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ESTUDO DE CASO NO PROCESSO DE ATENDIMENTO NA 

COOPERATIVA CREDUNI, CAMPINA GRANDE/PB.                                                                                 

RESUMO 

Considerando o mercado e o ambiente das instituições financeiras, o presente trabalho tem 

como foco o atendimento e a prestação de serviços, escolhendo como estudo de caso, a 

Cooperativa CREDUNI, com ênfase na qualidade do atendimento e dos serviços prestados 

por esta cooperativa de crédito. Como objetivo geral identifica e analisa o nível de 

satisfação dos cooperados no posto de atendimento da UFCG, discute a influencia do 

mercado no ambiente das organizações, aborda a importância dos investimentos na 

capacitação do trabalho e do valor humano em tempos de globalização, permeados por 

desafios para melhorar a competitividade da empresa. A pesquisa a partir de um 

levantamento bibliográfico tem como tema a qualidade e foco no atendimento como 

vantagem competitiva; nas características dos serviços prestados, na qualidade no 

atendimento e na prestação de serviços. Na confecção do diagnóstico do setor de 

atendimento caracterizamos alguns indicadores como: produtos e serviços oferecidos pela 

empresa, rapidez no atendimento, capacitação dos colaboradores e linguagem utilizada pela 

empresa, sendo este tópico o enlace final desta pesquisa e concluímos sugerindo um maior 

contado com os stakeholders e recomendando um maior investimento no pós-vendas e em 

um esforço na área de comunicação com o cooperado via tele atendimento.  

PALAVRAS – CHAVES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; QUALIDADE NO 

ATENDIMENTO; COOPERATIVA DE CRÉDITO. 



CASE STUDY On PROCESS Of CARE In The COOPERATIVE CREDUNI, 

CAMPINA GRANDE/PB  

                                                                                                          Alexon Araújo Melo 

ABSTRACT 

Considering the market and the environment of the financial institutions, this work 

focuses on the care and service provision, choosing as a case study, the Cooperative 

CREDUNI, with emphasis on quality of care and services provided by this Credit Union. 

As general purpose identifies and analyzes the level of satisfaction of the cooperative 

members in the rank of the UFCG, discusses the influence of the market environment of 

organizations, the importance of investments in training and work of human value in times 

of globalization, permeated by challenges to improve the company's competitiveness. The 

research from a bibliographic survey theme quality and focus on customer service as a 

competitive advantage; on the characteristics of the services provided, the service quality 

and service delivery. In the service sector diagnostics feature some indicators such as: 

products and services offered by the company, very good breakfast choice, employee 

training and language used by the company, which is the final link of this research topic 

and concluded by suggesting a greater contact with the stakeholders and recommending 

increased investment in the after sales and in an effort in the area of communication with 

the Member via tele.  

KEY WORDS: PROVISION OF SERVICE; QUALITY SERVICES; CREDIT 

UNION. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em pleno século XXI, um dos principais problemas enfrentados pelas empresas é a 

concorrência acirrada com relação aos produtos ou à prestação de serviços. Este fator até 

então era pouco explorado o que se explica, segundo alguns especialistas, pois não era um 

determinante que agregasse valor considerável aos produtos ou implicasse na redução de 

custos ou melhoria dos processos. Entretanto, com as constantes inovações e a globalização 

são constantemente introduzidos ameaças a rentabilidade e até a sustentabilidade das 

empresas obrigando o mercado a abrir os olhos para este fator e observar constantemente as 

modificações nele processadas.  

Nesta direção, torna-se extremamente importante atender bem aos clientes, pois os 

mesmos podem ser entendidos como o bem mais precioso de qualquer empresa. O setor de 

atendimento é aquele mais próximo dos clientes, o que causa a primeira impressão, 

podendo formar e manter relacionamentos importantes e duradouros, que podem ser 

determinantes para o sucesso ou fracasso do negócio. 

O que seria um bom atendimento ao cliente? Seria aquele que incorpora qualidade 

aos produtos ou aos serviços prestados de forma a satisfazes as demandas do cliente. 

Segundo Campos (2004, p. 2) “um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende 

perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo às 

necessidades do cliente”. 

Desse modo, um atendimento de qualidade está diretamente atrelado à satisfação 

dos clientes, aos produtos e serviços oferecidos, à estrutura da empresa e aos serviços 

prestados.  

Seguindo essa perspectiva, Neves (2006, p.75) afirma que, na luta pela 

sobrevivência, as organizações têm buscado oferecer qualidade em produtos e serviços. 

Mas, diante da concorrência que oferece os mesmos produtos, o atendimento ao cliente é o 

principal fator de vantagem competitiva entre as organizações. Um bom atendimento pode 
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representar um diferencial que forneça condições da empresa competir de forma vantajosa 

com as demais que oferecem os mesmos serviços garantindo a sua perenidade.  

A competividade no atual ambiente brasileiro de negócios advém principalmente da 

globalização econômica, determinando agora que as empresas que queira sobreviver 

tenham um compromisso cada vez maior com o continuo aperfeiçoamento de seus 

produtos, processos e conseqüentemente a eliminação dos desperdícios. A ineficiência não 

pode mais ser repassada ao cliente. (PEINADO, 2000).  

No Brasil um dos setores mais competitivos atuais é o setor financeiro. Com a 

estabilidade da economia e a abertura do país, ocorreu a partir da última década do século 

passado a reestruturação do setor financeiro nacional, passando a seguir normas 

internacionais (Acordos de Basiléia) e permitindo que bancos internacionais se instalassem 

para competir no varejo.       

Neste período surge a CREDUNI - CREDUNI - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Servidores das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba 

LTDA, com sede em Campina Grande – PB, uma cooperativa de crédito criada pelos 

servidores (professores e funcionários) das universidades públicas do estado da Paraíba, 

que faz a intermediação financeira entre os cooperados que dispõem de recursos e aqueles 

que têm demanda por crédito.  

