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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo uma análise comparativa entre as perceções da 

qualidade, tendo em consideração o ponto de vista dos colaboradores e clientes numa 

empresa de serviços. A empresa escolhida como objeto de estudo foi o Banco do Brasil 

em Portugal. Diante do objetivo proposto, foi realizado o aprofundamento teórico 

através dos conceitos disponíveis na literatura de gestão de serviços, qualidade e 

marketing. Diferentes métodos de recolha de dados foram utilizados, tanto de natureza 

qualitativa como quantitativa. As pesquisas qualitativas foram desenvolvidas a partir de 

dois tipos de entrevistas; uma semiestruturada e outra de grupo foco. A pesquisa 

quantitativa foi realizada através da aplicação de um questionário desenvolvido a partir 

da ferramenta Servperf, fundamentado nas cinco dimensões da qualidade: tangibilidade, 

fiabilidade, capacidade de resposta, segurança e empatia. Os resultados obtidos a partir 

da comparação das respostas com a aplicação do questionário apresentaram diferenças 

significativas em praticamente todos os itens avaliados, com exceção de apenas um 

item. Com o desenvolvimento desse estudo foi possível concluir que as perceções da 

qualidade do serviço do ponto de vista dos colaboradores e clientes são distintas na 

grande maioria das dimensões da qualidade. Além disso foi possível identificar e 

concluir que os colaboradores da empresa em estudo apresentam uma visão crítica mais 

alta do que os clientes na perceção da qualidade. 
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Abstract 

This dissertation aims to analyze and compare quality perceptions between the views of 

employees and customers in a service sector. The company chosen as the object of 

study was the Bank of Brazil in Portugal. This study begins with a review of the 

theoretical concepts available in the literature of services, quality and marketing. Two 

different methods of data collection were used, qualitative and quantitative. The 

qualitative data collection was used two types of interviews: semi structured and focus 

group. The quantitative research it was conducted by applying a questionnaire based on 

the Servperf scale, considering the five quality dimensions: tangibles, reliability, 

responsiveness, security and empathy. The results from the comparison of 

responses to the questionnaire showed significant differences for almost all items 

evaluated, except for one. It was possible to conclude that the services quality 

perceptions between employees and customers of a service company are distinct in most 

dimensions of quality. And it was also possible to identify and conclude that employees 

have a higher critical opinion than customers in quality perception. 
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1. Capítulo 1 – Introdução 

Influenciando a forma de trabalhar e viver do ser humano, o crescimento da atividade de 

serviços é percetível em praticamente todas as economias e para alguns chega a ser um 

fenómeno revolucionário (Lovelock e Wirtz, 2006). O interesse pelo seu crescimento 

estimulou investigadores e profissionais a tentar compreender os serviços e fazer dele 

um bem à sociedade moderna (Grönroos, 1993). Não somente os serviços cresceram 

aceleradamente no decorrer dos últimos tempos, como também a competitividade, 

sendo uma realidade a ser acompanhada com especial atenção (Grönroos, 2004). Nesse 

sentido, foram muitos esforços envolvidos para proporcionar alta qualidade nos serviços 

prestados, como uma ferramenta estratégica diante da crescente competitividade (cf. 

Zeithaml e Bitner, 2003; Kotler e Keller, 2006; Lovelock e Wirtz, 2006; Kerin, Hartley, 

Berkowitz, e Rudelius, 2007). Além disso, foram desenvolvidos modelos e ferramentas 

com o propósito de medir a qualidade dos serviços. Das ferramentas propostas na 

literatura, o Servqual fundamentado a partir das diferenças entre as expectativas e 

perceções dos clientes em relação ao serviço (cf. Parasuraman, Zeithaml, e Berry, 1985, 

1988) e Servperf, assente na perceção de desempenho dos serviços (Cronin e Taylor, 

1992) estão entre os mais difundidos e utilizados no processo investigatório (Salomi, 

Miguel, e Abackerli, 2005). Entretanto, medir a qualidade de serviços não é uma tarefa 

simples, pois os serviços possuem características singulares que os distinguem dos 

produtos: intangibilidade, heterogeneidade ou variabilidade, inseparabilidade e a 

perecibilidade (Berkowitz, Kerin, e Rudelius, 1986). A natureza dessas características 

tornam o processo de se medir a qualidade dos serviços muito mais complexo do que se 

medir a qualidade dos produtos (Carvalho, 2008).  

Entretanto, para que as empresas possam medir a qualidade do serviço, inicialmente é 

fundamental que a empresa determine o que é qualidade, tendo conhecimento daquilo 

que o consumidor percebe por qualidade (Grönroos, 1982). Em todo esse processo, 

encantar o cliente por meio da obtenção da qualidade e da satisfação tornou-se um dos 

grandes objetivos para as empresas, pois são convincentes os efeitos positivos no 

aumento da rentabilidade do negócio (cf. Zeithaml e Bitner, 2003; Grönroos, 2004). 
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Além da importância de conhecer o que o cliente percebe por qualidade, as empresas 

precisam adotar atitudes estratégicas na sua gestão. Essas atitudes devem ser 

direcionadas para a qualidade do serviço e abranger toda a empresa. Os colaboradores 

são fundamentais nesse processo, pois é através deles que acontece a interação de 

serviços, ou seja, o momento em que existe o contato do cliente com a empresa (cf. 

Bitner, Booms e Tetreault, 1990; Bitner, Booms e Mohr, 1994; Grönroos, 2004). Esse 

período de contato, também conhecido como a “hora da verdade” é a oportunidade que 

a empresa de serviço possui para demonstrar a qualidade dos serviços (cf. Grönroos, 

2004; Lovelock e Wirtz, 2006). Por esse motivo, é importante que os colaboradores 

estejam preparados e tenham uma participação ativa no processo da qualidade. 

É nesse contexto que surge a iniciativa de medir a perceção da qualidade dos serviços, 

tendo em consideração o ponto de vista dos clientes e dos colaboradores de uma 

empresa de serviços.  

A empresa escolhida para a realização desse estudo foi o Banco do Brasil AG, sucursal 

de Portugal (doravante designado BB). O BB é uma entidade financeira de direito 

europeu com sede em Viena na Áustria e atua em diversos países do continente 

europeu. Em Portugal desde 1972, o BB possui cinco balcões de atendimento ao público 

e centraliza em Lisboa todas as operações realizadas na Europa através do Centro de 

Serviços Partilhados, também chamado de Servicing Center Europe (SCE). Sendo uma 

empresa em pleno crescimento no estado português, o BB está passando por uma fase 

estratégica para atuar no mercado corporativo e de retalho em Portugal (Coutinho, 

2011). Ressalva-se que as entidades financeiras apresentam uma oferta de produtos e 

serviços muito similares. Por isso, precisam desenvolver estratégias para se diferenciar 

diante da concorrência, sendo a qualidade do serviço uma delas. Quanto maior for a 

qualidade dos serviços prestados, maior será o índice de satisfação dos clientes 

(Oliveira, 1997). Além disso, os clientes estão cada vez mais informados e exigentes em 

relação ao serviço prestado. Em outras palavras, os níveis da qualidade dos serviços 

existentes no mercado são cada vez mais elevados e rigorosos (Freitas, 2005). Estes 

foram os motivos que despertaram o interesse e relevância em se avaliar as questões 

relacionadas com a qualidade numa empresa de serviços em processo de expansão, 

inserida numa realidade de alta competitividade. Outra razão que justifica a escolha do 
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BB como objeto de estudo decorre da motivação pessoal por ter sido colaboradora da 

entidade, o que viabilizou a realização desse estudo com aprovação do Administrador 

Geral e apoio dos colaboradores no andamento da presente investigação. 

Portanto, o objetivo central desta dissertação de Mestrado é realizar uma análise 

comparativa entre as perceções da qualidade dos serviços dos colaboradores e dos 

clientes, tendo como estudo de caso o Banco do Brasil em Portugal.  

Entretanto, no decorrer desse estudo foi observado o alto nível de concorrência que o 

Banco do Brasil se encontra, com entidades financeiras tradicionais, como também 

fortes concorrentes internacionais, com diversificação de produtos e serviços, além de 

reconhecimento no estado português, colocou-se uma questão secundária: quais as 

motivações dos clientes, na escolha de uma entidade financeira com poucos serviços 

disponíveis, em relação à banca convencional? Assim, fundamentado na revisão de 

literatura, foi considerado relevante para este estudo também verificar quais os fatores 

que influenciam o comportamento do consumidor, face à decisão de escolha de um 

serviço. 

Diante dos objetivos propostos, foi realizado o aprofundamento teórico através dos 

conceitos disponíveis na literatura de gestão de serviços, qualidade e marketing. 

Diferentes métodos de recolha de dados foram utilizados, tanto de natureza qualitativa 

como quantitativa. Inicialmente foi realizada uma entrevista semiestruturada com o 

administrador da empresa, com a finalidade de perceber a importância da qualidade na 

gestão. A entrevista semiestruturada contribuiu para a realização da segunda etapa na 

recolha de dados, a qual foi feita através da aplicação de um questionário desenvolvido 

a partir da ferramenta Servperf (Cronin e Taylor, 1992), tendo sido aplicado aos clientes 

e colaboradores da empresa. Por fim, foi realizada uma entrevista de grupo foco com os 

colaboradores logo após a análise estatística dos dados, com a finalidade de perceber os 

resultados obtidos através da aplicação dos questionários. 

A presente dissertação está estruturada em sete capítulos. Sendo este primeiro capítulo a 

introdução do trabalho, o Capítulo 2 tem como objetivo conceituar os serviços, a 

qualidade do serviço e a sua importância sob o ponto de vista dos colaboradores nas 

organizações. São ainda apresentados os principais modelos e ferramentas para medição 
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da qualidade, os quais foram essenciais para o desenvolvimento desse estudo. Foram 

também abordados dois temas que estão diretamente relacionados com a qualidade dos 

serviços nomeadamente: satisfação dos clientes e formação das expectativas. O Capítulo 

3 analisa os fatores que influenciam a decisão de compra do consumidor. Este capítulo 

tem como objetivo central demonstrar a relevância dos fatores culturais e emocionais no 

comportamento de compra do consumidor. Depois da revisão de literatura, foi feito o 

enquadramento histórico da empresa em estudo e a sua atuação no mercado português, 

sendo apresentado no Capítulo 4. A seguir, no Capítulo 5 são mostradas as escolhas 

metodológicas que nortearam a pesquisa empírica deste estudo. Posteriormente, no 

Capítulo 6 são demonstrados os resultados e discussão. Por fim, no Capítulo 7 são 

apresentadas as conclusões do estudo, limitações do estudo e pistas para investigação 

futura. As referências bibliográficas e anexos estão dispostos após o último capítulo. 
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2. Capítulo 2 - Serviços, qualidade e satisfação 

Para a realização desse estudo foi desenvolvida uma revisão da literatura, na qual foram 

consultados diversos autores de marketing e da qualidade dos serviços. Este capítulo 

tem como objetivo apresentar os serviços (Secção 2.1) e a qualidade de serviços (secção 

2.2). Em seguida são apresentados os principais modelos e ferramentas da qualidade de 

serviços (Secção 2.3), são ainda apresentados elementos essenciais ao estudo da 

qualidade, nomeadamente a satisfação dos clientes e a formação das expectativas 

(Secção 2.4) e por fim, a qualidade do serviço do ponto de vista dos colaboradores das 

empresas (Secção 2.5). 

2.1 Serviços, conceitos e características 

Influenciando a forma e trabalhar e viver do ser humano, o crescimento da atividade de 

serviços é uma realidade nas economias globais e para alguns chega a ser um fenómeno 

revolucionário (Lovelock e Wirtz, 2006). O aumento da oferta de serviços tem sua 

origem em diversos aspetos: políticas governamentais; mudanças sociais; tendências em 

negócios, internacionalizações das economias e a evolução das tecnologias das 

informações (Lovelock e Wirtz, 2006). Outro fator que influencia o seu crescimento é o 

aumento da oferta de serviços já existentes e também a criação de novos serviços. Em 

outras palavras, o consumidor dos dias de hoje possui uma oferta cada vez maior de 

possibilidades de serviços, antes sequer imaginadas (Lovelock e Wirtz, 2006). Neste 

sentindo, “os clientes não compram bens ou serviços, compram os benefícios que os 

bens ou serviços lhe proporcionam” (Grönroos, 2004, p. 14). Ou seja, os clientes vão 

em busca soluções para aquilo que desejam e entendem no seu processo de geração de 

valor. Neste cenário a procura pelos serviços têm evoluído, assim como a concorrência 

no mercado globalizado (Lovelock e Wirtz, 2006). 

Estando entre os elementos responsáveis pelo crescimento do PIB mundial, os serviços 

caracteriza-se por uma atividade em destaque nos tempos atuais (cf. Zeithaml e Bitner, 

2003; Kerin, Hartley, Berkowitz e Rudelius, 2007). Além de ser responsável pela 

geração de diversos novos empregos e oportunidades (Lovelock e Wirtz, 2006). 
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Diante do significativo crescimento dessa indústria no mercado global e seu contributo 

para as economias mundiais (cf. Zeithaml e Bitner, 2003; Grönroos, 2004; Lovelock e 

Wirtz, 2006; Kerin, Hartley, Berkowitz e Rudelius, 2007), a investigação sobre o tema 

tornou-se cativante para a comunidade académica, tendo despertado o interesse no seu 

aprofundamento (Zeithaml e Bitner, 2003). 

Muitos são os conceitos atribuídos aos serviços, numa conceção simplificada “os 

serviços são ações, processos e atuações” (Zeithaml e Bitner, 2003, p. 28). Para a 

autoria de Kotler (2002, p. 283)“um serviço consiste em uma ação, desempenho ou ato 

que é essencialmente intangível e não acarreta necessariamente a propriedade do que 

quer que seja. Sua criação pode ou não estar vinculada a um produto material”. 

Segundo Grönroos, “um serviço é um processo, consistindo em uma série de atividades 

mais ou menos intangíveis que, normalmente, mas não necessariamente sempre, 

ocorrem nas interações entre o cliente e os colaboradores de serviço e/ou recursos ou 

bens físicos e/ou sistemas do fornecedor de serviços e que são fornecidas como 

soluções para problemas do cliente” (2004, p. 65).  

Os serviços são atividades económicas oferecidas por uma parte interessada a outra, na 

qual existe a troca de dinheiro, tempo e esforço. O desempenho da prestação de serviços 

procura apresentar os resultados desejados pelo cliente, como por exemplo acesso a 

trabalho, qualificação profissional, instalações, redes e sistemas. Esse resultado 

desejado normalmente não envolve a propriedade de bens físicos, ou seja, não resulta 

em propriedade decorrente do processo produtivo (Lovelock e Wirtz, 2006).  

Na prática, os serviços consistem numa atividade ou processo, onde o resultado é 

decorrente das interações entre comprador e vendedor e, normalmente, o consumidor 

participa do processo produtivo, por essa razão não podem ser armazenados e não existe 

a transferência de propriedade (Grönroos, 2004). O mesmo autor defende: “(i) Serviços 

são processos consistindo em atividades numa série de atividades em vez de coisas; (ii) 

Serviços são, no mínimo até certo ponto, produzidos e consumidos simultaneamente; 

(iii) O cliente participa no processo de produção, no mínimo até certo ponto.” (op. cit., 

p. 67). 
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Muitas outras definições podem ser encontradas, entretanto, as características 

intrínsecas aos serviços acabam por ser universais. Essas características são a 

intangibilidade, heterogeneidade ou variabilidade, inseparabilidade e perecibilidade 

(Berkowitz, et al., 1986; Kerin, et al., 2007). Desde logo, os serviços não podem ser 

tocados, segurados ou provados antes da decisão de compra, daí a sua característica da 

intangibilidade. Embora no processo de prestação de serviços os elementos tangíveis 

sejam fundamentais para seu êxito, são os elementos intangíveis que criam valor no 

desempenho de serviços (Lovelock e Wirtz, 2006). O grau de intangibilidade é tido 

como um termómetro na distinção entre produtos e serviços (Zeithaml e Bitner, 2003). 

A heterogeneidade ou variabilidade ocorre pois os serviços têm normalmente uma 

grande interação humana e nunca são exatamente os mesmos, os próprios clientes 

envolvidos no processo também são diferentes, considerando o serviço prestado. 

Sinteticamente, a característica da heterogeneidade dos serviços está fundamentada 

como resultado da interação humana (Zeithaml e Bitner, 2003), sendo um dos sérios 

problemas inerentes à atividade de serviços, pela dificuldade em se manter uma 

qualidade percebida uniforme aos clientes (Grönroos, 2004). 

A inseparabilidade é outra das características intrínsecas dos serviços, onde o processo 

produtivo ocorre em conjunto com distribuição e consumo do serviço (Grönroos, 2004). 

Na grande maioria dos casos, o consumidor não pode separar o prestador de serviços do 

serviço propriamente dito. Por essa razão, a avaliação sobre o desempenho de serviço 

muda de indivíduo para indivíduo, de acordo com as suas perceções acerca do serviço 

prestado (Kerin, et al., 2007). 

