quando identificaram as
determinantes da qualidade de um serviço, a rapidez no atendimento ficou em segundo lugar,
no grau de importância. Em decorrência pesquiou-se especificamente sobre cada banco, sobre
a rapidez no atendimento. Os respondentes afirmam que tem bancos com atendimento regular
e ruim e bancos com bom atendimento. E aqui se pergunta por que alguns bancos conseguem
atendimento de qualidade, considerado satisfatório pelos clientes? Que trabalho é
desenvolvido por esses bancos que conseguem satisfazer os seus clientes oferecendo serviços
de qualidade. Durante a pesquisa percebe-se que a qualidade no atendimento é uma questão
considerada importante e debatida pelas pessoas envolvidas com a qualidade, crescimento
empresarial e economia mundial.
Sabe-se que os bancos são as instituições/empresas que mais obtiveram lucro nos últimos
anos, neste sentido investir em treinamento de seus funcionários torna-se necessário.
Finalmente, conclui-se que os funcionários são o ponto a ser trabalhado, porque, segundo
podemos constatar no resultado da pesquisa, os itens que geram a insatisfação com a
qualidade dos serviços, ou seja, simpatia, cordialidade, preocupação com a satisfação e
atendimento individualizado, estão diretamente ligados à rapidez no atendimento. Percebe-se
que os dirigentes dos bancos precisam aumentar o número de funcionários e investir em
treinamento para melhorar os resultados aqui apresentados.
Sugere-se que os dirigentes tenham uma atenção voltada para os recursos humanos e assim
melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos seus clientes.
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