A cooperativa disputa diretamente com as instituições bancárias esta intermediação, 

diferenciando-se em vários aspectos dos bancos. Na cooperativa os lucros (sobras) são de 

todos os cooperados, através de regras definidas em Assembleia Geral, proporcionalmente 

às operações realizadas por cada cooperado. Nos bancos, os clientes e acionistas, são dois 

conjuntos diferentes, e os lucros são dos acionistas.   

Diante disso questiona-se se a CREDUNI - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Servidores das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba 

LTDA, com sede em Campina Grande – PB oferece produtos e serviços com qualidade no 

seu atendimento, capazes de competir com o sistema bancário. Isto requer uma prestação de 

serviços diferenciados que permitam satisfazer o cooperado, oferecendo vantagens 
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comparativas que o atraia e o fidelize. Uma medida deste tratamento diferenciado é o nível 

de satisfação como os produtos e serviços oferecidos pela empresa. Nesta direção, o 

objetivo geral desta pesquisa é identificar e analisar o nível de satisfação dos usuários da 

Cooperativa de Crédito CREDUNI unidade do campus da UFCG em Campina Grande – 

PB.  

A escolha do tema em questão surge do meu interesse, enquanto colaborador da 

área de atendimento da CREDUNI, que busca constantemente a melhoria e o 

aprofundamento da qualidade no atendimento como uma constante, procurando sempre a 

minimização ou eliminação dos possíveis erros nas tarefas executadas, a minimização do 

tempo, dos processos e dos gastos para a empresa e consequentemente dos seus usuários, 

seguindo padrões de qualidade. 

Diante disso, o presente estudo analisou como está sendo avaliado e qual o grau de 

satisfação dos usuários da Cooperativa CREDUNI em Campina Grande – UFCG PB, em 

relação à prestação dos serviços, bem como, a oferta de seus produtos. 

Dessa forma a questão norteadora deste estudo: Como está sendo avaliado e qual o 

grau de satisfação dos usuários da Cooperativa CREDUNI em Campina Grande – UFCG 

PB, em relação à prestação dos serviços, bem como, a oferta de seus produtos? 

Estes usuários estão satisfeitos com os produtos e serviços oferecidos pela 

CREDUNI no mercado financeiro, sendo a sua marca bem vista pelos cooperados e pela 

sociedade, de forma que seus associados a recomendam aos demais servidores dentro de 

sua área de atuação. Este estudo aferiu e analisou o nível desta satisfação. 

Para realizar este estudo fizemos uma revisão da literatura a respeito do tema 

envolvido na pesquisa, envolvendo um panorama geral do setor de serviços, uma descrição 

do segmento bancário, ou instituição financeira, na qual esta inserida, bem como, a gestão 

do sistema de filas. Sendo nosso objetivo a importância na qualidade do atendimento como 

vantagem competitiva.  

Como objetivos específicos pretendem-se: 
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 Discutir a respeito dos investimentos dirigidos a melhoria da qualidade dos 

profissionais de atendimento, bem como, do ambiente-físico que ele esta 

inserido; 

 Verificar que medidas foram tomadas para aperfeiçoar este setor; 

 Diagnosticar as possíveis falhas existentes no processo de atendimento. 

 

O presente trabalho foi dividido em capítulos organizados da seguinte maneira: a 

Caracterização da Empresa contêm informações sobre a empresa, seu histórico, 

identificação das tendências para a empresa e para o setor e detalhamento da estrutura 

organizacional. Na Fundamentação Teórica são abordados os conceitos acerca do tema 

estudado, evidenciando as idéias propostas por alguns autores. Já com relação aos Aspectos 

Metodológicos são relacionadas todas as pesquisas e métodos utilizados para a obtenção do 

diagnóstico relativo à Análise da Pesquisa onde se trata das informações adquiridas por 

pesquisa e das interpretações situacionais da cooperativa.  

Por fim, este estudo apresenta as conclusões da pesquisa realizada na Cooperativa, 

objeto de estudo, seguido de sugestões que são norteadoras para um melhor 

desenvolvimento organizacional. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO  

 

2.1 Identificação da empresa  

 

Razão Social: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 

Instituições Públicas do Ensino Superior da Paraíba Ltda.  

Nome fantasia: CREDUNI. 

Logomarca:   

     

Fonte: Intranet, 2012 

 

Endereço: Rua Antenor Navarro, 496, Prata – Campina Grande-PB  

Forma Jurídica: Sociedade empresária limitada  

CNPJ: 03.428.338/0001-37. Inscrição estadual: 040.795-8  

Número de colaboradores: 43 (quarenta e três) funcionários efetivos e 7 (sete) 

terceirizados, sendo 12 efetivos no posto de atendimento da UFCG local deste estudo 

deste trabalho acadêmico. 

Área de atuação: Instituições Públicas do Ensino Superior da Paraíba: 

UEPB: Campina Grande, Lagoa Seca, Guarabira, Catolé do Rocha, João Pessoa, 

Monteiro, Patos e Araruna.  

UFCG: Campina Grande, Sousa, Patos, Cajazeiras, Cuité, Pombal e Sumé.  

UFPB: João Pessoa, Areia, Bananeiras e Rio Tinto.  
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2.2. Histórico da CREDUNI   

 

Filiada ao SISTEMA CENTRAL UNICRED/NNE, formado por 26 cooperativas 

coirmãs com quem mantem fortes laços de amizade, respeito mútuo e intercooperação, 

caracteriza-se por manter uma identidade própria construída pela sua atuação junto à 

comunidade acadêmica das universidades públicas paraibana.  

Sua Assembleia de Fundação ocorreu no dia 06 de abril de 1999 e autorizada a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil no dia 04 de agosto deste mesmo ano, iniciando 

suas operações em 16 de dezembro de 1999, e realizando a sua tendo sua primeira operação 

de crédito em 03 de março de 2000.  