Finalmente, a perecibilidade refere-se ao facto de que os serviços não são armazenáveis 

e não podem ser revendidos ou devolvidos. Por exemplo, um corte de cabelo malfeito, 

ou uma refeição fora das especificações iniciais não podem ser devolvidos (Zeithaml e 

Bitner, 2003). 

Das particularidades apresentadas, a inseparabilidade deve receber especial atenção, 

pois é a partir dela que ocorre a interação do prestador de serviços com o cliente e nesta 

ocasião temos o encontro de serviços (Grönroos, 2004). Existem três tipos de encontro 

de serviços: serviços de alto contacto; baixo contacto, e “hora da verdade” (Lovelock e 
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Wirtz, 2006). A metáfora “hora da verdade” foi usada pela primeira vez na literatura de 

serviços, com o objetivo de mostrar a importância dos momentos de contato com os 

clientes (Normann, 1984). Os serviços de alto contacto são aqueles em que a 

participação do cliente com o prestador de serviços é muito ativa e normalmente o 

cliente desloca-se às instalações do serviço. Os serviços de baixo contactos são aqueles 

em que o envolvimento físico do cliente no processo produtivo do serviço é baixo ou 

inexistente, como por exemplos os serviços de correio, telefone ou Internet. A chamada 

“hora da verdade” significa que esse é o momento para o prestador de serviço 

comunicar e demonstrar a qualidade dos seus serviços (Saias, 2007). Neste mesmo 

momento o cliente desenvolve boa parte da perceção dessa mesma qualidade. Uma 

eventual falha pode vir a destruir um relacionamento de longo prazo com o cliente (cf. 

Lovelock e Wirtz, 2006; Saias, 2007). Por esse motivo é muito importante gerir esses 

momentos, para que eventuais falhas no processo de prestação de serviços possam ser 

geridas e não resultem numa má qualidade, do ponto de vista do cliente.  

Devido à essa interação e dinamismo, o processo de produção do serviço pode sofrer 

interferências resultantes das diferenças individuais ou comportamentais das partes 

envolvidas, sejam os clientes, sejam os prestadores do serviço (Saias, 2007). 

2.2 Qualidade de serviços 

Com o objetivo de conceituar a qualidade dos serviços, nessa secção será apresentada 

uma revisão da literatura, fundamentando a qualidade dos serviços e sua importância. 

Desde o início da década de 80 a qualidade de serviços passou a ser um tema de alta 

relevância na área de investigação (cf. Parasuraman, et al., 1985; 1988; Cronin e Taylor, 

1992). Quando o conceito da qualidade de serviços ainda não estava totalmente 

difundido na literatura e tão pouco nas empresas, Garvin (1987) defendeu a sua 

importância, afirmando que os gestores deveriam agir com maior rigor sobre as 

preferências e necessidades dos consumidores e que a qualidade de serviços seria uma 

oportunidade na vantagem competitiva. A qualidade de serviços tornou-se o centro das 

atenções na literatura de marketing de serviços e muitas vezes é tida como sinónimo da 

gestão em qualidade de serviços (Gummesson, 1998). Não obstante, cada vez mais a 
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qualidade de serviços têm sido utilizada como ferramenta para um posicionamento 

estratégico nos mercados (cf. Parasuraman, et al., 1985; Cronin Jr e Taylor, 1992).  

Além de procurar atingir um posicionamento estratégicos nos mercados, as empresas 

visam oferecer novas ofertas de valor aos seus clientes e também procuram a redução 

dos custos (Grönroos, 2004). Por estar relacionada com a retenção e lealdade dos 

consumidores, a qualidade dos serviços tem sido reconhecida por apresentar um efeito 

positivo no lucro das organizações (Zeithaml e Bitner, 2003). Um cliente satisfeito leva 

à continuidade do serviço, ao comprometimento com o fornecedor do serviço, à 

angariação de uma posição competitiva no mercado e, possivelmente, ao crescimento da 

rentabilidade do negócio (Grönroos, 2004).  

Vários autores procuram definir o conceito de qualidade de serviços. De acordo com 

Parasuraman et al.,(1985), a qualidade percebida do serviço é o resultado obtido da 

comparação entre as perceções e as expectativas acerca de um serviço. Enquanto para 

outros investigadores a qualidade de serviço é tida como a visão global do cliente 

relativamente à superioridade ou inferioridade de uma empresa e os seus respetivos 

serviços (Bitner, Booms e Mohr, 1994). Segundo Cronin e Taylor (1994), a literatura 

identifica um aparente consenso sobre qualidade dos serviços, como sendo uma atitude 

de longo prazo.  

Assegurar e garantir a qualidade de serviços, devido às suas características intrínsecas - 

intangibilidade, heterogeneidade, inseparabilidade e perecibilidade - é um processo 

muito mais complexo do que medir a qualidade de um produto (Lovelock e Wirtz, 

2006). Por serem processos e não objetos, medir a qualidade de serviços requer uma 

grelha de análise específica, para cada caso (Carvalho, 2008). Por essa razão é 

imprescindível que a empresa defina o que é qualidade, tendo em consideração aquilo 

que os clientes percebem por qualidade (Grönroos, 2004).  

2.3 Principais Modelos e Ferramentas da Qualidade 

Sendo a dificuldade em se medir a qualidade de serviços consensual na literatura (cf. 

Parasuraman, et al., 1985, 1988; Cronin Jr e Taylor, 1992), o crescente interesse sobre o 
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tema levou os pesquisadores a desenvolveram modelos e ferramentas que possibilitem 

medir e avaliar a qualidade em serviços.  

As principais ferramentas para se medir a qualidade de serviço, e por isso as mais 

difundidas na literatura são: o Servqual, fundamentado a partir das diferenças entre as 

expectativas e perceções dos clientes em relação aos serviços (Parasuraman, et al., 

1985, 1988) e o Servperf, baseado na perceção de desempenho dos serviços (Cronin e 

Taylor, 1992). Diversos estudos foram realizados com o intuito de classificar qual das 

ferramentas é a mais fiável, porém não há um consenso sobre o tema, uma vez que cada 

uma delas se adequa às características específicas do serviço a ser medido (Salomi, et 

al., 2005). Por outras palavras, a empresa fornecedora do serviço deve ter conhecimento 

se pretende avaliar a qualidade de acordo com o seu desempenho ou em relação às 

expetativas dos clientes (Jain e Gupta, 2004). 

2.3.1 Modelo dos Gaps 

O modelo dos Gaps (Gap Analysis) resulta de um estudo com o propósito de medir a 

qualidade do serviço, o qual foi fundamentado no modelo da satisfação de Oliver 

(1980). Os autores afirmam que a satisfação do cliente é a diferença, ou Gap, entre a 

expectativa e o desempenho, sendo essa diferença uma medida da qualidade em relação 

a uma característica específica do serviço. Essas características são as dimensões da 

qualidade propostas pelos autores (Parasuraman, et al., 1985):  

Gap 1: decorre da discrepância entre as expectativas dos clientes e a perceção que os 

gestores têm delas; 

Gap 2: decorre da discrepância entre a perceção dos gestores em relação às expectativas 

dos clientes e as especificações da qualidade do serviço; 

Gap 3: surge da discrepância entre as especificações da qualidade de serviços e a 

prestação do serviço; 

Gap 4: surge da discrepância entre a prestação do serviço e das comunicações externas 

que os clientes recebem; 
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Gap 3 

Gap 5: decorre do diferencial entre as expectativas do cliente e a perceção da qualidade. 

Na Figura 1 é ilustrado o modelo dos Gaps, o qual resume os elementos que 

influenciam a qualidade do serviço, no contexto da empresa e do cliente.  

Figura 1: Modelo dos Gaps da Qualidade de Serviço 
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Fonte: Adaptado de Parasuraman et al., (1985, p. 44) 
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Como mostra a equação, a perceção de qualidade dos serviços do ponto de vista do 

cliente, chamado de Gap 5, pode ser influenciada pelas demais discrepâncias (Gap 1, 

Gap 2, Gap 3 e Gap 4). Outra conclusão importante foi a constatação de que os clientes 

utilizam os mesmos critérios para avaliar a qualidade do serviço prestado, independente 

do tipo do serviço. Os critérios foram dispostos em dez categorias denominadas de 

dimensões da qualidade. Assim, as dimensões da qualidade do serviço são fatores 

críticos na prestação do serviço (Parasuraman, et al., 1985). 

2.3.2 Ferramenta Servqual  

O Servqual é um instrumento que mede a qualidade de serviço, concebido com base na 

premissa do Gap 5 (Modelo dos Gaps), que é o resultado das diferenças entre as 

expectativas e perceções dos clientes em relação aos serviços. Tendo como objetivo 

medir a qualidade em serviços, o instrumento é organizado em vários itens e apresenta 

um elevado nível de fiabilidade, possibilitando compreender as perceções e expectativas 

dos clientes sobre o serviço (Parasuraman, et al., 1985, 1988). 

Pelo fato de ser uma ferramenta fundamentada no paradigma da desconfirmação, onde a 

satisfação do cliente tem origem na diferença entre as perceções sobre o serviço 

prestado e as suas expectativas, a ferramenta Servqual possibilita sua aplicação nas mais 

diversas organizações prestadoras de serviço, podendo ser adaptada às respetivas 

características de cada serviço ou organização (Grönroos, 2004). 

Numa primeira versão da escala Servqual (Parasuraman, et al., 1985), foram 

determinados dez elementos que interferiam na avaliação da qualidade do serviço: 

tangibilidade, fiabilidade, rapidez, competência, cortesia, credibilidade, segurança, 

acessibilidade, comunicação e conhecimento do consumidor. Mais tarde, num novo 

estudo (Parasuraman, et al., 1988), os dez anteriores elementos foram reduzidos para 

cinco; passando a ser conhecidos como as dimensões da qualidade de serviço, 

subdividas em 22 itens: fiabilidade com 5 itens, capacidade de resposta com 4 itens, 

segurança com 4 itens, empatia com 5 itens e por fim a tangibilidade apresentando 4 

itens.  
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A dimensão Fiabilidade é a capacidade de cumprir o prometido com confiança e 

precisão. O desempenho de um serviço fiável é uma expectativa do cliente, significando 

um serviço cumprido dentro dos prazos pré-estabelecidos, sem erros ou modificações. 

Capacidade de resposta é a dimensão que visa auxiliar aos clientes, prestando o serviço 

de forma correta e prontamente. Deixar o cliente à esperar, sem uma razão aparente, cria 

uma perceção negativa da qualidade. A capacidade de resposta do prestador de serviço é 

muito importante para a perceção positiva da qualidade. 

A dimensão Segurança é a capacidade de transmitir confiança e confidencialidade na 

prestação do serviço. É essencial para este quesito a cortesia dispensada pelo 

colaborador, bem como o seu conhecimento acerca do serviço. Algumas das 

características da dimensão segurança são: cortesia e respeito ao cliente, competência 

para realizar o serviço, comunicação efetiva com o cliente e capacidade de transmitir ao 

cliente o real interesse em oferecer um bom serviço. 

Empatia trata-se da dimensão capaz de oferecer atenção personalizada aos clientes e 

demonstrar simpatia no atendimento. A dimensão empatia abrange a sensibilidade e o 

esforço em compreender as necessidades específicas dos clientes. 

A dimensão Tangibilidade trata-se da aparência física das instalações, equipamentos, 

materiais de comunicação e pessoas. O ambiente físico é uma evidência tangível dos 

serviços, sendo possível observar através dele o cuidado e atenção aos detalhes por 

parte do prestador de serviço. 

Das cinco dimensões apresentadas, a fiabilidade tem sido considerada como a dimensão 

mais importante para a prestação de serviços. Esta dimensão compreende a capacidade 

de entregar o serviço prometido com precisão e segurança (Zeithaml e Bitner, 2003). 

Na prática, para avaliar a qualidade do serviço é realizado um questionário com base 

numa escala Likert de 7 pontos (discordo totalmente – concordo totalmente), onde a 

qualidade é medida através das diferenças obtidas entre as pontuações das expectativas 

e das perceções. A qualidade do serviço é avaliada de acordo com as respostas dos 
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clientes da organização relativamente às cinco dimensões da qualidade (Parasuraman, et 

al., 1988).  

2.3.3 Ferramenta Servperf 

Cronin e Taylor (1992) criaram uma ferramenta com base apenas na perceção de 

desempenho de serviços. Os autores defendem que a satisfação e qualidade estão 

relacionadas, porém não são equivalentes. Onde a qualidade de serviço representa uma 

atitude a longo prazo e a satisfação dos clientes representa uma perceção de curto prazo, 

com base na perceção individual efetiva do serviço prestado (Cronin e Taylor, 1992). 

Em outras palavras, um maior desempenho percebido, implica em uma melhor 

qualidade de serviços (Jain e Gupta, 2004) expressa através de:  

Qualidade de Serviço = Perceção de Desempenho 

Assim, em alternativa à ferramenta Servqual, os autores desenvolveram a ferramenta 

Servperf, tendo em consideração os 22 itens representados nas cinco dimensões da 

qualidade (Parasuraman, et al., 1988) por estarem suficientemente fundamentados. Os 

autores defendem que a satisfação antecede a qualidade de serviço percebida, 

apresentado um impacto positivo nas intenções de compra; enquanto a qualidade 

percebida tem um impacto positivo nas intenções de recompra (Cronin e Taylor, 1992). 

Para o desenvolvimento da ferramenta, foram aplicadas quatro séries de questões em 

empresas do sector de serviços (banca, controlo de pragas, lavandaria e fast-food), 

utilizando questionários (escala Lickert de 7 pontos) fundamentados com os mesmos 22 

itens da ferramenta Servqual e ainda um questionário adicional, com questões subjetivas 

relacionadas com a intenção de recompra, satisfação e sentimentos em relação a 

empresa prestadora de serviços. Os investigadores concluíram que a ferramenta 

Servperf é mais sensível em reproduzir as variações de qualidade. A afirmação foi feita 

com base no teste estatístico qui-quadrado e o coeficiente da regressão linear dos dados 

(Cronin e Taylor, 1992). Os autores também alegaram que na ausência de experiência 

prévia com o prestador de serviço, apenas a expectativa inicial pode ser considerada 

para auferir a qualidade percebida de serviço; experiências futuras com o prestador de 

serviço conduzem a não-confirmações de expectativas, alterando o nível de qualidade 
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percebida de serviço; uma vez alterado o nível de qualidade percebida de serviço 

modifica-se a intenção de recompra por parte do cliente. 

Mais tarde, com os objetivos de confirmar o desempenho como medida dominante para 

a medição da qualidade do serviço, esclarecer a relação entre satisfação e qualidade do 

serviço, e finalmente estender a pesquisa em relação aos efeitos da qualidade do 

serviço e satisfação nas intenções de compra dos consumidores, foi realizada uma 

réplica do estudo (Cronin e Taylor, 1992), no qual os resultados foram todos 

coincidentes com o trabalho original, confirmando a importância e fiabilidade da 

ferramenta (Brady, Cronin e Brand, 2002). 

Por apresentar metade dos itens a serem medidos e também pela simplicidade na forma 

como o serviço é medido, tendo em conta apenas na perceção de desempenho, a 

ferramenta Servperf apresenta uma superioridade metodológica e empírica sobre a 

ferramenta Servqual (Jain e Gupta, 2004), segundo o mesmo autor (Jain e Gupta), por 

esses motivos investigadores desfavorecem os conceitos propostos pelo Servqual. Em 

um trabalho publicado mais tarde, um dos autores do Servqual afirma que a qualidade 

percebida é influenciada apenas pelas perceções de desempenho, esta afirmação foi tida 

como convincente da superioridade da escala Servperf (cf. Boulding, Kalra, Staelin e 

Zeithaml, 1993; Jain e Gupta, 2004). 

2.3.4 Modelo da Qualidade Percebida do Serviço 

O modelo da Qualidade Percebida de Serviço é uma abordagem fundamentada na 

pesquisa sobre o comportamento do consumidor e o resultado de suas expectativas face 

à apreciação pós consumo apresentado por Grönroos (1982). Além de ser influenciada 

pela imagem que o cliente possui da empresa, a qualidade do serviço abrange duas 

vertentes: (I) Técnica – está centrada naquilo que o cliente recebe; (II) Funcional – 

resulta de como o cliente recebe (Figura 2). 

A vertente técnica ou de resultado é o que o cliente recebe como serviço, ou seja, é o 

resultado das interações do cliente com o prestador de serviço. Essa dimensão leva em 

conta apenas as características técnicas do processo de prestação de serviço, por 

exemplo: um cliente ao se hospedar em um hotel receberá um quarto e uma cama para 
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dormir, o cliente de um restaurante receberá uma refeição. Esse processo faz parte da 

avaliação da qualidade, mas não como um todo. A outra vertente da qualidade, a 

dimensão funcional está relacionada ao processo, ou seja, como o cliente recebe o 

serviço. Essa dimensão possui uma avaliação muito subjetiva face ao encontro de 

serviços.  