A CREDUNI é uma instituição que foi fundada a partir do esforço coletivo dos seus 

fundadores, dirigentes e colaboradores e do decisivo apoio e confiança depositados pelos 

sócios fundadores a sua cooperativa. Sua primeira sede foi uma pequena sala alugada no 

prédio da Pró-Reitoria do Interior, no então campus I da UFPB, na cidade de Campina 

Grande.  

Em 2005, a Cooperativa construiu o seu primeiro posto de atendimento da UFPB, 

que na ocasião funcionou também como sede administrativa, localizada no Campus da 

UFCG em Campina Grande – PB, melhorando assim a qualidade de seus serviços. Em 

2008, foi instalado o seu posto de atendimento em João Pessoa – PB, no bairro de Castelo 

Branco, próximo da Universidade Federal da Paraíba. No ano de 2010, a CREDUNI passou 

a atender os servidores da Universidade Estadual da Paraíba e, um pouco depois inaugurou 

um posto de atendimento dentro do campus.  

Com mais de 5.500 associados e ativos financeiros que ultrapassam a marca de 115 

milhões de reais. CREDUNI, 2013 (http://www.creduni.com.br/quem-somos.asp) 

A CREDUNI busca o bem-estar financeiro dos associados e dependentes mediante a 

educação, a orientação financeira e a oferta de produtos e serviços econômico-financeiros. 

Seu quadro profissional altamente qualificado oferece ao associado um tratamento 

personalizado, de excelência e de baixo custo seguindo princípios de cooperação mútua, de 

participação proporcional nos resultados e igualitária nas decisões. 

http://www.creduni.com.br/quem-somos.asp
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Disponibiliza assessoria financeira; opções de crédito e de investimento com as 

melhores condições do mercado; produtos e serviços econômico-financeiros de baixo custo 

e alta qualidade. 

Desenvolve e patrocina atividades socioculturais para o aprimoramento técnico, 

educacional e social dos cooperados e dependentes, possibilitando acesso aos bens culturais 

e melhoria de sua renda familiar. 

Devido ao grande crescimento e ao número de clientes no início deste ano, a 

CREDUNI transferiu todo o seu setor administrativo para um prédio no bairro da Prata, em 

Campina Grande. Uma das principais razões para o seu sucesso é a busca permanente pelo 

aprimoramento de suas atividades, resultando em uma instituição de colaboradores 

dedicados que buscam alcançar seus objetivos em conjunto.  

 

2.3 Principais Produtos e Serviços  

 

Os principais produtos e serviços oferecidos pela empresa são:  

 Empréstimo consignado: Serviço oferecido para todos os clientes da cooperativa, 

sendo o produto mais procurado. Consiste em um empréstimo com desconto das 

parcelas no contracheque destes e o limite para desconto é de 30% do seu salário bruto.  

 Crédito pessoal (CDC): Serviço exclusivo para quem recebe seus vencimentos 

pela cooperativa. Consiste em um empréstimo com descontos em conta corrente e o 

limite é de 20% do seu salário liquido, fornecido com garantia de salário.  

 Crédito rotativo (Cheque especial): Serviço também exclusivo para quem recebe 

seus vencimentos pela cooperativa. Trata-se de um contrato entre o cliente e a 

cooperativa, onde é originado um limite em sua conta corrente e são cobrados juros e 

encargos.  

 Empréstimo de antecipações de benefícios (13° salário, férias e IRPF): Serviço 

para quem recebe seus vencimentos pela cooperativa e se baseia em um empréstimo de 

antecipações creditórias, como décimo terceiro salário, férias e imposto de renda.  
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 Financiamento de veículos: Serviço oferecido para todos os clientes da 

cooperativa. Consiste no financiamento de carros novos e usados por meio de 

consignação com desconto em contracheque e por ser financiamento, a taxa desta 

operação é mais baixa.  

 Cartão de crédito: Este produto é voltado apenas para clientes que recebem seus 

vencimentos pela cooperativa. Este cartão é nacional e aceito em mais de 500 mil 

estabelecimentos conveniados, sendo possível realizar compras parceladas e sua 

bandeira é visa.  

 Produtos e serviços de câmbio (cartão cotação): Este produto é para todos os 

clientes. Trata-se de um cartão de débito para pessoas que queiram viajar para o exterior 

e não pretendem levar dinheiro. O mesmo é carregado na própria cooperativa com a 

moeda local do destino e as moedas mais usadas são os dólares e os euros.  

 Aplicações financeiras: Existem três modalidades de aplicações: curto, médio e 

longo prazo. O serviço é destinado a todos os clientes da cooperativa. Neste, o cliente 

escolhe a carência na qual será aplicado seu dinheiro e, em seguida, o investimento é 

resgatado com os juros proporcionais a sua aplicação.  

 Cursos profissionalizantes patrocinados: A CREDUNI tem convênio com o 

SEBRAE, SENAC E SENAI. Os cursos são oferecidos a todos os clientes da 

empresa, e a cooperativa faz o pagamento de todas as despesas relacionadas.  

 Seguros: Automóvel, residencial, vida e previdência.  

 

Tendências da Empresa e do Setor  

A cooperativa de crédito CREDUNI procura desenvolver à melhoria da qualidade 

de seus serviços e produtos. Nesta direção fornece instalações físicas com amplo espaço, 

tendo em 2012, transferido a sua sede administrativa para o bairro da Prata, possibilitando 

que o seu posto de atendimento na UFCG, ampliasse o seu espaço físico e assim oferecesse 

a sócio melhores condições de atendimento.   
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A ampliação de oferta de novos produtos e serviços tem como objetivo buscar 

alternativas que possam gerar receitas e minimizar a dependência apenas das operações de 

crédito. A intenção é que haja o aumento na quantidade de transações por associado em 

decorrência da implantação e incentivo pela utilização de outros tipos de serviços, tais 

quais: o recebimento de contas, a exemplo de boletos e cobranças bancárias, que podem 

transitar pelo serviço de compensação, criando um maior vínculo para a fidelização e 

proporcionando, dessa forma, mais alternativas para a geração de receitas de tarifas; e a 

utilização do cartão de crédito, de maneira que todos os cooperados com rendas mensais 

superiores a R$ 2.000,00 tenham seus salários depositados na Cooperativa, com crédito 

aprovado e a disponibilidade cartões. Para os cartões de débito, que são vinculados à conta 

corrente, estimular a emissão e uso para 100% dos cooperados e dependentes.  

O planejamento estratégico da cooperativa para o período 2010-2014 estabelece a 

necessidade de ampliar o número de associados na UEPB, UFCG e UFPB, através de 

parcerias estratégicas com estas instituições; melhorar o atendimento, com a ampliação da 

área de atendimento na UFPB; estender os seus serviços para outras instituições: continuar 

a oferecer cursos para a qualificação profissional e de empreendedorismo para seus sócios e 

dependentes. A cooperativa tem como objetivo principal e fundamental a organização 

financeira familiar de seus associados.  

Prevê a adesão de novos cooperados, com um crescimento anual em torno de 10% 

de novas filiações, atingindo em 2013 5.500 associados. Dessa maneira renovaria 

constantemente a sua carteira de crédito. As aplicações financeiras têm como meta um 

crescimento de 20% a cada ano e as operações de crédito querem chegar a um crescimento 

de 20% ao ano. Esses números indicam que a cooperativa quer atingir um bom lugar no 

mercado, que é bastante competitivo. 

 

2.4 Missão da Empresa  

 

 Segundo Oliveira (1991, p. 372) a missão é a determinação do motivo central do 

planejamento estratégico, ou seja, a determinação de “onde a organização quer ir”. 

Corresponde a um horizonte dentro do qual a organização atua ou poderá atuar.  
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A missão da CREDUNI é “Contribuir para o bem estar dos cooperados mediante 

educação, orientação e oferta de produtos e serviços econômico-financeiros”.   

 

2.5 Visão da Empresa  

 

CHIAVENATO (1995, p. 51) define visão como a imagem que a organização tem a 

respeito de si e do seu futuro. Representa o sonho de realidade futura de uma organização, o 

qual lhe serve de guia.  

A visão da Cooperativa é ser a principal instituição financeira dos servidores das 

instituições públicas de ensino superior do Estado da Paraíba.  

 

2.6 Valores Organizacionais  

 

Segundo Costa (2007, p.38), os valores são características, virtudes, qualidades da 

organização que podem ser objeto de avaliação, como se estivessem em uma escala, com 

gradação entre avaliações extremas.  

A empresa estudada apresenta os seguintes valores:  

- Interesse pela comunidade  

- Profissionalismo  

- Solidariedade  

- Responsabilidade social e ambiental  

- Integridade. 

 

2.7 Objetivos Organizacionais  

 

Os objetivos organizacionais da CREDUNI estão divididos em quatro elementos:  

 Crescimento: Buscar novas adesões de cooperados, e ampliar a oferta de novos 

produtos e serviços;  

 Qualidade: Melhorar cada vez mais a qualidade de seus produtos e serviços;  

 Produtividade: Ampliar o quadro de colaboradores;  
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 Desempenho: Capacitar ao máximo seus funcionários e incentivar a busca por 

cursos superiores e especializações. 
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3. QUALIDADE E FOCO NO ATENDIMETO COMO VANTAGEM 

COMPETITIVA. 

3.1 QUALIDADE NO ATENDIMENTO 

Com a globalização constituída no mundo e a intensificação da concorrência no 

mercado, agravada ainda pelo o atual cenário de tecnologia avançada, além do fácil acesso 

às informações por parte dos clientes reais e potencias, se eleva o nível de exigência dos 

consumidores. Um produto de qualidade e um bom atendimento se tornaram requisitos 

indispensáveis para as empresas se manterem competitivas.  

A qualidade engloba produtos, serviços, empresas e clientes. É um processo que 

envolve todos os setores de uma empresa, que trabalham em conjunto, para oferecer o 

melhor para os seus clientes com o máximo de excelência e transparência. 

Para Moura (1999, p.68), “qualidade é definida como sendo a conformidade entre o 

que se produz com aquilo que o cliente quer, de modo que suas expectativas sejam 

superadas e sua satisfação alcançada”.  

Segundo Campos (2004, P.2), “um produto ou serviço de qualidade é aquele que 

atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo 

certo às necessidades do cliente”.  

Pacheco (1995, p.20), afirma que “qualidade é a capacidade do continuo 

planejamento e desenvolvimento de ações para sempre satisfazer as necessidades dos 

clientes, independentemente de que estes sejam coisas ou pessoas”.  

Desta forma, entendemos que qualidade em sua essência esta diretamente ligada ao 

grau de satisfação daqueles usuários que obtiveram uma resposta satisfatória ao 

atendimento de suas necessidades. A melhoria e o aprofundamento da qualidade deve ser 

uma constante, buscando sempre a minimização ou eliminação dos possíveis erros 

associada à maximização do tempo, dos processos e dos gastos para a empresa e 

conseqüentemente dos seus usuários.  

O realizar de um atendimento com qualidade parece depender de uma estrutura 

organizacional e de uma equipe envolvida para conseguir seus objetivos.  Depende também 
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de uma gerência que dê total suporte aos seus funcionários, realizando o seu trabalho de 

forma a buscar resultado e envolvimento de todos. 