Figura 2: Modelo das duas dimensões de Qualidade do Serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Grönroos, 2004, p. 87) 

 

Neste modelo, a boa qualidade é obtida quando a experiência do cliente vai ao encontro 
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compreendidos com transparência. Na atualidade, a satisfação é um tema essencial na 

investigação de marketing, não obstante o seu reconhecimento frente ao futuro das 

organizações (Carvalho, 2008). 

A literatura apresenta diversos conceitos de satisfação, não existindo um consenso sobre 

o tema, chegando muitas vezes a serem contraditórios. Para alguns autores a satisfação 
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ocorre em função do desempenho percebido das expectativas (cf. Zeithaml, Berry e 

Parasuraman, 1993; Woodruff, 1997; Kotler, 2002). Por outras palavras a “satisfação é 

o sentimento de prazer ou de desapontamento resultante da comparação do 

desempenho esperado pelo produto (ou resultado) em relação às expectativas da 

pessoa” (Kotler, 1998, p. 53). Um cliente satisfeito está convencido de que o 

serviço/produto foi bem-sucedido e tende a manter o relacionamento com os prestadores 

dos serviços, traduzindo esse relacionamento em resultado (Kotler, 1998).  

Segundo Woodruff (1997) a satisfação do cliente é determinada como o resultado total 

do desempenho apoiado em todas as experiências, sejam positivas ou negativas, 

anteriores com a empresa. Para outros, a satisfação é o que determina a qualidade do 

serviço prestado, ou seja, precede a qualidade (Vavra, 1997). Alguns autores defendem 

exatamente o oposto: o que satisfaz os clientes em relação a um produto/serviço é a 

perceção da qualidade, ou seja, a qualidade precede a satisfação (cf. Oliver, 1980; 

Cronin Jr e Taylor, 1992; Zeithaml, et al., 1993). 

No processo de prestação do serviço, a satisfação do consumidor pode ser vista como 

uma avaliação sobre de um produto/serviço, quer este produto/serviço tenha ou não 

atendido as suas expectativas e necessidades (Zeithaml, Berry e Parasuraman, 1993). 

No caso de ter ocorrido uma lacuna neste processo, é presumível que essa lacuna seja a 

responsável pela insatisfação do produto/serviço (Zeithaml e Bitner, 2003). Os mesmos 

autores defendem que a satisfação é influenciada por características específicas dos 

produtos/serviços e pela perceção individual acerca da qualidade. Nesta mesma linha, 

Liljander e Strandvik (1997) reforçam a ideia de que a qualidade percecionada do 

serviço antecede à satisfação com o mesmo e essa satisfação (ou insatisfação) gerada 

pelo encontro do serviço influencia o comportamento futuro do cliente com a empresa. 

Sinteticamente, o resultado do serviço esperado pelo cliente espelha o que a instituição 

deveria realizar no futuro (Cadotte, Woodruff e Jenkins, 1987). É a partir do resultado 

do serviço esperado que o cliente decide se vai manter-se na relação com a empresa, ou 

não. 

Oliver (1999) ainda sustenta que a satisfação pode ser considerada como um estado 

temporal pós-consumo, ou seja, consequência de uma situação de uso única ou de 



Qualidade de Serviços, uma análise comparativa entre as perceções dos colaboradores e dos clientes.  

Estudo de Caso: Banco do Brasil em Portugal. 

 

 Danielle Miotto                                                                                                                                           18 

 

experiências repetidas, as quais refletem se o produto ou serviço cumpriu o seu 

propósito. 

Muitos outros conceitos sobre a satisfação permeiam a discussão sobre o tema. Para 

Grönroos (2004) toda a discussão acaba por ser desnecessária, pois o cliente perceciona 

a qualidade através da comparação das suas expectativas e experiências, relativas às 

diversas dimensões da qualidade. Por outras palavras, pode-se afirmar que a perceção 

da qualidade de serviço é um antecedente à satisfação (ou insatisfação) com essa 

qualidade.  

Pelo fato da qualidade do serviço estar fortemente ligada à satisfação e com aquilo que 

os clientes esperam de um produto/serviço, é importante compreender como as 

expectativas são formadas.  

Muitos autores confirmam que o nível de expectativas é fortemente influenciado por 

experiências passadas com o fornecedor do serviço, com fornecedor concorrente no 

mesmo sector, ou com serviços relacionados em sectores diferentes (cf. Bogmann, 

2000; Lovelock e Wirtz, 2006). Fatores como a cultura, divulgação boca a boca 

(também conhecido como word of mouth), são essenciais para desenhar as expectativas 

dos clientes. O próprio prestador de serviços através de publicidade, vendas, ações pós-

marketing, promoções, inovações em serviços e tecnologias, também pode influenciar a 

formação das expectativas (cf. Bogmann, 2000; Lovelock e Wirtz, 2006). As 

expectativas também são formadas por promessas feitas pela empresa e pela 

concorrência. Essas promessas podem tornar-se um problema quando são feitas em 

excesso, elevando o nível de expectativas do cliente. Quando a expectativa é muito alta, 

é provável que o cliente fique desapontado. Em contrapartida, se a empresa não criar 

expectativa corre o risco de não atrair clientes suficientes para a saúde corporativa 

(Kotler, 1998). As expectativas englobam alguns elementos: serviço desejado, serviço 

adequado, serviço previsto e zona de tolerância (Zeithaml e Bitner, 2003).  

O serviço desejado é aquilo que o cliente espera receber, ou seja, é o que acredita que 

seja realizável pelo prestador de serviço, tendo também em consideração as suas 

necessidades individuais. Muitos clientes têm a noção de que nem sempre o que se 

deseja e/ou espera pode ser realizado. Por isso existe um segundo nível, chamado de 
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serviço adequado. O serviço adequado é o mínimo para que o cliente não fique 

insatisfeito. Experiências anteriores, comentários boca a boca e promessas de serviços 

podem influenciar diretamente os níveis de serviço desejado e adequado (Zeithaml e 

Bitner, 2003). Aquilo que o cliente prevê receber como serviço é tido como nível de 

serviço previsto. Perante o que o cliente prevê obter, o nível do serviço adequado sofre 

alterações, ou seja, quanto maior for o nível do serviço previsto, mais elevado será o 

nível do serviço adequado (Zeithaml e Bitner, 2003). A Figura 3 tem como objetivo 

elucidar como são formadas as expectativas do serviço desejado e do serviço adequado. 

Figura 3: Fatores que influenciam as expectativas de serviço de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Zeithaml et.al (1993) 
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clientes, como por exemplo aquele cliente muito ocupado, possui pouca tolerância 

relativamente ao tempo de espera. 

Oliver (1980) sugeria que a satisfação do consumidor acontecia em função da 

desconfirmação e das expectativas. Mais tarde, além destas variáveis, o mesmo autor 

afirma que desempenho, atribuição (controlo, local e estabilidade), equidade (justiça e 

preferência) e emoções também são determinantes da satisfação (Oliver, 1997). 

2.5 A qualidade do serviço do ponto de vista dos colaboradores 

Esta secção tem como objetivo demonstrar a importância da participação ativa do 

colaborador num contexto orientado para os serviços.  

Para se ter posicionamento estratégico no mercado as empresas necessitam desenvolver 

uma política da qualidade em vários níveis: na comunicação, nos produtos, na 

motivação, nos serviços e na sua imagem global, o que para Proença (2008, p. 135) é “a 

principal condicionante do seu sucesso”. Nessa conjuntura, uma empresa que pretende 

atuar estrategicamente no seu mercado externo, deve também trabalhar o mercado 

interno, ou seja, estimular os seus colaboradores à participarem nos projetos e objetivos 

da organização, criando solidez na relação empresarial (Proença, 2008). Entretanto, 

tornar essa solidez em algo real nas empresas é algo que deve acontecer à partir dos 

seus valores e crenças, os quais devem ser compartilhados entre todos os colaboradores 

da organização, fornecendo intrinsecamente as regras para o comportamento 

organizacional (Davis, 1984). Esse fenómeno também é conhecido como a cultura 

corporativa (Hofstede et al., 1990). Segundo Grönroos (2004), a cultura corporativa 

pode ser traduzida no clima interno das organizações, ou seja, na forma como os 

relacionamentos interpessoais acontecem nas empresas. O clima interno é resultante 

daquilo que os colaboradores percebem ser importante na organização (Bowen e 

Schneider, 1995). Garantir a gestão do clima interno resulta em profissionais orientados 

para os serviços. Isso acontece quando esses mesmos profissionais percebem que as 

diretrizes e rotinas internas orientam para a prestação de um serviço com qualidade 

(Schneider, 1990). Por outras palavras, se a empresa tiver uma cultura interna fraca, 

valores indefinidos e sentido de insegurança elevado, os seus comportamentos 
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operacionais irão acontecer no mesmo padrão. Possivelmente os colaboradores de 

contacto não estarão preparados o suficiente para oferecer um bom serviço, o que terá 

como consequência a perceção negativa da qualidade por parte do cliente (Grönroos, 

2004). 

Assegurar que todos os colaboradores compreendam a natureza do negócio, torna-os 

num importante aliado do mesmo. Antes de vender os seus serviços ao público-alvo, 

qualquer empresa deve convencer os seus colaboradores a comprarem esse serviço ou 

ao menos serem conscientes da sua proposta. Essa postura reflete a responsabilidade 

com o sucesso da organização e uma especial atenção dada ao seu desempenho. 

Entretanto, compete à empresa em oferecer retorno aos seus colaboradores por meio de 

recompensas, sejam estas tangíveis (aumento de salário) ou intangíveis 

(desenvolvimento pessoal) (Proença, 2008). A necessidade de reconhecimento é algo 

inerente à natureza humana, seja no contexto pessoal ou profissional. O reconhecimento 

produtivo é o combustível para elevar a autoestima e por consequência satisfazer as 

necessidades motivacionais do ser humano. A valorização do colaborador desencadeia 

uma postura de comprometimento com a empresa e influencia positivamente no 

desempenho das suas funções (Proença, 2008). 

De uma forma sintética, a participação ativa do colaborador num contexto orientado 

para os serviços reflete claramente o seu comprometimento com a empresa, que por sua 

vez apresenta melhorias no desempenho dos seus serviços, causando uma perceção 

positiva da qualidade e afetando positivamente a rentabilidade da empresa (Grönroos, 

2004). 

A partir da importância do colaborador na prestação de serviço e dos estudos 

desenvolvidos acerca da qualidade dos serviços (cf. Grönroos, 1982; Parasuraman, et 

al., 1985, 1988; Bitner, Booms e Tetreault, 1990), justifica-se a relevância da 

investigação em curso, tendo em conta a visão do colaborador a respeito da perceção da 

qualidade de serviços. Outro motivo que justifica o presente estudo, refere-se ao facto 

que os resultados obtidos a partir da comparação da perceção da qualidade percebida 

pelo cliente e colaborador de uma empresa de serviço, oferecem um instrumento de 

gestão que possibilita a identificação de eventuais falhas, proporcionando oportunidades 
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de melhorias nos processos internos da empresa, para otimizar a qualidade percebida 

pelo cliente (Salomi, et al., 2005). Outras investigações realizadas no contexto de 

examinar a perspetiva dos colaboradores para a obtenção da satisfação e qualidade de 

serviços, também vislumbram e justificam a importância do presente estudo (cf. Bitner, 

Booms e Tetreault, 1990; Bitner, et al., 1994). 
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3. Capítulo 3 - O comportamento do consumidor 

Com o desenvolvimento desse estudo foi possível perceber o alto nível de concorrência 

que a empresa do caso está inserida, com entidades financeiras tradicionais, 

concorrentes internacionais, diversificação de produtos e serviços, colocou-se uma 

questão secundária: quais as motivações dos clientes, na escolha de uma entidade 

financeira com poucos serviços disponíveis, em relação à banca convencional? Diante 

dessa realidade, foi considerado valioso perceber quais as motivações dos clientes na 

escolha pela empresa. Portanto, o presente capítulo tem como objetivo compreender o 

comportamento do consumidor no momento de compra. Com a realização da revisão de 

literatura, foi possível perceber que os fatores culturais e emocionais são capazes de 

influenciar no processo de decisão de compra do consumidor, conforme será mostrado a 

seguir. 

Compreender efetivamente a consciência dos consumidores é um papel desempenhado 

pelos profissionais de marketing que buscam atender e satisfazer as necessidades e 

desejos dos consumidores (cf. Kotler, 1998; Zeithaml e Bitner, 2003; Kerin, et al., 

2007). Conhecer as diferentes variáveis que satisfazem essas necessidades abrange uma 

gama de dados sobre o mercado: objetivos (por quê?), objetos (o quê?), ocupantes 

(quem?), instituições (quem participa?), ocasiões (quando compram?), operações (como 

compram?) e pontos de venda (onde compram?). O passo inicial para a compreensão do 

comportamento do consumidor baseia-se no modelo de estímulos e respostas, conforme 

se observa na Figura 4. Os estímulos do ambiente e também das ações de marketing 

penetram no inconsciente do consumidor e entretanto a decisão de compra acontece 

devido às características individuais neste processo. Pois os elementos culturais, sociais, 

pessoais e psicológicos exercem influência direta na tomada de decisão de compra 

(Kotler, 1998; Solomon, 2002). 
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Figura 4: Modelo de comportamento do comprador 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Kotler, 1998, p. 162) 
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específicos (cf. Solomon, 2002; Zeithaml e Bitner, 2003).  
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2003). 
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considerados grupos primários. Os grupos secundários são as entidades religiosas, 

profissionais e associações de classe, onde a interação é mais formal e a tendência em 

descontinuar a frequência é maior. A influência exercida pelos grupos de referência 

ocorre no sentido de mudança de comportamento, estilo de vida, atitudes e autoimagem. 

Inserida nos fatores sociais, a família representa o grupo mais significativo na influência 

sobre o consumo (cf. Kotler, 1998; Zeithaml e Bitner, 2003).  

As características pessoais são fatores que também influenciam no processo de 

consumo. Idade e fase do ciclo de vida, ocupação, situação económica, estilo de vida, 

autoestima e personalidade são fatores que modelam a postura do indivíduo frente ao 

consumo (Kotler, 1998).  

Os fatores psicológicos de motivação, perceção, aprendizagem e a memória influenciam 

o comportamento de compra do indivíduo. O ser humano tem diversas necessidades, 

entre as quais se destacam as fisiológicas e psicológicas. A primeira surge a partir dos 

estados fisiológicos como, sede, sono e fome. A segunda reflete a tensão psicológica 

como o medo, estima ou necessidade de reconhecimento. Quando a necessidade alcança 

um certo nível de intensidade ela passa a ser vista como um motivo e este motivo 

impulsiona à ação, resultando em motivação (Kotler e Keller, 2006). A motivação 

possui três vertentes principais de estudo: Teoria da motivação de Freud, Teoria da 

motivação de Maslow e Teoria de motivação de Herzberg. Cada uma das teorias 

motivacionais direciona as estratégias para análise do comportamento do consumidor. 

Quando uma pessoa está motivada para agir, o resultado dessa ação é influenciado pela 

perceção que essa pessoa tem sobre a situação (Kotler e Keller, 2006). A perceção “é o 

processo pelo qual uma pessoa seleciona, organiza e interpreta as informações para 

criar um quadro significativo no mundo” (Kotler e Keller, 2006, p. 184). Não 

envolvendo apenas estímulos físicos, a perceção depende da interação do indivíduo com 

o meio e com as suas características internas. Por esse motivo a perceção tende a variar 

de pessoa para pessoa. Diante da ação do indivíduo, surge a aprendizagem que “envolve 

as mudanças no comportamento de um indivíduo decorrentes da experiência” (Kotler, 

1998, p. 175). Ou seja, os comportamentos são aprendidos pelos indivíduos ao longo 

dos anos e este processo de aprendizagem possui uma característica muito peculiar no 

que se refere a formação de um hábito e por consequência à lealdade à marca. A 
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lealdade à marca normalmente ocorre quando existe uma rotina em se consumir um 

dado produto/serviço com regularidade, ou seja, é “o resultado positivo de ações 

anteriores” (Kerin, et al., 2007, p. 124). Segundo o mesmo autor (Kerin, et al.), no 

Brasil existem evidências de que os consumidores são leais às marcas do quotidiano. 

Por fim, tudo aquilo que o cliente retém fica guardado em sua memória, com base nas 

experiências e informações obtidas no decorrer da sua vida. A motivação, perceção, 

aprendizagem e a memória são itens valiosos para a investigação e também para os 

profissionais de marketing, visto que norteiam o comportamento de compra ou consumo 

do cliente (Kotler e Keller, 2006). 
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4. Capítulo 4 – Banco do Brasil em Portugal 

Este capítulo tem como principal objetivo apresentar um breve historial sobre a empresa 

em estudo. Serão também descritas suas estratégias no processo de internacionalização 

dos serviços, a importância da qualidade dos serviços financeiros e as motivações na 

seleção do caso, tendo em consideração a transparência em sua análise. 