A manutenção da qualidade na prestação do atendimento seja ele, Serviços ou 

Produtos, requer das empresas e de seus funcionários conhecimento, treinamento para 

aperfeiçoar métodos, bem como também investimentos por parte das empresas em P&D 

(Pesquisas e  Desenvolvimento).  Estes investimentos priorizam a visão dos Stakeholders 

(Clientes), estes que de certa forma usufruem desta melhoria na qualidade da prestação do 

atendimento e ciente que estão tratando com uma organização preocupada com 

aperfeiçoamento de seu capital intelectual e desenvolvimento de novos produtos. 

Segundo DELLEDONE (2008, p.63), nesses tempos de grande competitividade no 

mercado, um bom atendimento ao cliente está além do que um sorriso no rosto. O bom 

atendimento ao cliente é uma combinação entre os elementos: qualidade, eficiência, custo 

do produto, distribuição e rapidez. Todos esses elementos são promotores do ambiente que 

facilita a implantação ou a conquista da fidelidade.  

Entendemos que, além da combinação acima citada, um atendimento com empatia 

quase sempre é sinônimo de satisfação e conseqüentemente da concretização na realização 

do processo de fidelização dos usuários. Isto significa que, quanto mais satisfeitos com o 

atendimento prestado, mais motivados estarão para divulgar e propagar um marketing 

positivo da instituição da qual fazem parte.  

FREITAS (2001), destaca que estatisticamente está provado que o cliente 

insatisfeito comenta a sua insatisfação com um maior número de pessoas do que comentaria 

caso estivesse satisfeito.  

Isto prova o quanto à imagem de uma empresa pode ser rapidamente afetado se ela 

não prestar atenção nos clientes. Já por outro lado, os clientes satisfeitos têm maior chance 

de ser um cliente fiel, pois sua satisfação está ligada ao nível de atendimento recebido na 

empresa (KOTLER, 1999). 

Os consumidores são os únicos julgadores de um serviço de qualidade. Eles avaliam 

o serviço comparando o que percebem ter recebido, com o serviço esperado. Uma empresa 

somente pode alcançar uma forte reputação de qualidade em serviço, quando ela 
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consistentemente atende às expectativas dos consumidores. (BERRY, ZEITHAML, 

PARASURAMAN, 1990). 

As expectativas dos consumidores são formadas por uma série de variáveis 

incontroláveis. A definição da expectativa de um consumidor é tão diversa como sua 

educação, seus valores e suas experiências. A mesma propaganda que chama a atenção de 

uma pessoa pode significar, para outra, que o anunciante está prometendo mais do que seja 

possível. Geralmente, as expectativas dos consumidores são moldadas pelo tratamento dado 

pela empresa. Mas, para novos consumidores e eventuais, as expectativas são moldadas 

pelos comentários e pelo que ouvem de seus amigos e colegas a respeito da empresa. 

 

3.1.1 – MELHORIAS NO SETOR DE ATENDIMENTO 

 

O posicionamento estratégico na busca de vantagens competitivas depende muito 

dos esforços de investimento que as firmas fizerem para capacitar seus recursos humanos, 

visando desenvolver e aprimorar a criatividade. Pessoas desenvolvidas, treinadas e 

capacitadas conseguem desempenhar melhor as atividades produtivas, com custos menores 

do que a concorrência, ou de forma diferenciada, que gere valor para os clientes a ponto de 

levá-los a pagar mais caro pelo produto.  

Este impacto que a integração dos mercados globais trouxe para o ambiente das 

organizações aborda a importância dos investimentos na capacitação do trabalho em 

tempos de globalização, permeados por desafios para melhorar a competitividade das 

empresas.   

Nesse sentido, Gonçalves (1994) chamava atenção para o progresso tecnológico que 

das últimas décadas. Para ele: “o progresso foi de tal significância que se transformou num 

novo paradigma técnico - econômico, que incorpora novos processos de produção, novos 

produtos e novos conceitos-guia em termos de organização da produção”. 

Também, salienta Lacerda (1998: 124) que as “transformações globais, de ordem 

tecnológica e/ou organizacional, têm provocado uma reestruturação global no setor 

industrial, interferindo significativamente nos padrões de competitividade em nível 

internacional”.  
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Neste contexto, a sobrevivência das empresas passa a depender da sua capacidade 

de transformar os novos conhecimentos em maior competitividade, que, por sua vez, 

depende de sua capacidade de aprender constantemente para adaptar-se às mudanças 

impostas pelo mercado. 

Este fator tem uma dinâmica própria que requer organizações com capacidade de 

modificar-se frequentemente, de introduzir novas tecnologias, de promover melhorias e 

novas soluções para contornar velhos problemas da produção (SOTO-URBINA E VIEIRA, 

2001). 

Assim, num ambiente onde a competição já não é feita apenas via preço, mas 

principalmente através do desenvolvimento de inovações, a capacidade que os recursos 

humanos tenham de adquirir novas habilidades e conhecimentos emergem como uma fonte 

essencial de competitividade. Nesse sentido, o aprendizado torna-se essencial para gerar 

inovações em produtos, processos e em práticas organizacionais. Todos os setores da 

economia devem estar abertos às possibilidades de aprendizado, aperfeiçoamento e 

mudanças. 

As iniciativas adotadas para promover a melhoria do setor de atendimento, tais 

como: disponibilização de caixas eletrônicos adaptados em todas as agências; guichês de 

caixa no piso térreo das agências e adaptados para pessoas em cadeira de rodas; Central de 

Atendimento aos deficientes auditivos; instalação de piso podotátil nas agências, para guiar 

os deficientes visuais; assentos reservados e exclusivos para pessoas com necessidade de 

atendimento preferencial; permissão de entrada de cão-guia nas agências, acompanhando os 

deficientes visuais; sanitários adaptados; revisão da comunicação visual das agências para 

facilitar a locomoção. Desenvolvimento e implementação de um sistema on-line de 

gerenciamento de filas, 

 

3.1.2 - LEAD TIME 

 

Lead time, ou tempo de atravessamento, é uma medida do tempo gasto pelo sistema 

produtivo para transformar matérias primas em produtos acabados. (TUBINO, 1999). Para 

o atendimento bancário, lead time é o tempo decorrido entre a retirada da senha pelo cliente 
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e o início de seu atendimento quando sua senha é chamada pelo caixa executivo. O lead 

time pode ser estendido, em uma visão macro, até o término do atendimento realizado pelo 

caixa executivo e a saída do cliente da agência. Isso se deve ao fato de que não só o tempo 

que o cliente espera na fila impacta o fluxo, mas também o tempo demandado para a 

realização do atendimento.  

O lead time é uma medida de tempo que está relacionada à flexibilidade do sistema 

produtivo em responder a uma solicitação do cliente. Quanto menor o lead time, melhor o 

tempo de resposta ao cliente, menor o estoque, ou no caso bancário, menor a fila de espera. 

Algumas vantagens podem ser percebidas quando o tempo de espera na fila é reduzido, 

como: redução das despesas com a acomodação dos clientes em espera (menor a 

necessidade de espaço, mobiliário), redução dos gastos com funcionários de triagem, 

redução da insatisfação dos clientes pela demora e em casos mais graves, redução do 

número de denúncias feitas ao PROCON e ao BACEN pela extrapolação do tempo máximo 

permitido em lei para o tempo de espera em filas de atendimento.  

 

O tempo de ciclo de atendimento (tempo entre a chamada do cliente ao guichê até o 

término do atendimento) é o único que agrega valor ao serviço e pelo qual os clientes estão 

dispostos a pagar. Segundo Tubino (1999), como o tempo de atendimento decorre do 

esforço conjunto de homens e máquinas, para melhorá-lo tem-se três alternativas: melhorar 

os movimentos humanos, melhorar os movimentos das máquinas e substituir o movimento 

humano por automações. Para melhorar os movimentos humanos deve-se padronizar o 

processo de atendimento, para melhorar os movimentos das máquinas deve-se investir em 

manutenção, desenvolvimento e aprimoramento de sistemas de informação, e para 

substituir o movimento humano por automações deve investir em desenvolvimento e 

tecnologia.  

 

3.2 SERVIÇOS 

3.2.1 Características do setor de serviços  

A literatura busca definir o setor de serviços tendo como enfoque a diferenciação 

deste setor com o setor de manufatura. Desta forma, Buzacott (2000) aponta uma diferença 
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básica entre manufatura e serviço, onde é muito freqüente, no setor de serviços, o contato 

direto com o cliente. Por isso, raramente as técnicas aplicadas em manufatura podem ser 

aplicadas em serviços sem adaptações. 

Levitt (1972, 1976) sugeriu que o setor de serviços fosse encarado como uma linha 

de produção. Porém, Thomas (1978) discute que uma grande parte da experiência de 

manufatura é irrelevante à administração de operações de serviço, isto porque o setor de 

serviços é muito diferente do setor de manufatura. 

Neste ponto de vista identificamos como setor de serviços e manufaturas como 

sendo distintos em sua forma de atuação, entretanto, ambos tratam de forma direta ou 

indireta, com os anseios e necessidades dos clientes. Na prestação do serviço a 

diferenciação é a participação do cliente no processo de produção e o consumo é 

simultâneo; a capacidade é perecível com o tempo; a localização das instalações é definida 

de acordo com a localização do cliente; economias de escala são limitadas; o controle da 

atividade é descentralizado; intangibilidade. 

Sob o aspecto do atendimento a clientes entendemos que, a carta de apresentação de 

qualquer empresa dar-se através de uma boa apresentação desta como um todo, desde a 

forma com que o atendente se apresenta, estendendo-se até a estrutura física, localização, 

acessibilidade e equipamentos de modo geral. 

Contudo o atendimento competente exige do atendente, comportamento positivo e 

adequado, conhecimento sobre a empresa, uso de linguagem adequada, informações 

objetivas e verdadeiras, cortesia, eficiência e rapidez, levando a um relacionamento de 

confiança. (SVIOKLA, 1994).  

 

3.2.2 QUALIDADE EM SERVIÇOS 

 

Discutir qualidade em bens de consumo é algo tangível e pode ser medido por 

indicadores objetivos como desempenho, características, durabilidade, etc. 

Em contrapartida, qualidade em serviço é algo intangível. Conseqüentemente, a 

definição de qualidade em serviço define-se em termos de subjetividade, atitude e 
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percepção. Entende-se, desta forma, que a qualidade de serviço é um julgamento do 

consumidor sobre a excelência global de um serviço. 

Segundo Mansur e Costa (2001), o problema de avaliar a qualidade em serviços 

consiste em verificar aspectos psicológicos do cliente (o que ele acha do serviço) e isto 

implica em um problema de caráter bem subjetivo. 

Outra linha de pesquisa procura avaliar o investimento em técnicas para aumentar a 

eficiência no setor de serviços, afirmando que o lucro do conceito de eficiência é superior 

ao custo do conceito de eficiência por avaliar o desempenho global de uma empesa (Berger 

e Humphrey, 1997; Berger e Mester, 1997). 

Segundo Vilhena (2006), “num mercado cada vez mais competitivo, com 

consumidores cada vez mais conscientes das ofertas e exigentes nas suas escolhas, ser 

capaz de desenvolver uma oferta capaz de seduzir pela exclusividade pode ser a diferença 

entre continuar existindo ou desaparecer”.  

Se não buscarmos oferecer um serviço de atendimento altamente qualificado e 

especializado nos assuntos relacionados, então, o nosso diferencial não existirá. Pois, no 

mercado em que estamos inseridos, as instituições com seus produtos e serviços, buscam 

freqüentemente se aperfeiçoar e com isso otimizar cada vez mais seus resultados de 

maneira geral. Não temos condições de competir de igual pra igual relação a alguns 

produtos e serviços oferecidos por nossos concorrentes, mas, nosso atendimento 

personalizado é e deve continuar sendo um grande diferencial.  