O Banco do Brasil S.A foi fundado em 12 de Outubro de 1808, sendo a primeira 

instituição financeira a operar naquele país. A marca “Banco do Brasil” está entre as 

mais valorizadas e reconhecidas pelos brasileiros devido aos atributos de solidez, 

credibilidade, confiança, modernidade e segurança. Em 2010 se manteve como a maior 

instituição financeira da América Latina, atuando nos diversos segmentos do mercado 

financeiro como a banca, cartões, gestão de recursos de terceiros, seguros, planos de 

poupança reforma, mercado de capitais, entre outras opções de produtos e serviços, de 

forma a alinhá-los aos preceitos de responsabilidade sócio ambiental. Encerrou o ano de 

2010 com um quadro de 109 mil colaboradores efetivos e 54,4 milhões de clientes. Com 

sede em Brasília (Distrito Federal do Brasil), capital do país, o Banco do Brasil atua em 

23 países, sendo a entidade financeira brasileira que conta com a maior rede própria de 

atendimento no exterior ("Banco do Brasil S/A: Relatório Anual," 2010). 

A atuação do Banco do Brasil no exterior está consolidada em três pontos: na existência 

de comunidades de cidadãos brasileiros, na internacionalização de empresas brasileiras 

e por fim, na expansão das atividades comerciais do Brasil com o mercado internacional 

("Banco do Brasil S/A: Relatório Anual," 2010). 

A intensificação da atuação das empresas brasileiras no exterior estimulou o ciclo de 

internacionalização, sendo que as entidades financeiras tiveram que acompanhar esse 

movimento, com a finalidade de atender necessidades específicas nos locais onde as 

empresas estão instaladas ("Banco do Brasil S/A: Relatório Anual," 2010). No mercado 

atual, onde o processo de internacionalização e a globalização dos mercados financeiros 

são crescentes, a gestão da qualidade de serviços na banca não é importante apenas do 

ponto de vista da gestão da organização. A gestão da qualidade passou a ser 

fundamental do ponto de vista dos acionistas e clientes, pois estes em conjunto com a 
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equipa de colaboradores representam o maior património da entidade financeira. Nesta 

visão moderna a qualidade deve permear toda a organização. O conceito antigo onde a 

qualidade nas instituições financeiras era vista apenas como a solidez e a garantia da 

poupança/património; abriu espaço para a satisfação das expectativas, onde a 

apresentação visual, a forma como os processos internos e externos são deliberados, 

influenciam diretamente na perceção da qualidade pelos clientes (Reis, 1998). No 

mesmo sentido de crescimento, a presença de cidadãos brasileiros em diversos países, 

seja em viagens de turismo, estudo ou a trabalho, é cada vez maior. Diante dessa 

realidade o Banco do Brasil desenvolveu uma estratégia internacional direcionada para 

o crescimento das dependências no exterior, com o objetivo de suprir o ciclo de 

internacionalização das empresas, cidadãos e suporte ao processo de importação e 

exportação ("Banco do Brasil S/A: Relatório Anual," 2010). 

Nesse sentido, foram desenvolvidos os seguintes projetos de internacionalização: 

Projeto EUA, Projeto Europa, Projeto América do Sul e Projeto SISREDEX em 

tecnologia da informação ("Banco do Brasil S/A: Relatório Anual," 2010; Coutinho, 

2011). Sendo que o Projeto Europa é tido como relevante para o desenvolvimento desse 

estudo. 

O desenvolvimento do Projeto Europa foi motivado pelas oportunidades de negócios 

identificadas no continente europeu, bem como a necessidade de aprimorar o 

atendimento bancário prestado pelas dependências existentes na Europa aos clientes 

corporativos e singulares ("Banco do Brasil S/A: Relatório Anual," 2010).  

O ponto de partida para a implantação do Projeto Europa aconteceu com a alteração da 

estrutura legal do banco e a partir de Janeiro de 2009 as dependências do BB na Europa 

(com exceção de Londres e da Securities LLC) passaram a ser sucursais do Banco do 

Brasil AG., um banco de direito europeu em Viena, na Áustria ("Banco do Brasil S/A: 

Relatório Anual," 2010; Coutinho, 2011). 

Em Portugal desde 1972, as instalações do BB estão distribuídas em cinco balcões de 

atendimento ao público (quatro na região de Lisboa e um na cidade do Porto), sede 

administrativa e o do Centro de Serviços Compartilhados (Servicing Center Europe - 

SCE), no qual centraliza todas as operações de back office do BB na Europa. Em Junho 
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de 2011 contava com cerca de 12.000 clientes e um quadro de 80 colaboradores, sendo: 

50 portugueses, 24 brasileiros, 2 italianos, 1 austríaco, 1 espanhol, 1 alemão e 1 

irlandês. A contratação de colaboradores de diferentes nacionalidades pertencentes a 

Comunidade Europeia ocorreu em função da abertura do Centro de Serviços 

Partilhados. 

Diante do aumento da concorrência, novas tecnologias, desenvolvimento social e 

fatores culturais, as iniciativas relativamente à qualidade de serviços contagiou os 

serviços financeiros no decorrer da década de 1990. Com a premissa de reter o cliente 

face ao mercado competitivo, fatores como a qualidade do serviço e satisfação do 

consumidor obtiveram grande atenção nos serviços financeiros. O investimento em 

qualidade passou a ser visto como um caminho para o sucesso frente à elevada 

competitividade dos mercados (Karin, 2001). Nesse sentido, a busca pela qualidade 

passou a ser uma filosofia a ser adotada como gestão estratégica, sendo fundamental a 

dedicação e envolvimento da alta administração e todos os colaboradores da 

organização, em todos as etapas da prestação de serviço (Reis, 1998).  

Embora a qualidade seja fundamental para o alcançar o sucesso, ela por si só não 

garante o aumento de rentabilidade ou ganhos em competitividade nas instituições 

financeiras. O sucesso que permeia o sector financeiro abrange um planeamento 

estratégico global, onde a qualidade é tida como um dos itens necessários em todo o 

processo (Blatter, 1996).  

De acordo com uma entrevista realizada em Janeiro de 2011 para a revista Exame 

Portugal (Coutinho, 2011), o administrador do banco ressalvou o interesse na prospeção 

no mercado português, tendo como iniciativa o investimento na ordem de dois milhões 

de euros em instalações e novas tecnologias da informação, bem como na contratação 

de profissionais qualificados para atuar no Servicing Centre Europe, reforço nos balcões 

de atendimento ao público e no segmento corporativo. Diante dessas ações observa-se o 

real interesse da entidade na sua atuação no mercado Português. 

Sendo uma empresa em pleno crescimento no estado português, foi considerado 

relevante o seu contributo para o objetivo da investigação, uma vez que a empresa está 

inserida numa realidade de alta expansão e competitividade. Outra justificativa na 



Qualidade de Serviços, uma análise comparativa entre as perceções dos colaboradores e dos clientes.  

Estudo de Caso: Banco do Brasil em Portugal. 

 

 Danielle Miotto                                                                                                                                           30 

 

escolha da empresa decorre da motivação pessoal, por ter sido colaboradora da entidade 

o que viabilizou a realização desse estudo. 
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5. Capítulo 5 – Metodologia 

O objetivo desta secção é demonstrar como as escolhas metodológicas foram utilizadas 

para a melhor realização deste estudo.  

Para se dar credibilidade a investigação científica, a fundamentação metodológica é 

essencial ao desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa. O processo de pesquisa 

científica pode ser conquistado através de conceitos, construídos pela razão e verificado 

nos factos (Quivy e Van Campenhoudt, 1998).  

Inicialmente serão apresentados os princípios metodológicos para o estudo empírico 

desse trabalho (Secção 5.1). Posteriormente serão detalhados os procedimentos 

adotados para as recolhas de dados, obtidos a partir das pesquisas de natureza 

qualitativa, quantitativa e respetiva análise estatística de dados (Secção 5.2, 5.3 e 5.4). 

5.1 Princípios metodológicos 

Com base na revisão de literatura obteve-se o enquadramento teórico fundamentado 

para atingir o objetivo central desta dissertação, que visa por meio de um estudo 

empírico realizar uma análise comparativa entre as perceções da qualidade do serviço 

dos clientes e dos colaboradores. Sendo a empresa escolhida para o estudo de caso, o 

Banco do Brasil em Portugal.  

Para o desenvolvimento deste estudo foram utilizados diferentes métodos de recolha de 

dados, tanto de natureza qualitativa como quantitativa. As pesquisas de natureza 

qualitativa buscam obter uma melhor visão e compreender o contexto do problema, 

enquanto a pesquisa quantitativa procura quantificar dados, sendo normalmente 

aplicado algum teste estatístico (Malhotra, 2006).  

Neste trabalho foram realizadas quatro recolhas de dados independentes, sendo a 

primeira delas uma entrevista semiestruturada, realizada com o responsável máximo a 

nível operacional da empresa. Além de ajudar na análise dos resultados, a entrevista 

semiestruturada contribuiu para a realização da segunda etapa na recolha de dados, a 

qual foi feita através da aplicação de um questionário desenvolvido a partir da 
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ferramenta Servperf (Cronin e Taylor, 1992). O questionário foi aplicado aos clientes 

que visitaram os balcões de atendimento e se disponibilizaram em participar na 

pesquisa, como também aos 80 colaboradores do BB. A comparação dos resultados foi 

feita a partir do cálculo das médias e desvio padrão. 

O objetivo proposto no presente estudo visa realizar uma análise comparativa das 

perceções da qualidade dos colaboradores e dos clientes. Portanto, a escolha da 

ferramenta Servperf se mostra adequada para o desenvolvimento dessa investigação, 

pois sua principal característica é medir a perceção de desempenho dos serviços. Além 

disso, a maior simplicidade e facilidade na aplicação da ferramenta foram elementos 

decisivos na sua escolha.  

Com o objetivo de verificar quais os fatores que influenciam o processo de decisão do 

consumidor, foi considerado relevante adicionar dois itens aos questionários e eliminar 

o item sobre a possibilidade em voltar a usar os serviços da empresa, uma vez que os 

inquiridos já se tratavam de clientes fidelizados. Os itens incluídos abrangem a 

identidade com a marca e a identidade cultural, fundamentados no comportamento de 

compra do consumidor, de acordo com os pressupostos da literatura (cf. Oliver, 1997; 

Kotler, 1998; Solomon, 2002; Kerin, et al., 2007). Além disso, os atributos 

mencionados na entrevista semiestruturada junto ao administrador do banco foram 

fundamentais no desenvolvimento das questões.  

A última recolha de dados foi a aplicação da técnica de entrevista de grupo foco, tendo 

sido realizada após o tratamento estatístico dos dados, obtidos previamente através dos 

questionários. A entrevista de grupo foco foi composta por um grupo de cinco 

colaboradores com o objetivo analisar aos resultados obtidos através da pesquisa 

quantitativa. A escolha pela entrevista de grupo foco justifica-se pela sua relevância nos 

estudos da qualidade e também pela importância para a análise das perceções dos 

colaboradores. Observa-se que essa técnica tem sido eleita por investigadores das 

ciências sociais como tradicional nas investigações qualitativas (Galego e Gomes, 

2005).  

Ressalva-se que os resultados serão apresentados de forma cronológica à sua realização, 

pois é importante proceder a análise dos dados logo depois de recolhidos, para não 
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perder informações valiosas relativas ao estudo (Malhotra, 2006). Observa-se ainda que 

cada uma das recolhas de dados serviu como suporte à seguinte, sendo mais um motivo 

que justifica a explanação cronológica dos resultados. 

As entrevistas foram transcritas integralmente e logo após a sua realização. A 

transcrição foi feita diretamente para o programa Microsoft Word 2007, não havendo a 

necessidade de utilizar programas específicos para análises qualitativas, devido a 

simplicidade das amostras. 

Para a discussão dos resultados foram considerados os dados obtidos através da 

entrevista semiestruturada, questionário e entrevista de grupo de foco. Foi então 

realizada uma análise cruzando os dados obtidos considerando as diferentes dimensões 

da qualidade, nomeadamente: tangibilidade, fiabilidade, capacidade de resposta, 

segurança e empatia. O cruzamento das informações obtidas a partir de diferentes 

métodos proporcionam uma sinergia positiva com uma sustentação mais forte para a 

avaliação dos resultados (Carvalho, 2008). 

5.2 Pesquisa qualitativa 

A pesquisa de natureza qualitativa tem como fundamento a compreensão de eventos, 

sem a necessidade das análises estatísticas. Ocorrem normalmente para justificar os 

resultados obtidos da pesquisa quantitativa (Malhotra, 2006).  

As pesquisas qualitativas podem ser divididas em duas categorias: abordagem indireta e 

abordagem direta. A primeira é caracterizada pela pesquisa qualitativa em que os 

objetivos são encobertos aos respondentes e são utilizadas técnicas específicas para 

aplicação. Na segunda categoria de pesquisa, os objetivos são partilhados com os 

respondentes ou então fica evidente pelo decorrer da entrevista. Essa categoria abrange 

as entrevistas pessoais e as entrevistas tipo grupos de foco (Malhotra, 2006). 

As pesquisas de profundidade, como as entrevistas de grupo foco, possibilitam uma 

sondagem extensa sob o indivíduo pesquisado, chegando até a descobrir desejos 

subjacentes como valores, crenças e atitudes. Por outras palavras, “a pesquisa 

qualitativa é muito útil para descobrir quais sentimentos são importantes para os 
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clientes.”(Malhotra, 2006, p. 154). As principais características da entrevista são: 

diretas, pessoais e não estruturadas. Acontece de forma individual, onde o entrevistado é 

incitado a responder questões que revelem motivações, crenças, atitudes e sentimentos 

(Sayre, 2001). Enquanto o grupo de foco é uma entrevista realizada para um pequeno 

grupo de pessoas por intermédio de um moderador, e acontece de forma espontânea e 

natural, visto que se trata de uma entrevista não-estruturada (Malhotra, 2006). 

Numa primeira etapa, foi realizada uma entrevista qualitativa semiestruturada com o 

Adminstrador do Banco do Brasil em Portugal, a entrevista foi realizada em Lisboa, na 

sede do Banco do Brasil, no dia 15 de Julho de 2011 e teve como objetivo central 

perceber a importância da qualidade do serviço e sua gestão no caso específico do BB 

em Portugal, bem como recolher informações relevantes para o desenvolvimento do 

trabalho quantitativo, nomeadamente a aplicação do questionário Servperf (Cronin e 

Taylor, 1992). 

O entrevistado foi o Administrador do Banco do Brasil, responsável direto por toda a 

operação do Banco em Portugal e teve a duração de dezoito minutos. De acordo com a 

literatura, o entrevistador deve procurar seguir um esquema para dar andamento à 

entrevista, entretanto a formulação das perguntas são influenciadas pelas respostas do 

entrevistado, onde a sondagem é fundamental para o sucesso desse tipo de pesquisa 

qualitativa (Malhotra, 2006). Foi utilizado um guião (Anexo 1) para a realização da 

entrevista, com o objetivo de dar suporte e evitar possíveis distorções de foco para 

outras questões não relevantes ao estudo. 

Tendo sido realizada na Sede do Banco e decorrente do cargo ocupado pelo 

entrevistado, a entrevista teve que ser interrompida algumas vezes. Entretanto a 

interrupção não causou problemas à investigação, pois mediante autorização prévia a 

entrevista foi gravada para que dados importantes não fossem perdidos ou descartados. 

Ressalva-se ainda que o entrevistado teve acesso ao guião, o que agilizou a própria 

entrevista. Para o desenvolvimento de sua análise, a entrevista foi transcrita e as 

informações relevantes para o estudo serão apresentadas nos resultados (Secção 6.1, p. 

39). 
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A entrevista de grupo foco, também conhecida como focus groups, é uma entrevista 

realizada para um pequeno grupo de pessoas através de um moderador. Acontece de 

forma espontânea e natural, visto que trata-se de uma entrevista não estruturada. O que 

agrega valor nas entrevistas de grupo foco são as respostas/resultados muitas vezes 

inesperados, decorrente da discussão livre (Malhotra, 2006). 

Os grupos de foco possuem diversas variações, baseadas na tipologia padrão. Das 

variações apresentadas na literatura, foi utilizada para a realização deste trabalho, o 

minigrupo de foco, o qual conta com a participação de quatro ou cinco participantes 

(Malhotra, 2006). A escolha por essa variação decorreu da dificuldade em reunir mais 

participantes em um mesmo local, uma vez que o balcão do BB no Porto conta com um 

quadro 5 colaboradores. 

A entrevista de minigrupo foco foi realizada no dia 21 de Julho de 2011 e contava com 

a participação de 5 colaboradores. Entretanto, devido a constrangimentos 

intransponíveis teve que ser realizada com 4 participantes. 

Para a realização do minigrupo foco todos os participantes foram convidados 

antecipadamente e informados sobre os objetivos propostos. Além disso, foi realizado 

um guião de trabalho (Anexo 4), que segundo Malhotra (2006) reduz alguns problemas 

de confiabilidade inerentes à metodologia. Os colaboradores receberam um relatório 

com os resultados obtidos através da aplicação do questionário, também disposto no 

Anexo 4. 

A técnica de pesquisa por meio de grupo de foco apresenta um leque de vantagens que 

abrangem a sinergia, estímulo, segurança, espontaneidade, descobertas inesperadas e 

velocidade na obtenção das respostas. Por outro lado é importante ter atenção ao correto 

uso das informações obtidas, bem como a adequada interpretação das respostas, para 

que não sejam utilizadas inapropriadamente. A moderação inadequada, bem como a 

natureza não estruturada das respostas, devem ser observadas com especial cuidado para 

não dificultar a interpretação e análise (Malhotra, 2006). 

Dentre as aplicações metodológicas, o grupo foco pode auxiliar na interpretação de 

resultados quantitativos anteriormente obtidos, ajudando a delinear direções alternativas 
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de ações, como também podem auxiliar a definir uma problemática com maior precisão 

(Malhotra, 2006). 

5.3 Pesquisa quantitativa 

A natureza da pesquisa quantitativa está fundamentada na quantificação de dados e no 

tratamento estatístico dos mesmos (Malhotra, 2006). A pesquisa quantitativa aconteceu 

por meio da aplicação de dois questionários (Anexos 2 e 3), compostos por vinte e 

quatro questões referenciadas na ferramenta Servperf (Cronin e Taylor, 1992) 

relativamente às dimensões da qualidade. Apresentou duas questões adicionais 

consideradas relevantes para a investigação, fundamentadas no comportamento do 

cliente face à decisão de compra e uma questão aberta relacionada às motivações de 

compra do consumidor. Ressalva-se que os clientes inquiridos já eram fidelizados à 

empresa, portanto a questão envolvendo a possibilidade de voltar a usar os serviços da 

banca, foi eliminada. 

Os colaboradores foram convidados à participar da investigação de forma voluntária e 

sigilosa, sendo que o convite foi feito através de correio eletrónico corporativo, o qual 

foi enviado a todos os 80 colaboradores, no dia 20 de Junho de 2011, pelo setor de 

recursos humanos. Foi estabelecido um prazo de cinco dias úteis para que os 

interessados pudessem responder ao questionário e devolver ao setor de recursos 

humanos, via correio interno. No total foram respondidos 37 questionários. Ressalva-se 

que durante esse período 15 colaboradores estavam ausentes por motivo de férias, o que 

repercutiu negativamente no total de respostas obtidas para o estudo. 

O questionário aplicado aos clientes decorreu do dia 23 ao dia 30 de Junho de 2011, em 

todos os balcões do BB em Portugal. Responderam ao questionário os clientes que 

visitaram as dependências do BB durante esse período e se dispuseram a participar da 

investigação. Na abordagem aos clientes, os mesmos foram informados que se tratava 

de um trabalho de investigação académico, sigiloso e voluntário. Foram coletados 112 

questionários. Durante o período de recolha de dados, os colaboradores dos balcões 

reportaram dificuldades na sua aplicação, fatores estes que influenciaram negativamente 

na quantidade de questionários respondidos, nomeadamente: 
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 Extensão do questionário: quando os clientes observavam o questionário, alguns 

desistiram logo de imediato devido ao tamanho do mesmo; 

 Dificuldade de compreensão: alguns clientes tiveram dificuldade em responder o 

questionário devido à escala de Likert, sendo necessária a ajuda do colaborador 

para explicar a metodologia e ainda auxiliar alguns clientes no seu 

preenchimento; 

 Feriados de Corpus Christi no dia 23/06 (Porto e Lisboa) e São João no dia 

24/06 (Porto): esse fator foi agravante na pesquisa, pois o número de clientes 

que se direcionaram aos balcões de Lisboa no dia 24 foi reduzido e no Porto o 

balcão estava encerrado; 

 Sigilo: embora os clientes fossem informados sobre o carácter sigiloso do 

questionário, alguns clientes preferiram não responder o questionário. 

O questionário foi desenvolvido numa escala de Likert de sete pontos, em que 1 

significa “discordo totalmente” e 7 significa “concordo totalmente”. Ressalva-se que os 

questionários são caracterizados por serem um conglomerado de questões que visam 

obter respostas, as quais tangem indícios de comportamentos, intenções, motivações, 

atitudes, estilo de vida, conhecimento, satisfação e características demográficas 

(Malhotra, 2004). 

5.4 Análise estatística dos dados 

Uma vez finalizada a aplicação dos questionários aos clientes e colaboradores da 

empresa, foi realizado o tratamento estatístico dos dados e cálculo das médias para 

proceder a análise comparativa das respostas. Para este efeito foi utilizado o software 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows®, versão 18.0. e o programa 

Microsoft Excel 2007. 

Antes de definir o teste estatístico adequado a ser utilizado para a comparação entre os 

dois grupos (clientes e colaboradores), foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov, 

com o objetivo de verificar a distribuição dos dados. Na realização deste teste são 

consideradas duas hipóteses, conforme se verifica: 
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Ho: Os dados seguem uma distribuição normal (normalidade) 

Hipóteses  

H1: Os dados não seguem uma distribuição normal (não paramétricos) 

 

Onde o valor crítico é dado por: 

p ≥ 0,005 = normalidade  //  p ≤ 0,005 = dados não paramétricos 

Todos os valores obtidos com a aplicação do teste Kolmogorov – Smirnov, foram 

menores do que 0,005, caracterizando os dados como não paramétricos.  

Sendo a amostra composta por dois grupos independentes (clientes e colaboradores), 

não paramétricas, aleatórias e com variáveis numéricas a literatura indica a 

aplicabilidade do teste de Mann-Whitney (Hair, Anderson, Tatham e Black, 2009) sendo 

p > 0,05. Os resultados obtidos serão apresentados na Secção 6.2. 
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6. Capítulo 6 – Resultados e Discussão 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos através das pesquisas realizadas 

no âmbito empírico desse trabalho. Inicialmente serão abordados os resultados da 

entrevista com o administrador do BB (Secção 6.1), a seguir serão apresentados os 

resultados estatísticos obtidos a partir da aplicação dos questionários aos clientes e 

colaboradores (Secção 6.2), posteriormente será relatado o desfecho referente a 

entrevista de grupo foco junto aos colaboradores da empresa (Secção 6.3). Por fim, será 

apresentada a discussão relativamente os tópicos dos resultados obtidos no presente 

estudo (Secção 6.4). 

6.1 Entrevista Semiestruturada 

As informações obtidas através da entrevista serão apresentadas tendo em consideração 

as cinco dimensões da qualidade (tangibilidade, fiabilidade, capacidade de resposta, 

segurança e empatia), dispostas na Secção 6.1.1 à Secção 6.1.5, o comportamento de 

compra do consumidor na Secção 6.1.6 e informações diversas consideradas relevantes 

para o presente estudo na Secção 6.1.7. 

6.1.1 Tangibilidade 

Durante a entrevista foi possível identificar a importância da dimensão tangibilidade 

para a empresa, onde aspetos como infraestrutura, sistemas operacionais e o próprio 

conhecimento sobre às características intrínsecas dos serviços, foram percetíveis ao 

entrevistado conforme observa-se no Quadro 1: 

Quadro 1: Fragmentos da entrevista relativos a tangibilidade. 

TANGIBILIDADE 

“Nós não vendemos um produto que é tangível, como uma caneta, uma máquina, uma coisa 

que você compra e imediatamente tangibiliza e você vai eventualmente consumir no decorrer 

do tempo. Nós vendemos um serviço que é consumido no ato do atendimento, então nós 

estamos falando de atendimento, basicamente vendemos atendimento.” 

“Fatores que prejudiquem a visão do cliente acerca da qualidade: falhas de sistemas e 

inoperâncias podem afetar a perceção de qualidade” 
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“A gente procura também, acho que isso é importante, dotar as agências de um mínimo de 

estrutura. As agências hoje têm mais de estrutura do que tinham antes.” 

6.1.2 Fiabilidade 

Foram identificados elementos que comprometem a perceção da qualidade, relativos a 

dimensão fiabilidade, essencialmente o cumprimento de prazos e resolução de 

problemas por parte da empresa. Essas informações podem ser observadas no Quadro 2: 

Quadro 2: Fragmentos da entrevista relativos a fiabilidade. 

FIABILIDADE 

“Fatores que prejudicam a visão do cliente acerca da qualidade: demora uma resposta, 

prazo…não cumprir prazo…esse tipo de não resolução de qualquer ponto que tenha ficado na 

negociação ou numa venda, eu acho que afeta a perceção.” 

6.1.3 Capacidade de Resposta 

Na dimensão da qualidade capacidade de resposta, observa-se grande atenção da 

empresa quanto aos aspetos motivacionais e objetivos individuais do colaborador, 

relacionados ao atendimento. Observa-se também que a empresa demonstra certa 

preocupação quanto à capacidade de resposta, uma vez que redesenhou processos 

internos com o objetivo de aperfeiçoar o encontro do serviço. Além disso, existe a 

preocupação em não deixar o cliente esperando muito tempo, para não interferir 

negativamente na perceção da qualidade do serviço, conforme descrito no Quadro 3: 

Quadro 3: Fragmentos da entrevista relativos a capacidade de resposta. 

CAPACIDADE DE RESPOSTA 

“...das pessoas terem diferentes níveis de motivação e de ambição…às vezes as pessoas tão 

procurando mais em determinadas perspetivas em detrimento de outras. Isso pode dar 

choque: olha eu tô trabalhando, tô no atendimento, mas eu não tô nem um pouco preocupado 

com isso…tenho outras intenções, valores, objetivos….isso pode afetar a qualidade do 

serviço que eu to prestando.” 

“Por outro lado a pessoa que tá motivada pra função, tem objetivos, se prepara, se qualifica, 

ela pode estar „super‟. Prestando um ótimo serviço, de uma ótima qualidade, do ponto de 
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vista de comportamento.” 

“…o tratamento da qualidade apresentou uma melhoria e as rotinas que foram 

implementadas, por exemplo o Workflow (ferramenta operacional interna): a abertura de 

conta ficou simplificada por parte da agência, pra liberar o colaborador pro atendimento…são 

coisas que a gente implementou…são melhorias no processos com o objetivo de liberar mais 

tempo pro colaborador se dedicar ao atendimento.” 

“Eventualmente os dias que as agências possam estar mais ou menos cheias, isso acaba 

trazendo a perceção de boa ou má qualidade de serviço…ah…o cliente entra numa agência 

que tá cheia, o tempo de atendimento é muito demorado…acho que isso de alguma maneira 

pode impactar a qualidade percebida no serviço.” 

6.1.4 Segurança 

A dimensão segurança é tida como um dos itens mais comentados na entrevista, 

demonstrando efetivamente sua importância para a empresa, nomeadamente no que se 

refere ao conhecimento técnico do serviço prestado, ou seja, a capacidade dos 

colaboradores em responder satisfatoriamente aos clientes. Também é colocado em 

pauta a importância da informação estratégica na gestão adotada pela instituição, além 

da necessidade em se ter colaboradores preparados para um atendimento diferenciado, 

conforme elucidado no Quadro 4: 

Quadro 4: Fragmentos da entrevista relativos a segurança. 

SEGURANÇA 

“A gente tem uma preocupação de que o colaborador entenda o contexto em que ele está 

inserido.” 

“A nossa intenção é que o colaborador saiba para onde estamos indo, qual o nosso 

planeamento, o que é importante, o que é relevante, quais são os nossos números, qual é a 

nossa estratégia.” 

“Informação técnica é básica, você tem que conhecer o produto.” 

“Informação estratégica, tá associada ao nível de informação que recebe. Não adianta você 

falar que você tem que abrir três contas por dia, o que vai levar isso pra nós em termos de 

abrir três contas por dia? Quando o colaborador (…) sabe que tem um „Rentabiliza‟ 

(ferramenta de gestão interna), o que tá por trás daquele „Rentabiliza‟?” 

“Nosso plano de negócio é aberto, é divulgado, nossas conferências semanais tratam de 
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negócios e tratam de estratégia.” 

“A motivação vem de cada indivíduo, primeiro que a gente procura traçar as linhas de ação, 

informação, a comunicação tem que fluir, as metas devem ser claras, fazer um sentido do 

porquê a gente tá caminhando num determinado sentido.” 

“Se uma pessoa se sente despreparada tecnicamente pra determinada situação, obviamente a 

qualidade daquilo que ela vai estar prestando vai sofrer algum tipo de prejuízo.” 

6.1.5 Empatia 

Relativamente a dimensão empatia, foi possível identificar no desenvolvimento da 

entrevista a preocupação sobre as características individuais dos colaboradores da 

empresa, no que se refere a atenção personalizada e individualizada aos clientes, bem 

como a capacidade em compreender as necessidades específicas dos mesmos. Essas 

informações podem ser observadas no Quadro 5: 

Quadro 5: Fragmentos da entrevista relativos a empatia. 

EMPATIA 

“Fator que prejudica a visão do cliente acerca da qualidade: comportamento.” 

“A qualidade nesse ambiente, nessa indústria é atendimento. São as pessoas que fazem a 

diferença.” 

6.1.6 Comportamento do consumidor face a decisão de compra 

No decorrer da entrevista realizada junto ao administrador do banco, foi possível 

observar que a entidade em estudo possui algumas particularidades quanto aos serviços 

bancários oferecidos. Diante disso, foram lançadas algumas questões aleatórias, de 

natureza cultural, quanto a identidade do cliente brasileiro e a marca Banco do Brasil. 

Sendo possível observar no Quadro 6: 
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Quadro 6: Fragmentos da entrevista relativos ao comportamento do consumir. 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

“O brasileiro chega aqui em Portugal e procura o BB, por uma série de razões ele pode não 

ficar fidelizado à gente. Algumas delas a gente já sabe, são as questões de oferta de produtos 

que a gente tem pra oferecer, mas ele procura o BB primeiro e dá pro BB a primeira 

oportunidade. Eu acho que isso é uma demonstração clara de que ele se sente bem.” 

“Eu acredito que o cliente se identifica com a marca do BB.” 

“Se a gente for entrar hoje numa outra discussão, existe alguns produtos que o BB aqui em 

Portugal não oferece, aí eu não consigo comparar. Se eu for comparar crédito imobiliário, 

uma coisa que a gente não oferece, o BES, a CGD, o BCP oferecem, então eu não consigo 

comparar, mas a hora que você vai para o cartão de débito, poupança, time deposit, conta 

corrente, cartão de crédito ou produto remessa, aí sim eu consigo comparar.” 

6.1.7 Fatores relevantes 

No Quadro 7, são apresentados alguns intervalos da entrevista que foram considerados 

relevantes para o desenvolvimento empírico do trabalho, como a importância em se 

avaliar a satisfação por meio de pesquisa junto aos clientes, a realidade da banca nos 

dias atuais, os fatores motivacionais no ambiente de trabalho e a relevância da qualidade 

no dia-a-dia da banca. 

Quadro 7: Fragmentos da entrevista considerados relevantes. 

FATORES RELEVANTES 

“Dado que o produto bancário é quase uma commodity hoje” 

“Segundo ponto, você tem que ter um plano de benefícios minimamente estruturado de 

carreira, pra que o colaborador consiga enxergar qual pode ser o seu próximo passo nesse 

processo (…).” 

“A pirâmide de necessidades: você pode estar bem resolvido do ponto de vista financeiro, do 

ponto de vista de segurança e de outras variáveis, mas eventualmente você pode estar naquele 

momento da sua vida, em que está precisando de reconhecimento, de status. Valoriza o cargo 

que ocupa, valoriza o reconhecimento que afere pelo seu trabalho.” 

“O Estudo realizado permeava basicamente a utilização. Níveis de utilização de serviços, 

quais os tipos de serviços mais utilizados, quais eram mais ou menos valorizados pelos 

clientes. Qualidade intrínseca do produto não objetivamente, mas de uso sim. Isso tem uma 
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relação com a qualidade.” 

“Nós não temos uma ferramenta precisa nesse momento pra aferir a qualidade. Mas temos 

tentado implementar ações de qualidade e satisfação de clientes. Aplicamos duas vezes nesse 

período um questionário de satisfação e temos como meta aplicar semestralmente. Os 

resultados são satisfatórios, do ponto de vista da qualidade e satisfação do cliente.” 

“Se a gente olhar pelos números, não tenho dúvida que houve uma evolução, o número é um 

fator incontestável.” 

“A gente tá começando agora a descer pra um segundo nível, que é por melhorar ainda mais 

qualidade, olhar ainda mais pros ajustes finos, e aí você tem que cada vez mais ouvir os 

clientes, sentir, perceber, trabalhar um pouco essa questão de perceção de qualidade.” 

6.2 Ferramenta Servperf 

Nesta secção serão apresentados os resultados obtidos através da aplicação do 

questionário fundamentado na ferramenta Servperf (Cronin e Taylor, 1992). Os 

resultados serão dispostos conforme as dimensões da qualidade (Secção 6.2.1 à 6.2.5), 

comportamento do consumidor no processo de compra (Secção 6.2.6), os sentimentos 

globais da qualidade percebida e da satisfação (Secção 6.2.7) e por fim as motivações 

do cliente em escolher a empresa em Portugal (Secção 6.2.8). 