O fato é que, apesar da aparente dificuldade na mensuração de qualidade no setor de 

serviços, as exigências dos clientes quanto à qualidade do serviço prestado são cada vez 

maiores. Alertando para a importância de se executar um serviço com qualidade para a 

satisfação do cliente, Allred e Addams (2000) fazem a seguinte observação: “(...) se os 

provedores de serviço soubessem quanto de fato vale a perda de um cliente, eles fariam o 

maior esforço para retê-los”. O treinamento em qualidade é algo muito aplicado em 

ambientes industriais. Porém, este mesmo princípio é aplicado ao setor de serviços.  

Segundo Vermeulen e Crous (2000), cujo trabalho está na abordagem do 

treinamento e educação do TQM (Total Quality Management) em bancos da África do Sul, 

o treinamento da qualidade deve ser eficiente, sendo planejado de uma maneira sistemática 
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e objetiva. Os treinamentos em qualidade devem ser contínuos, e não só procurar por 

mudanças em tecnologia, mas também mudanças envolvendo o ambiente no qual uma 

organização opera, sua estrutura e o mais importante de tudo, as pessoas que lá trabalham. 

Segundo Matos (2000), a velocidade de atendimento demonstra a prontidão da 

organização e de seus atendentes na prestação do serviço. Existem duas dimensões de 

tempo que são a real (tempo físico de espera em minutos, horas ou dias, que pode ser 

reduzido com investimentos que promovam modificações no processo ou adição de 

capacidade) e a percebida (percepção dos clientes sobre o tempo que precisam esperar no 

atendimento, cuja adequação requer introdução de artifícios que os distraiam enquanto 

esperam, como, por exemplo, músicas, revistas, vídeos, entre outros). 

O tempo de espera percebido em filas, por exemplo, pode ser reduzido, através de 

atividades que distraiam o cliente ou até mesmo agregue valor à empresa, como por 

exemplo, a exibição de produtos e serviços através de vídeos e/ou sons. Esta atividade deve 

ser realizada com cautela, pois pode diminuir a satisfação do cliente, caso aplicado em 

períodos muito prolongados. 

Oferecer um serviço de qualidade significa adequar às expectativas do consumidor 

em uma base consistente. Muitas vezes, os consumidores comparam o serviço percebido de 

uma determinada empresa com seu serviço esperado: se o serviço percebido atinge ou 

excede o serviço esperado, os clientes sentem-se aptos a utilizarem novamente o prestador 

de serviços (KOTLER E ARMSTRONG, 1993). 

“Trabalhando neste ramo de atividade e com o segmento de mercado no qual 

atuamos, a qualidade de atendimento significa a fronteira entre o sucesso e o fracasso do 

nosso negócio” (Dasa, 2004). 

“Devido ao nosso ramo de atividade, em que a prestação de serviços é nosso carro 

chefe, a qualidade no atendimento significa nossa sobrevivência no mercado, então 

devemos buscar a cada dia melhorar nosso atendimento e procurar atender as necessidades 

e expectativas de nossos clientes” (Rafa, 2004). 

Os defensores da qualidade no atendimento têm percorrido o mundo, orientado as 

empresas sobre qual o melhor método para se administrar a qualidade, que pode ser um 

fator essencial para se chegar a excelência na qualidade no atendimento.  
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Entendemos assim que, um feedback dos usuários tem extrema importância para a 

continuidade na gestão da qualidade dos serviços prestados e dos produtos oferecidos pela 

instituição, bem como a continuidade da qualificação dos colaboradores.  

A avaliação de um serviço, de um processo e o grau de satisfação que eles 

provocam no cliente quanto ao resultado da prestação do serviço compõe-se por várias 

dificuldades, principalmente se considerarmos as constantes alterações em preferências. 

Um cliente quando busca um serviço traz embutida uma expectativa, uma idéia do que 

deseja encontrar. Depois de receber este serviço ele forma uma percepção do que realmente 

significou aquele encontro: insatisfação, satisfação ou encantamento. A princípio, sua 

percepção vai guiar toda a sua ação futura, ditando suas decisões de compra e 

possivelmente decisões de várias outras pessoas que ouvirem o seu depoimento. 

O planejamento adequado, o acompanhamento real do planejado de forma 

sistemática - com planos, relatórios produtivos (atendimentos) e medição dos indicadores -, 

a resolução dos problemas e a formação das lideranças devem ser o foco para atingir a 

estabilidade básica dentro das organizações. Os 4 M’s são as variáveis analisadas na 

tentativa de descobrir a causa raiz de um problema. A análise das variáveis da estabilidade 

(máquinas, materiais, método e mão de obra) gera o diagrama de causa e efeito, uma 

ferramenta utilizada para apresentar a relação existente entre o problema a ser solucionado 

(efeito) e os fatores (causas) que podem provocar o problema. (WERKEMA, 1995a). A 

demora do atendimento bancário prestado é o efeito gerado pela falta de fluxo no 

atendimento, a causa. Dentro da qual, existem várias causas raiz.  

 

3.2.3 - PADRONIZAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DO SERVIÇO  

              A habilidade do funcionário de atendimento ao cliente de ganhar a confiança do 

mesmo e completar a transação com sucesso pode ser afetada por quatro variáveis 

principais: conhecimento e expertise reconhecidos pelos atendentes em relação ao cliente; 

veracidade e confiabilidade percebidas pelo cliente; conhecimento que o atendente tem do 

cliente; e adaptabilidade do atendente. Uma maneira de aumentar as chances de oferecer o 

nível de serviço planejado é criando padrões de serviço. Esses padrões tendem a diminuir a 

variabilidade do serviço executado e podem assumir três formas: substituição de contato 
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pessoal e esforço humano por tecnologia; melhoria nos métodos de trabalho; e a 

combinação desses dois métodos. (LEVITT; 1976 apud ZEITHAML, BITNER; 2000, p. 