6.2.1 Tangibilidade 

Na Tabela 1, foram observadas diferenças significativas na comparação das respostas 

obtidas entre os colaboradores e clientes, relativamente aos elementos tangíveis da 

qualidade, nomeadamente: modernidade dos equipamentos, aparência dos 

colaboradores e aparência das instalações condizentes ao serviço prestado. Sendo que 

para essas três questões foi observada uma média mais elevada nas respostas dos 

clientes. Foi ainda observada uma maior variação percentual para o item Q3 “os 

colaboradores têm uma boa aparência”. Observa-se que único item que não apresentou 

diferenças significativas foi o Q2 “as instalações possuem uma aparência agradável”, 

sendo a média mais baixa em todo o questionário. 
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Tabela 1: Média, desvio padrão e variação percentual das variáveis relativas a 

tangibilidade. 

 

6.2.2 Fiabilidade 

Para a dimensão fiabilidade foram observadas diferenças significativas em todos os 

itens avaliados, sendo a maior diferença percentual 38,02% identificada no item Q9 

“mantém seus dados atualizados”. Posteriormente, o item Q5 “quando se compromete a 

fazer algo em certo horário, fará” foi a segunda maior diferença percentual, seguida do 

item Q8 “presta seus serviços dentro dos prazos propostos”, com uma variação de 

20,22%. Os outros dois itens apresentaram uma variação muito semelhante, sendo os 

mais baixos do grupo fiabilidade, conforme se observa na Tabela 2: 

Tabela 2: Média, desvio padrão e variação percentual das variáveis relativas a 

fiabilidade. 

 

6.2.3 Capacidade de resposta 

Para a dimensão da qualidade capacidade de resposta foram observadas diferenças 

significativas em todos os itens avaliados. O item Q10 “lhe comunica quando os 

compromissos assumidos são concluídos”, a variação foi de 34,94% sendo a maior do 

grupo. A seguir, o item Q11 “o serviço é prestado de imediato pelo colaborador” 

Colaboradores Clientes

* Q1 Os equipamentos são modernos 5,08±1,28 5,79±1,46 13,97

Q2 As instalações possuem uma aparência agradável 5,89±1,10 6,13±1,23 4,07

* Q3 Os colaboradores têm uma boa aparência 5,59±0,99 6,63±0,68 18,60

* Q4 A aparência das instalações condiz com o serviço prestado 5,48±1,26 6,15±1,16 12,22

*

Var. %

Diferenças Significativas: Q1 (Z=-3,17; p=0,001), Q3 (Z=-6,02; p<0,001), Q4 (Z=-3,15; p=0,002)

Média e Desvio PadrãoTangibilidade

Colaboradores Clientes

* Q5 Quando se compromete a fazer algo em certo horário, fará 4,94±1,49 6,28±0,86 27,12

* Q6 Quando existe um problema, demonstra interesse em resolver 5,48±1,15 6,37±0,94 16,24

* Q7 É confiável desde o primeiro relacionamento 5,67±1,32 6,59±0,72 16,22

* Q8 Presta seus serviços dentro dos prazos propostos 5,24±1,35 6,30±0,99 20,22

* Q9 Mantém seus dados atualizados 4,55±1,67 6,28±1,17 38,02

*

Fiabilidade
Var. %

Média e Desvio Padrão

Diferenças Significativas: Q5 (Z=-4,90; p<0,001), Q6 (Z=-4,36; p<0,001), Q7 (Z=-4,02; p<0,001), Q8 (Z=-4,51; 

p<0,001), Q9 (Z=-5,66; p<0,001)



Qualidade de Serviços, uma análise comparativa entre as perceções dos colaboradores e dos clientes.  

Estudo de Caso: Banco do Brasil em Portugal. 

 

 Danielle Miotto                                                                                                                                           46 

 

apresentou a segunda maior variação do grupo 30,80%. O terceiro item com maior 

variação foi para o item Q12 “os colaboradores estão sempre dispostos a ajudar”, o qual 

apresentou variação de 24,07%. Dos itens avaliados para a dimensão da capacidade de 

resposta, o qual apresentou menor variação na comparação das médias foi para o item 

Q13 “os colaboradores estão dispostos a lhe atender prontamente”, com 18,43%, 

conforme as informações ilustradas da Tabela 3: 

Tabela 3: Média, desvio padrão e variação percentual das variáveis relativas a 

capacidade de resposta. 

 

6.2.4 Segurança 

Diante da avaliação feita para a dimensão segurança, foram encontradas diferenças 

significativas em todas as variáveis do estudo. Conforme se observa na Tabela 4, a 

maior discrepância foi obtida no item Q17 “os colaboradores têm conhecimento para 

responder às suas perguntas”, com uma oscilação de 34,57% e a menor oscilação foi 

para o item Q16 “os colaboradores são gentis e educados”, com uma variação 

percentual de 14,84%, praticamente vinte pontos percentuais mais baixo numa mesma 

dimensão da qualidade. Os outros dois itens avaliados, Q14 “o comportamento dos 

colaboradores lhe transmite segurança” e Q15 “Sente-se seguro em suas transações”, 

apresentaram uma variação percentual de 22,77 e 18,06 respetivamente. 

Colaboradores Clientes

* Q10 Lhe comunica quando os compromissos assumidos são concluídos 4,75±1,65 6,41±0,95 34,94

* Q11 O serviço é prestado de imediato pelo colaborador 5,00±1,50 6,54±0,80 30,80

* Q12 Os colaboradores estão sempre dispostos a ajudar 5,40±1,37 6,70±0,61 24,07

* Q13 Os colaboradores estão dispostos a lhe atender prontamente 5,64±1,19 6,68±0,64 18,43

*

Var. %

Diferenças Significativas: Q10 (Z=-6,13;p<0,001), Q11 (Z=-5,96; p<0,001), Q12 (Z=-5,96; p<0,001), Q13 (Z=-5,51; 

p<0,001)

Média e Desvio PadrãoCapacidade de Resposta
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Tabela 4: Média, desvio padrão e variação percentual das variáveis relativas a 

segurança.

 

6.2.5 Empatia 

Para a dimensão empatia foram encontrados valores com diferença significativa 

conforme a Tabela 5. A média mais alta do ponto de vista dos colaboradores foi para o 

item Q22 “os horários de funcionamento das agências são convenientes”, com valor 

igual a 5,86. Enquanto a média mais alta no ponto de vista dos clientes foi de 6,50 para 

o item Q20 “os colaboradores são capazes de compreender suas necessidades”. A maior 

variação percentual na comparação das médias foi para o item Q19 “os colaboradores 

lhe dão atenção personalizada”. 

Tabela 5: Média, desvio padrão e variação percentual das variáveis relativas a empatia. 

 

6.2.6 Comportamento do consumidor face a decisão de compra 

O comportamento do consumidor figuraram diferenças significativas conforme se 

observa na Tabela 6. Através da média é possível identificar valores mais elevados para 

os clientes, apresentando uma variação de 9,93% para o item Q23, relativamente a 

identidade com a marca e 10,06% para o sentimento de identidade cultural, expresso 

através da questão Q24 “Você se sente em casa quando está no BB?”.  

Colaborado

res

Clientes

* Q14 O comportamento dos colaboradores lhe transmite segurança 5,40±1,37 6,63±0,72 22,77

* Q15 Sente-se seguro em suas transações 5,48±1,49 6,47±0,98 18,06

* Q16 Os colaboradores são gentis e educados 5,86±1,05 6,73±0,62 14,84

* Q17 Os colaboradores têm conhecimento para responder às suas perguntas 

satisfatoriamente

4,83±1,45 6,50±0,92 34,57

*

Média e Desvio Padrão Var. 

%

Diferenças Significativas: Q14 (Z=-5,17; p<0,001), Q15 (Z=-3,75; p<0,001), Q16(Z=-5,33; p<0,001), Q17 (Z=-

6,50; p<0,001)

Segurança

Colaboradores Clientes

* Q18 Lhe dá atenção individual 5,29±1,44 6,29±1,17 18,90

* Q19 Os colaboradores lhe dão atenção personalizada 5,10±1,53 6,46±1,03 26,66

* Q20 Os colaboradore são capazes de compreender as suas necessidades 5,16±1,37 6,50±0,87 25,96

* Q21 Está realmente interessado em seu bem-estar 5,54±1,19 6,28±1,04 13,35

* Q22 Os horários de funcionamento das agências são convenientes 5,86±0,97 6,25±1,25 6,65

*

Média e Desvio PadrãoEmpatia

Diferenças Significativas: Q18 (Z=-4,14; p<0,001), Q19 (Z=-5,47; p<0,001), Q20 (Z=-5,58; p<0,001), Q21 (Z=-3,62; 

p<0,001), Q22 (Z=-2,72; p=0,007)

Var. 

%
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Tabela 6: Média, desvio padrão e variação percentual das variáveis relativas ao 

comportamento do consumidor. 

 

6.2.7 Avaliação global da qualidade percebida e satisfação 

A avaliação global da qualidade percebida e a satisfação também apresentaram 

diferenças significativas no presente estudo. A variação para o item Q25 “ o seu 

sentimento em relação aos serviços prestados pode ser descrito como” foi de 21,42% e 

para o item Q26 “a qualidade global dos serviços prestados” foi de 19,69%, conforme 

se observa na Tabela 7: 

Tabela 7: Média, desvio padrão e variação percentual das variáveis relativas ao 

sentimento de avaliação global da qualidade percebida e satisfação.  

 

6.2.8 Motivações na escolha pela empresa em Portugal 

O último item do questionário foi uma pergunta aberta sobre as motivações do cliente 

na escolha pelo BB em Portugal. Dos 112 questionários respondidos, 36 deixaram a 

questão em branco, 34 justificaram a escolha pela empresa por motivos diversos, como 

segurança, serviços prestados, produtos oferecidos, profissionalismo, entre outros. Os 

demais 42 inquiridos justificaram a escolha pelo banco devido às relações com o Brasil 

(ver Figura 5). 

 

 

Colaborado

res

Clientes

* Q23 Você se identifica com a marca do Banco do Brasil 5,94±1,01 6,53±0,82 9,93

* Q24 Você se "sente em casa" quando está no BB Portugal 5,86±1,21 6,45±0,99 10,06

*

Média e Desvio PadrãoComportamento do consumidor
Var. %

Diferenças Significativas: Q23 (Z=-3,33; p=0,001), Q24 (Z=-3,09; p=0,002)

Colaboradores Clientes

* Q25 O seu sentimento em relação aos serviços prestados pode ser descrito como 5,18±1,03 6,29±0,9

8

21,42

* Q26 A qualidade global dos serviços prestados é 5,18±1,09 6,20±1,1

7

19,69

* Diferenças Significativas:  Q25 (Z=-5,32; p<0,001), Q26 (Z=-4,67; p<0,001)

Média e Desvio PadrãoSentimento de avaliação global da qualidade percebida e satisfação
Var. %
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Figura 5: Motivações na escolha pelo BB em Portugal. 

 

Algumas dessas declarações apresentam uma conotação puramente cultural face à 

decisão, como pode ser observado no Quadro 8: 

Quadro 8: Motivações em escolher o BB em Portugal. 

Motivações em escolher o BB em Portugal 

“Por falarem a minha língua, é como se eu estivesse em casa.” 

“Por fidelidade à Pátria.” 

“Por ser um banco brasileiro.” 

“Sou brasileira e o BB é o nosso contato com o Brasil, sinto-me segura com este banco.”
 

“Em primeiro lugar por ser um banco brasileiro, também nos transmite confiança.”
 

“Por me sentir em casa.”
 

“Em ser orgulhosamente brasileira.”
 

6.3 Entrevista grupo foco 

Para a explanação da entrevista de grupo foco, serão apresentados os principais 

elementos identificados no desenvolvimento da entrevista, relacionados às cinco 

dimensões da qualidade (tangibilidade, fiabilidade, capacidade de resposta, segurança e 

empatia) dispostas na Secção 6.3.1 à Secção 6.3.5, a comportamento do consumidor 

32%

38%

30%

Motivações na escolha pelo BB em Portugal

Respostas em branco Respostas relacionadas ao Brasil Respostas diversas
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(Secção 6.3.6), e alguns aspetos considerados importantes no desenvolvimento deste 

estudo empírico (Secção 6.3.7). 

6.3.1 Tangibilidade 

A dimensão tangibilidade está entre os itens mais discutido no grupo foco, sendo 

relatado diversas vezes no decorrer de toda a entrevista. Os principais aspetos relatados 

estão dispostos no Quadro 9 e abrangem elementos relacionados com a estrutura das 

instalações, os sistemas operacionais vigentes, a aparência dos colaboradores e por fim, 

os equipamentos disponíveis para o trabalho, sendo este o item da dimensão 

tangibilidade mais discutido durante a entrevista de grupo foco. 

Quadro 9: Fragmentos da entrevista de grupo foco relativos a tangibilidade. 

TANGIBILIDADE 

“Acho que pode ser pela quantidade de lugares pra sentar, pra esperar.” 

“Acho que falta um cafezinho pro pessoal que tá esperando.” 

“Se tivesse uma máquina de auto atendimento, ou uma pessoa pra receber.” 

“Pro colaborador tem uma impressora boa que está dentro do padrão, acho que tem empresas 

que trabalham com equipamentos muito mais obsoletos.” 

“Não há um banco que seja como o nosso. Dos equipamentos que nós temos (…) temos lá 

coisas que são muito antigas (…) a nossa impressora de recibos por exemplo, não há um dia 

que ela não tenha um problema, não é? A impressora que temos no caixa tem 10 anos.” 

“Mas se você for ver o Servicing Center, você vai ver que é tudo novo.” 

“A única coisa boa que temos como equipamentos, são os computadores, que são todos 

recentes. Se calhar os equipamentos estão obsoletos quando se compara com a banca de uma 

forma geral.” 

“Acho que não tá dos piores, podiam ter melhores, podia estar trabalhando com o top de 

gama, mas não é (…) acho que antes era bem pior, bem pior.” 

“Tem muita gente ruim por aí viu, com uma aparência bem pior do que a nossa.” 

“Os colaboradores acham que os próprios colaboradores não estão no melhor deles. Será que 

isso não é um exagero até por parte do colaborador? Todo mundo é colaborador do banco, 

ninguém tem um grande salário que pode comprar a melhor roupa e vestir.” 
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6.3.2 Fiabilidade 

A dimensão da fiabilidade foi discutida fundamentalmente sobre os aspetos 

relacionados aos processos internos da empresa e eventuais falhas identificadas nesses 

processos. Além disso foi possível observar a preocupação do colaborador em resolver 

qualquer problema que o cliente possa ter. Essas informações podem ser visualizadas no 

Quadro 10 abaixo apresentado: 

Quadro 10: Fragmentos da entrevista de grupo foco relativos a fiabilidade. 

FIABILIDADE 

“O cliente deve achar que tudo está certinho.” 

“O colaborador tira cópia e o cliente vê e acha que tá tudo ok, mas o colaborador tem ainda 

muito o que fazer.” 

“Aí é detetada uma falha, pois a gente sabe que existe essa deficiência (colaborador) e tenta 

fazer com que o cliente não perceba isso de forma negativa.” 

“Você faz o que é o principal e o documento fica na gaveta pra quando você tiver tempo.” 

“O colaborador tá na tentativa de fazer rápido o negócio e o cliente percebe isso, mas 

internamente o colaborador sabe que não tá pronto.” 

6.3.3 Capacidade de Resposta 

A dimensão da capacidade de resposta foi identificada na entrevista de grupo foco 

relativamente à importância em se resolver os assuntos dos clientes com rapidez e 

distinção das prioridades. É possível perceber o interesse e tentativa do colaborador em 

resolver os problemas dos clientes mesmo sem autonomia ou acesso às ferramentas 

necessárias, com o objetivo de melhor atendê-lo. O Quadro 11 demonstra esses aspetos 

identificados na dimensão capacidade de resposta. 
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Quadro 11: Fragmentos da entrevista de grupo foco relativos a capacidade de resposta. 

CAPACIDADE DE RESPOSTA 

“Por mais que a gente não possa fazer algumas coisas, a gente tenta ajudar de algum jeito.” 

“A gente recebe uma mensagem ou então um telefonema e tem que responder (…) mas tem 

que ser agora, é urgente.” 

“Tem que dar prioridade nos assuntos, tem coisa que precisa ser feita na hora, tem coisa que 

pode esperar um pouquinho.” 

“O colaborador tá na tentativa de fazer rápido o negócio e o cliente percebe isso (…).” 

6.3.4 Segurança 

Relativamente à dimensão da qualidade segurança, foram identificados aspetos 

relacionados a capacidade do colaborador em transmitir segurança, bem como o 

sentimento de segurança nas transações realizadas com a entidade financeira. Outro 

aspeto reconhecido se refere ao conhecimento dos colaboradores para responder as 

perguntas dos clientes. Todos os itens acima descritos podem ser observados no Quadro 

12, a seguir: 

Quadro 12: Fragmentos da entrevista de grupo foco relativos a segurança. 

SEGURANÇA 

“Confiança de ser um brasileiro ter as respostas para as questões.” 

“Sinal de que ele (cliente) se sente seguro nas suas operações com o banco.” 

“Não acho que seja uma questão de despreparo não, mas sim falta de apoio, de feedback e a 

demora em ter o feedback.” 

“No dia-a-dia a gente consegue pegar uma boa experiência. Logo no começo não, mas depois 

as perguntas são as mesmas, porém de forma diferente. O que falta mais é a retaguarda.” 

“Acho que não são preparados mesmo. Gente, ou tem ou não tem! Aqui no questionário os 

colaboradores responderam que não tem!” 
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6.3.5 Empatia 

A dimensão empatia é observada quanto as características individuais dos colaboradores 

do front office, nomeadamente no que diz respeito ao tratamento individualizado, 

interesse no bem-estar do cliente e a capacidade de compreender as necessidades 

específicas dos clientes. Além disso, foi apontado a importância quanto ao horário 

conveniente de atendimento, conforme observa-se no Quadro 13: 

Quadro 13: Fragmentos da entrevista de grupo foco relativos a empatia. 

EMPATIA 

“Tem que ser simpático.” 

“Você abre a conta e aí agora vai arrumar! Começa a fazer e logo chega um cliente, coloca no 

armário de novo e BOM DIA, em que posso ajudá-lo.” 

"A nossa meia hora a mais no fim do dia acaba sendo vantajosa, não é?” 

“O tratamento individual que o cliente deseja ter (...). Gostei, estou surpreso, pois eles estão 

satisfeitos.” 

6.3.6 Comportamento do consumidor face a decisão de compra 

No desenvolvimento da entrevista de grupo foco, foi possível identificar algumas 

situações relacionas ao comportamento do consumidor face à decisão de compra e 

aspetos relacionados à identidade cultural, conforme observa-se no Quadro 14: 

Quadro 14: Fragmentos da entrevista de grupo foco relativos ao comportamento do 

consumidor. 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

“Quando os clientes veem que é um brasileiro, eles ficam loucos. Você é brasileiro? Quer 

logo fazer uma identificação.” 

“Confiança de ser um brasileiro a ter respostas para as questões dele.” 

“Isso lembra aquele cliente que começou a bater palma para a colaboradora, quando disse da 

onde ela era.” 
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6.3.7 Fatores relevantes 

Considerados relevantes para o desenvolvimento empírico do trabalho, no Quadro 15 

serão expostos alguns intervalos da entrevista de grupo foco, no que se refere a 

declarações não previstas como resultado da aplicação do grupo, especificamente sobre 

as expetativas quanto ao resultado do questionário, os aspetos motivacionais e suporte 

ao front office. 

Quadro 15: Fragmentos da entrevista de grupo foco considerados relevantes. 

FATORES RELEVANTES 

“Eu não esperava que eles fossem responder assim tão bem, foi essa a minha perceção.” 

“Eu achava que ia ter um resultado mais negativo da parte dos clientes.” 

“Acho que isso reflete que precisamos de mais colaboradores e motivados.” 

“Eu acho que isso (resultado do questionário) mostra muito a insatisfação do pessoal 

(colaboradores).” 

“Se nós tivéssemos mais meios, pelo menos conseguia ajudar mais não é? Nós temos noção 

disso e tentamos fazer a coisa melhor.” 

6.4 Discussão 

O presente trabalho tem por objetivo uma análise comparativa entre as perceções da 

qualidade, tendo em consideração o ponto de vista dos colaboradores e clientes em uma 

empresa de serviços. De acordo com os resultados conseguidos a partir da aplicação do 

questionário Servperf, foi possível observar diferenças significativas em praticamente 

todos os itens, com exceção do item Q2 (Secção 6.2.1, p. 45), o qual está inserido na 

dimensão da qualidade tangibilidade. Esse fato sugere divergências entre as opiniões 

dos clientes e colaboradores no desenvolvimento desse trabalho. 

Em análise aos resultados relativos à dimensão tangibilidade, o único item do 

questionário que não apresentou diferença significativa refere-se à apresentação 

agradável das instalações. De acordo com a entrevista semiestruturada, os balcões 

passaram por um processo de reestruturação, fator que possivelmente justifique a 
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concordância entre as opiniões. Os demais itens relativos a dimensão da tangibilidade 

apresentaram diferenças entre as opiniões, sendo que os colaboradores tiveram uma 

média mais baixa, relativamente a modernidade dos equipamentos e a boa aparência dos 

colaboradores. Pelo fato dos colaboradores estarem envolvidos diariamente nos 

processos internos, possuem um olhar mais crítico sobre os aspetos mencionados e 

possivelmente ficam mais sensíveis às falhas, defeitos e avarias que possam surgir no 

dia-a-dia. A partir das informações obtidas na entrevista de grupo foco, foi possível 

perceber que essas diferenças podem ser motivadas por questões operacionais de 

sistema, existência de alguns equipamentos obsoletos, bem como a inexistência de 

equipamentos que poderiam eventualmente melhorar a qualidade do serviço prestado. 

Entretanto, observa-se que a empresa tem consciência da importância da 

inseparabilidade dos serviços, onde na maioria dos casos o consumidor não pode 

separar o prestador de serviços do serviço propriamente dito (Kerin, et al., 2007). Por 

essa razão, a avaliação sobre o desempenho de serviço muda de indivíduo para 

indivíduo, de acordo com as suas perceções positiva ou negativa da qualidade acerca do 

serviço prestado. 

Todos os itens avaliados na dimensão fiabilidade apresentaram divergências entre as 

opiniões dos colaboradores e clientes da empresa. As repostas mais baixas foram do 

ponto de vista dos colaboradores para todos os itens, o que demonstra uma possível 

deficiência nos processos internos e o conhecimento por parte dos colaboradores quanto 

às eventuais falhas, uma vez que os mesmos conhecem as rotinas de trabalho e sabem 

até que ponto as ferramentas internas estão sendo utilizadas na sua integralidade. 

Segundo a discussão em grupo, foi observada preocupação do colaborador em atender 

de imediato as necessidades dos clientes através de um serviço que reflita confiança 

para o mesmo, em detrimento das eventuais falhas ou dificuldades encontradas nos 

processos internos, ao que se refere na atualização de dados, cumprimento de prazos e 

resolução de problemas. Ações que visam um atendimento cordial, atendendo as 

necessidades dos clientes, proporcionam uma interação positiva da empresa com o 

cliente, ou seja, esse é o momento para o prestador de serviço comunicar e demonstrar a 

qualidade dos seus serviços através da „hora da verdade‟ (Saias, 2007). 
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Analisando a dimensão capacidade de resposta observa-se que a perceção da qualidade 

dos clientes também é superior à dos colaboradores em todos os itens avaliados, 

nomeadamente: feedback na conclusão de algum compromisso, disposição dos 

colaboradores em ajudar, disposição dos colaboradores em atender prontamente e a 

prestação do serviço de imediato. Diversas podem ser as causas das diferenças 

apontadas. Processos internos burocráticos e morosos podem justificar as divergências, 

pois podem influir negativamente no desempenho das rotinas diárias do colaborador. 

Como também as diferenças motivacionais dos colaboradores face ao desempenho de 

suas funções, repercutindo diretamente no atendimento. Além disso, a cultura 

corporativa e clima interno podem ser colocados em pauta nesta análise, entretanto para 

obter essa resposta seria necessário a realização de uma pesquisa sobre os assuntos, uma 

vez que envolvem temáticas não desenvolvidas em profundidade neste trabalho. Na 

discussão de grupo foco foi observado que o colaborador tem o desejo de atender todas 

as solicitações dos clientes, mesmo que isso não seja sempre possível ou mesmo viável 

tendo em conta os procedimentos e normativos da empresa. Isso demonstra 

sensivelmente que o colaborador se preocupa em prestar prontamente o serviço, sendo 

muito importante para a perceção positiva da qualidade. Fatores motivacionais são 

mencionados com bastante veemência na entrevista semiestruturada, como sendo um 

dos principais fatores que permeiam a capacidade de resposta e por consequência a 

qualidade no atendimento, para a empresa são as pessoas que fazem a diferença. Além 

disso, a revisão de algumas rotinas de trabalho foram feitas com o propósito de 

viabilizar uma maior dedicação dos colaboradores no atendimento presencial ao cliente. 

A dimensão segurança na análise comparativa das perceções da qualidade também 

apresentou divergências nos resultados, com pontuações mais elevadas do ponto de 

vista do cliente. Por outras palavras, o sentimento de segurança é mais aguçado para o 

cliente do que para o colaborador da empresa. Das respostas obtidas no questionário, a 

maior discrepância foi observada no item Q17 (Secção 6.2.4, p. 47), relativamente ao 

conhecimento do colaborador face ao serviço prestado. O que reflete possivelmente o 

sentimento de despreparo por parte do colaborador e por consequência insegurança no 

desenvolvimento de suas atividades. De acordo com Grönroos (2004), os colaboradores 

de contacto que não estejam preparados o suficiente para oferecer um bom serviço, 

conduzirão à perceção negativa da qualidade por parte do cliente. Em análise as 
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respostas do grupo foco, foi possível identificar dualismo nas opiniões, onde uma delas 

sugere a melhoria no apoio prestado pelo back office ao front office, enquanto a outra 

confirma o sentimento de despreparo por parte dos colaboradores. De acordo com as 

informações conseguidas a partir da entrevista semiestruturada, foi possível perceber a 

existência de uma gestão estratégica quanto a disseminação de informação aos 

colaboradores, com o propósito de direcionar os esforços para um objetivo comum. 

Postura defendida largamente na literatura, que objetiva instruir os profissionais para as 

diretrizes e rotinas internas das organizações para a prestação de um serviço orientado 

para a qualidade (cf. Schneider, 1990; Bowen e Schneider, 1995; Grönroos, 2004; 

Proença, 2008). Além disso, existe a preocupação quanto ao conhecimento técnico e 

estratégico do serviço oferecido, uma vez que isso pode influenciar positiva ou 

negativamente na qualidade do serviço prestado. De acordo com Reis (1998), a 

qualidade técnica e estratégica são essenciais na gestão da banca, onde a primeira é a 

qualidade percebida pelo cliente e a segunda é a responsável pela diferenciação. 

Também foram evidenciadas diferenças significativas para a dimensão empatia. Os 

resultados obtidos a partir da comparação das respostas entre os clientes e colaboradores 

apresentaram uma média elevada para todos os itens, a partir da visão do cliente. Esse 

resultado provavelmente demonstra o senso crítico dos colaboradores em relação aos 

itens avaliados, nomeadamente a atenção individualizada e personalizada ao cliente, 

compreensão das necessidades específicas de cada situação e interesse no bem-estar do 

cliente. Possivelmente os colaboradores compreendem que é possível desempenhar 

mais e melhor suas capacidades, em termos de empatia, e sintam que o resultado do 

serviço oferecido possa ser melhorado. No desenvolvimento da entrevista de grupo foco 

foi notória a admiração dos colaboradores em relação ao resultado positivo na avaliação 

dos clientes. O que reforça o olhar crítico por parte dos colaboradores e demonstra 

possivelmente a necessidade em aperfeiçoar as atitudes no que se refere a dimensão da 

empatia. Relativamente ao funcionamento dos balcões, foi visto como vantajoso os 

horários diferenciados que a empresa oferece.  

Para o item comportamento do consumidor face a decisão de compra, também foi 

possível identificar divergência nas opiniões dos inquiridos. Novamente os clientes 

apresentaram uma pontuação mais elevada quando comparado com a opinião do 
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colaborador. Esse resultado mostra possivelmente a realidade do quadro funcional da 

empresa, que na sua maioria é formada por cidadãos portugueses e por isso não reflete 

diretamente o elo cultural e emocional com a empresa. Em contrapartida, os clientes 

demonstraram a relação emocional com a empresa não só pelos resultados estatísticos 

obtidos através do questionário, mas também pelas declarações constantes na decisão 

em se tornar cliente da empresa em Portugal. Esse resultado demonstra como os fatores 

culturais são capazes de preponderar o comportamento do consumidor nas suas 

escolhas. Considerando a internacionalização dos serviços, no contexto em que as 

empresas globais precisam respeitar os valores e atitudes quando os serviços são 

prestados em zonas culturais distintas (Zeithaml e Bitner, 2003), foi possível perceber a 

preocupação da empresa em ter colaboradores de nacionalidades diferentes, em função 

do relacionamento comercial existente com outros países. 

Em análise a satisfação global percebida e a satisfação em relação ao serviço prestado, 

as respostas obtidas pelos clientes foram novamente mais favoráveis do que as respostas 

dadas pelos colaboradores da empresa. Mais uma vez, o resultado demonstra um senso 

crítico mais aguçado do ponto de vista do colaborador em relação a empresa. 

Demonstra também a participação ativa do colaborador e reflete o seu 

comprometimento com a empresa, o que para Grönroos (2004) possui um efeito 

positivo para a rentabilidade do negócio. Embora os resultados tenham apresentado 

diferenças, observa-se que a prática alinha-se à teoria, uma vez que os clientes e 

colaboradores avaliam as diferentes dimensões da qualidade individualmente e a 

avaliação da qualidade global não é o resultado proveniente do somatório das suas 

componentes (Dabholkar, Shepherd e Thorpe, 2000). No desenvolvimento da entrevista 

semiestruturada foi possível obter informações relativamente a gestão da empresa, as 

quais se enquadram na revisão de literatura realizada para este trabalho. Assuntos 

relacionados à importância de um plano de benefícios minimamente estruturado, um 

trabalho que envolva questões motivacionais, onde o colaborador possa vislumbrar um 

futuro junto à empresa (Proença, 2008). Além disso, a importância na gestão da 

informação estratégica com o objetivo de fornecer diretrizes e rotinas internas para se 

ter um serviço com qualidade (Schneider, 1990) são premissas que fazem parte da 

gestão da empresa. Observando a Secção 6.1.7 (p. 43) foi possível perceber que a 

empresa está inserida num mercado competitivo e têm ciência de que os produtos e 
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serviços oferecidos pelo mercado financeiro tendem uma padronização (Oliveira, 1997). 

A empresa também demonstra preocupação em aprimorar e desenvolver ações que 

vislumbram a melhoria da qualidade de serviços, uma vez que a gestão direcionada para 

a qualidade pode influir positivamente na rentabilidade das empresas (cf. Zeithaml e 

Bitner, 2003; Grönroos, 2004). 

  



Qualidade de Serviços, uma análise comparativa entre as perceções dos colaboradores e dos clientes.  

Estudo de Caso: Banco do Brasil em Portugal. 

 

 Danielle Miotto                                                                                                                                           60 

 

7. Capítulo 7 - Conclusão 

O objetivo deste trabalho foi analisar as diferenças entre as perceções da qualidade entre 

clientes e colaboradores de uma empresa de serviços. Para dar resposta a esse problema 

foi escolhido o Banco do Brasil em Portugal como objeto de estudo. Inicialmente foi 

necessária a realização de uma revisão bibliográfica sobre o tema, envolvendo a 

literatura de gestão de serviços, da qualidade e de marketing para dar suporte às 

questões relativas aos serviços, qualidade de serviços, satisfação, qualidade de serviços 

do ponto de vista dos colaboradores e à importância da gestão da qualidade no contexto 

específico dos serviços prestados pela banca. Tendo como referência os estudos 

envolvendo a temática da qualidade de serviços foram apresentadas as justificativas e 

pertinência da presente investigação. Para a obtenção dos resultados foram empregues 

ferramentas metodológicas apropriadas para o estudo. Neste capítulo serão apresentadas 

as conclusões e contributos desse estudo (Secção 7.1), bem como as limitações do 

estudo e pistas para investigação futura (Secção 7.2). 

7.1 Síntese conclusiva 

Com o desenvolvimento desse estudo foi possível concluir que as perceções da 

qualidade do serviço do ponto de vista dos colaboradores e dos clientes são distintas na 

grande maioria das dimensões da qualidade. Apenas uma dimensão não apresentou 

divergência nas opiniões: ao que se refere a aparência agradável das instalações, 

relativamente à dimensão tangibilidade. Todos os demais itens avaliados apresentaram 

resultados estatísticos distintos, sendo que as divergências mais acentuadas abrangeram 

as dimensões de fiabilidade (atualização de dados), segurança (conhecimento do 

colaborador em responder as perguntas dos clientes) e capacidade de resposta (prestação 

de serviço de imediato pelo colaborador e feedback ao cliente na finalização de serviços 

específicos).  