225).    

  O nível de exigência do consumidor, que está sendo elevado constantemente, 

impulsiona as organizações a reformularem seus processos na busca de resultados mais 

competitivos. Esta competição passa inquestionavelmente pelo domínio da tarefa, isto é, 

pela garantia de que tudo que está sendo executado corresponde exatamente ao que foi 

estabelecido como padrão. É comum nas empresas as pessoas confundirem padrão e 

padronização. Isto é ruim, uma vez que tão somente a elaboração de um padrão não 

caracteriza uma ação eficaz. Contudo, para que se execute conforme o padrão, é preciso em 

primeiro plano estabelecê-lo e em seguida treinar as pessoas que farão uso dele, para 

finalmente verificar os resultados de conformidade. “Esta ação tripartite, elaborar-treinar-

verificar, chama-se padronização”.  

   O trabalho padronizado permite regular a causa influente, ou melhor, permite 

alterar o seu grau de influência no resultado final, já que padronizar pressupõe o 

estabelecimento de padrão e seu domínio prático. Assim, se é desejado controlar a 

qualidade do processo de atendimento ao cliente, deve-se padronizá-lo, medi-lo 

periodicamente, analisá-lo cientificamente e padronizá-lo novamente em busca de 

resultados mais competitivos. Isto quer dizer que se deve conhecer os valores dos efeitos e 

suas causas e ser competentes na análise desta relação. (CAMPOS, 1992)  
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4 CONCLUSÃO 

Como expusemos, é inquestionável que a relação existente na prestação de serviços, 

são relações de consumo e, por isso, é aplicável a disciplina do Código de Defesa do 

Consumidor para todas as atividades do setor. A seguir, sintetizamos os principais deveres 

a serem observados pelos prestadores de serviços: 

 

a) os contratos, cujo teor será exibido ao consumidor, serão de fácil compreensão e 

não terão cláusula que o coloque em desvantagem; 

b) caso o contrato for de adesão, também deve-se atentar para que todas as cláusulas 

que limitem de alguma forma direitos do consumidor sejam redigidas em destaque; 

c) todos os riscos da atividade deverão ser ostensivamente informados ao 

consumidor; 

d) toda oferta ao consumidor deve ser cumprida, independente de constar 

expressamente ou não do contrato; 

e) a publicidade deve ser adequada a informar corretamente o consumidor, não 

podendo trazer informações falsas ou gerar comportamentos incompatíveis com a 

ação de boa-fé; 

f) nenhuma prática comercial pode abusar da posição de supremacia que tem o 

fornecedor em relação ao consumidor, de forma a eliminar sua possibilidade de 

negociação ou de reivindicar seus direitos; 

g) os cadastros de devedores devem conter informações corretas, precisas e de fácil 

compreensão, as quais não podem se referir a dívidas existentes há mais de cinco 

anos. 

 

É certo que problemas podem ocorrer na prestação de serviços, por mais que todos 

os cuidados sejam tomados por parte da Empresa, entretanto, todas estas diretrizes 

identificadas servem para a manutenção do relacionamento Cliente – Empresa. 
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Este trabalho mostrou as mudanças estruturais provocadas pelo processo de 

globalização das economias, sustentado por redes de informação e comunicação que 

viabilizaram o surgimento de uma nova dinâmica, mais acelerada, de inovação. 

Assim, foi discutido o papel dos investimentos em recursos humanos como 

fortalecedor da capacidade que as firmas detêm de criar um posicionamento estratégico. 

 Em síntese, observou-se, neste trabalho que, como resultado das mudanças, 

estruturas que vêm modificando o ambiente empresarial e, consequentemente, o ambiente 

da produção e do trabalho, torna-se necessário investir na capacitação e qualificação dos 

trabalhadores com vistas a capacitar as firmas para competir no mercado em que a empresa 

esta inserida. 

Concluímos sugerindo algumas de mudanças visando melhorias no setor de 

atendimento da empresa 

A primeira sugestão seria ouvir mais os stakeholders, ou seja, todos os grupos que 

têm interesses com a CREDUNI. Fazer uma reunião com todos para que seja possível 

definir a melhor forma de atender, definir os melhores métodos e as melhores técnicas para 

realizar um atendimento com eficácia e eficiência, que agrade a todos.  

Com estas acepções por parte de todos e com uma padronização definida para o 

atendimento da empresa será criado um manual de política para o atendimento (MPA). Esse 

manual irá conter informações diversas para ajudar no atendimento dos funcionários e 

todos os envolvidos na organização. O MPA servirá para se manter uma boa prática nas 

tarefas executadas e um melhor desenvolvimento da área em estudo, podendo o mesmo 

estar disponível no INTRANET, onde os colaboradores poderão ter acesso a todas a 

informações contidas no MPA.  

A empresa necessita desenvolver uma cultura mais forte em alguns aspectos, entre 

os quais: 

  

Serviços de pós-venda: Poderia ser um pouco mais explorado pela a empresa, este tipo 

de serviço poderá saber se o atendimento prestado pelo funcionário ou pela a organização 

satisfez suas necessidades.  
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Tele Atendimento: Filtrar as demandas dos clientes, e encaminha-los para o setor 

responsável onde no próprio tele atendimento o perfil do cliente fosse avaliado e analisado, 

podendo dar uma solução para o sua solicitação, bem como para, por exemplo, na tentativa 

de fazer operações de crédito ou investimento, compra de moeda estrangeira assim como 

outros produtos disponibilizados aos cooperados já teria uma pronta resposta e/ou estaria 

sujeita a análise do atendimento personalizado.  
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