Os resultados surpreenderam as expetativas dos colaboradores, pois conforme a 

discussão em grupo foco, antes da aplicação do questionário aos clientes os 

colaboradores esperavam uma perceção mais baixa por parte dos clientes, entretanto o 

resultado foi exatamente o oposto. Os resultados qualitativos e quantitativos levam à 
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conclusão de que os colaboradores possuem uma perceção mais crítica da empresa do 

que os clientes. Sugerem ainda um nível de insatisfação por parte dos colaboradores, 

devido as acentuadas discrepâncias identificadas entre a comparação das médias obtidas 

relativamente aos itens avaliados no questionário. Possivelmente por estarem inseridos 

no dia-a-dia das operações, os colaboradores ficam mais sensíveis e conseguem 

vislumbrar com mais facilidade e amplitude às eventuais falhas operacionais que 

possam influenciar a perceção da qualidade dos serviços. 

Esse “olhar crítico” é um resultado importante pois pode servir como ferramenta de 

gestão, uma vez que possibilita a identificação de eventuais falhas e pode propiciar o 

aperfeiçoamento nos processos internos. Além disso, confirma a importância do 

colaborador nos estudos desenvolvidos acerca da qualidade dos serviços 

Relativamente às motivações dos clientes face a decisão de compra, observou-se que 

mais de um terço dos inquiridos demonstrou a preferência na escolha pelo Banco do 

Brasil devido aos aspetos relacionados ao Brasil, nomeadamente fatores culturais, 

identidade com a marca, confiança e segurança. 

De acordo com as informações obtidas na entrevista semiestruturada foi possível 

identificar que os cidadãos brasileiros procuram os serviços do BB logo na sua chegada 

em Portugal. Este aspeto confirma a premissa de que as experiências passadas ficam 

guardadas na memória dos consumidores e podem vir a nortear o comportamento de 

compra ou consumo dos clientes, bem como torna mais clara a evidência de que os 

consumidores brasileiros são leais às marcas do quotidiano. Esse aspeto pode ser 

explorado pela gestão da empresa, como uma oportunidade de negócio, nomeadamente 

ao que se refere ao desenvolvimento de estratégias em comunicação e publicidade. 

Apesar das limitações dos serviços oferecidos pela entidade em Portugal, conforme 

elucidado na entrevista semiestruturada, foi possível concluir e demonstrar que os 

fatores culturais são capazes de influenciar diretamente o comportamento do 

consumidor face a decisão de compra.  

Por fim dizer que a finalização desse trabalho representa mais um contributo no 

processo de investigação, dada a relevância em se medir a qualidade em uma empresa 
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de serviços bancários em território estrangeiro, comparando perceções distintas, a dos 

clientes e dos colaboradores. Além da importância em se considerar a opinião dos 

colaboradores da empresa como uma ferramenta útil para a gestão, uma vez que pode 

auxiliar na deteção de oportunidades de melhoria nos processos internos. 

7.2 Limitação do estudo e pistas para investigação futura 

As limitações na realização desse estudo estiveram relacionadas com as recolhas de 

dados, mais especificamente na aplicação dos questionários e na entrevista de grupo 

foco. 

Referente a aplicação do questionário foi possível perceber algumas dificuldades 

relacionadas à extensão do mesmo, bem como a sua compreensão. Alguns clientes 

tiveram dificuldades em compreender a escala de Likert, sendo necessário o auxílio dos 

colaboradores. Outro fator que influenciou na quantidade de questionários respondidos 

esteve relacionado com a data da recolha, pois apenas foi possível realizar o trabalho de 

campo na semana de 20 a 24 de junho, coincidindo com o feriado de Corpus Christi no 

dia 23/06 (Porto e Lisboa) e São João no dia 24/06 (Porto). Esse fator foi agravante na 

pesquisa, pois o número de clientes que se direcionaram aos balcões de Lisboa no dia 

24 foi reduzido e no Porto o balcão estava encerrado. Por fim, o sigilo foi outro 

elemento que influenciou na quantidade de respostas obtidas. Embora os clientes 

fossem informados sobre o carácter sigiloso da pesquisa, alguns clientes optaram em 

não responder ao questionário. Os constrangimentos encontrados na aplicação do 

questionário influenciaram negativamente no número de respostas obtidas. 

Adicionalmente, a entrevista de grupo foco foi realizada na cidade do Porto, o que 

condicionou a participação dos colaboradores daquele balcão, sendo necessário realizar 

a entrevista com cinco participantes. Entretanto, devido a situações adversas a entrevista 

teve que ser realizada com quatro integrantes. 

Quanto à investigação futura, sugere-se a realização de pesquisas semelhantes em 

outros bancos, uma vez que as conclusões deste estudo têm um caracter específico do 

caso, não sendo generalizável para toda a banca. Seria inclusive interessante investigar 

se as diferenças de perceções identificadas nesse estudo seguem algum padrão no 
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sistema financeiro, nomeadamente no que se refere às instituições financeiras 

estrangeiras que trabalham com um nicho de mercado direcionado aos residentes de 

outras nacionalidades. Além disso, sugere-se o desenvolvimento de um estudo com o 

objetivo de identificar como a entidade estudada pode vir a melhorar a perceção da 

qualidade do ponto de vista dos colaboradores, em função dos resultados encontrados. 

Sugere-se ainda a investigação da temática cultura corporativa e clima interno, sendo 

relacionadas às oscilações motivacionais dos colaboradores face ao desempenho de suas 

funções, com a utilização da ferramenta Servperf (Cronin e Taylor, 1992). 
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Anexos 

Anexo 1: Guião de entrevista ao administrador do Banco do Brasil em 

Portugal 

____/____/______ 

Local:______________________________________________________ 

Nome: _______________________ Cargo: _______________________ 

 Em que ano o Banco do Brasil iniciou suas atividades em Portugal? 

 Há quanto tempo exerce a função de Administrador em Portugal? 

Identificar as determinantes da qualidade de serviços do Banco do Brasil em 

Portugal, a partir do ponto de vista do administrador. 

 Já foi realizada alguma ação que visa medir a qualidade do serviço prestado? 

 Com qual regularidade? 

 Na sua opinião, quais são os motivos que levam os clientes à escolher o BB ao 

invés de outros bancos em Portugal? 

 Na sua opinião, quais são os aspetos que levam à qualidade do serviço? 

 Quais os comportamentos/situações na sua opinião, que são mais valorizados 

pelos clientes? 

 Acredita que a perceção positiva em relação à qualidade de serviço, sofreu 

alterações nos ultimos tempos? 

 Por quais motivos? 

 A perceção positiva da qualidade de uma forma geral tem evoluído? 

 Por quais motivos? 

Compreender os motivos que levam à perceção negativa da qualidade 

 Na sua opinião, quais são os motivos que levam os clientes à escolherem outro 

banco? 

 Quais são os comportamentos/atitudes que ocasionam uma perceção negativa da 

qualidade de serviços? 
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 Quais os principais motivos/causas que levam ao cliente perceber negativamente 

a qualidade? 

 Acredita que a perceção negativa em relação à qualidade de serviço, sofreu 

alterações nos ultimos tempos? 

 Por quais motivos? 

 A perceção negativa da qualidade de uma forma geral tem evoluído? 

 Por quais motivos? 

Compreender o papel das emoções dos clientes em relação ao Banco em geral 

 Qual a reação do cliente logo à entrada nas agências do BB?  

 Em que nível essa reação se aproxima ao serviço bancário convencional? 

 Acredita que o cliente cria um vínculo emocional com a marca BB? Por quais 

motivos? 

Compreender o papel das emoções dos colaboradores nos períodos de contato 

 De uma forma geral, na sua opinião o que levou os colaboradores a procurar o 

BB como o local de trabalho, suas motivações? 

 O que o colaborador mais valoriza em seu trabalho? 

 E o que menos valoriza, mais critica? 

Captar informações adicionais que possam ser úteis para a pesquisa e que não 

tenham sido referidos anteriormente 

 Gostaria de acrescentar mais algum ponto de relevância? 

 O que na sua opinião e também como responsável pela gestão da instituição 

poderá melhorar o serviço ao cliente? 

 Existem iniciativas neste âmbito? 

 Quais as dificuldades e entraves? 
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Anexo 2: Questionário aos clientes 

  

Os equipamentos do BB Portugal são modernos 1 2 3 4 5 6 7

As instalações do BB Portugal possuem uma aparência agradável 1 2 3 4 5 6 7

Os colaboradores do BB Portugal tem uma boa aparência 1 2 3 4 5 6 7

A aparência das instalações do BB Portugal condizem com o serviço prestado 1 2 3 4 5 6 7

Quando o BB Portugal se compromete a fazer algo em certo horário, fará 1 2 3 4 5 6 7

Quando existe uma problema, o BB Portugal demonstra interesse em resolver 1 2 3 4 5 6 7

O BB Portugal é confiável desde o primeiro relacionamento 1 2 3 4 5 6 7

O BB Portugal presta seus serviços dentro dos prazos propostos 1 2 3 4 5 6 7

O BB Portugal mantém seus dados atualizados 1 2 3 4 5 6 7

O BB Portugal lhe comunica quando os compromissos assumidos são concluídos 1 2 3 4 5 6 7

O serviço é prestado de imediato pelo funcionário 1 2 3 4 5 6 7

Os colaboradores estão sempre dispostos a ajudar 1 2 3 4 5 6 7

Os colaboradores estão dispostos a lhe atender prontamente 1 2 3 4 5 6 7

O comportamento dos colaboradores lhe transmite segurança 1 2 3 4 5 6 7

Sente-se seguro em suas transacções com o BB Portugal 1 2 3 4 5 6 7

Os colaboradores são gentis e educados 1 2 3 4 5 6 7

Os colaboradores tem conhecimento para responder às suas perguntas satisfatoriamente 1 2 3 4 5 6 7

O BB Portugal lhe dá atenção individual 1 2 3 4 5 6 7

Os colaboradores lhe dão atenção personalizada 1 2 3 4 5 6 7

Os colaboradores são capazes de compreender as suas necessidades específicas 1 2 3 4 5 6 7

O BB Portugal está realmente interessado em seu bem-estar 1 2 3 4 5 6 7

Os horários de funcionamento das agências são convenientes 1 2 3 4 5 6 7

Você se identifica com a marca do Banco do Brasil 1 2 3 4 5 6 7

Você se "sente em casa" quando está no BB Portugal 1 2 3 4 5 6 7

O seu sentimento em relação aos serviços prestados pelo BB Portugal pode ser descrito como 1 2 3 4 5 6 7

A qualidade global dos serviços prestados pelo BB Portugal é: 1 2 3 4 5 6 7

Quais foram as suas motivações em escolher o BB Portugal? 

Muito obrigado!!!

Questionário - A percepção da qualidade de serviços do Banco do Brasil em Portugal       

Este questionário faz parte de um projeto de investigação científica sobre a qualidade de serviços. Contamos com o seu 

apoio e colaboração.       

Toda a informação é anônima e confidencial. Não existem respostas certas nem erradas.       

  Basta marcar com um "X" nos quadrados numerados, onde "1" equivale a "Discordo Totalmente" e "7" equivale a 

"Concordo Totalmente".

Muito Fraca Excelente

Muito 

Insatisfeito

Muito     

Satisfeito

Discordo 

totalmente 

Concordo 

totalmente 
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Anexo 3: Questionário aos colaboradores 

  

Os equipamentos do BB Portugal são modernos 1 2 3 4 5 6 7

As instalações do BB Portugal possuem uma aparência agradável 1 2 3 4 5 6 7

Os colaboradores do BB Portugal tem uma boa aparência 1 2 3 4 5 6 7

A aparência das instalações do BB Portugal condizem com o serviço prestado 1 2 3 4 5 6 7

Quando o BB Portugal se compromete a fazer algo em certo horário, fará 1 2 3 4 5 6 7

Quando existe um problema, o BB Portugal demonstra interesse em resolver 1 2 3 4 5 6 7

O BB Portugal é confiável desde o primeiro relacionamento 1 2 3 4 5 6 7

O BB Portugal presta seus serviços dentro dos prazos propostos 1 2 3 4 5 6 7

O BB Portugal mantém os dados de seus clientes atualizados 1 2 3 4 5 6 7

O BB Portugal comunica aos clientes quando os compromissos assumidos são concluídos 1 2 3 4 5 6 7

O serviço é prestado de imediato pelo colaborador 1 2 3 4 5 6 7

Os colaboradores estão sempre dispostos a ajudar 1 2 3 4 5 6 7

Os colaboradores estão dispostos a atender prontamente 1 2 3 4 5 6 7

O comportamento dos colaboradores transmite segurança 1 2 3 4 5 6 7

O cliente sente-se seguro nas suas transacções com o BB Portugal 1 2 3 4 5 6 7

Os colaboradores são gentis e educados 1 2 3 4 5 6 7

Os colaboradores tem conhecimento para responder às perguntas dos clientes satisfatoriamente 1 2 3 4 5 6 7

O BB Portugal dá atenção individual aos seus clientes 1 2 3 4 5 6 7

Os colaboradores dão atenção personalizada aos seus clientes 1 2 3 4 5 6 7

Os colaboradores são capazes de compreender as necessidades específicas de seus clientes 1 2 3 4 5 6 7

O BB Portugal está realmente interessado no bem-estar de seus clientes 1 2 3 4 5 6 7

Os horários de funcionamento das agências são convenientes 1 2 3 4 5 6 7

Você acredita que os clientes se identificam com a marca do Banco do Brasil 1 2 3 4 5 6 7

Você acredita que o cliente se "sente em casa" quando está no BB Portugal 1 2 3 4 5 6 7

O sentimento do cliente em relação aos serviços prestados pelo BB Portugal pode ser descrito 

como 1 2 3 4 5 6 7

A qualidade global dos serviços prestados pelo BB Portugal é 1 2 3 4 5 6 7

Quais são as motivações dos clientes em escolher o BB Portugal?

Muito obrigado!!!

Questionário - A percepção da qualidade de serviços do Banco do Brasil em Portugal       

Este questionário faz parte de um projeto de investigação científica sobre a qualidade de serviços. Contamos com o seu 

apoio e colaboração.       

Toda a informação é anônima e confidencial. Não existem respostas certas nem erradas.       

  Basta marcar com um "X" nos quadrados numerados, onde "1" equivale a "Discordo Totalmente" e "7" equivale a 

"Concordo Totalmente".

Muito Fraca Excelente

Muito 

Insatisfeito

Muito     

Satisfeito

Discordo 

totalmente 

Concordo 

totalmente 
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Anexo 4: Guião grupo foco 

Boas vindas! 

Objetivo do trabalho: comparar a perceção da qualidade dos colaboradores e 

clientes de uma empresa de serviços, sendo que a empresa escolhida foi o Banco do 

Brasil. 

Metodologia aplicada ao estudo: revisão da literatura, entrevista com 

administração, elaboração do questionário, realização de discussão sobre o 

resultado do questionário através da entrevista de grupo foco. 

Averiguar quais são as expetativas dos participantes quanto aos resultados obtidos. 

1 – Explicar as dimensões da qualidade (tangibilidade, fiabilidade, capacidade de 

resposta, segurança, empatia), para que os participantes compreendam o processo de se 

medir a qualidade dos serviços. Além disso, explicar sobre a influência cultural e 

emocional no processo decisão de compra de um serviço. 

2 – Explanar os resultados obtidos a partir do questionário 

Dimensão da Qualidade: Tangibilidade  

Em 99% dos itens avaliados apresentaram diferenças significativas. Sendo que em todos 

os aspetos os clientes tem uma perceção melhor da qualidade do que os colaboradores. 

Único ponto de concordância foi o especto visual das instalações do BB (Média 6,13). 

Embora o resultado tenha sido semelhante, foi um dos itens que os clientes tiveram a 

sua pior perceção sobre o banco, assim como os equipamentos (Média 5,79%).  

Nesse sentido, por que acham que o cliente tem essa ideia, enquanto os colaboradores 

pensam ao contrário? 

Relativamente ao item Q3, o qual fala sobre a boa aparência dos colabores observa-se 

que foi o item que apresentou maior diferença: 18,60%. Sendo a média mais alta do 
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ponto de vista do cliente com 6,63 pontos. Na opinião de vocês, o que significa essa 

diferença? 

Dimensão da Qualidade: Fiabilidade 

Para a dimensão da qualidade fiabilidade, o item que apresentou a maior diferença 

percentual entre as médias, foi o Q9, sobre a atualização dos dados, do ponto de vista 

dos clientes. 

Acreditam que a perceção do cliente nesse sentido não seja tão real, uma vez que o 

colaborador acredita no contrário e está no lado interno da empresa? 

Ou ainda demonstra uma deficiência nesse sentido de atualização, uma vez que os 

colaboradores conhecem o processo? 

Quanto ao comprometimento, a média dos colaboradores está em 4,94. De que forma 

poderá refletir ineficiência dos serviços? 

Dimensão da Qualidade: Capacidade de Resposta 

O item discutido sobre a comunicação por parte dos funcionários quando os 

compromissos assumidos são concluídos apresentou maior diferença no grupo, com 

uma variação percentual de 34,94. Os colaboradores tiveram uma média de 4,75, sendo 

a mais baixa do grupo. Como isso pode refletir a existência de uma maior capacidade de 

resposta na prestação do serviço? 

Relativamente ao imediatismo do colaborador, por que acham que isso ocorre? 

Dimensão da Qualidade: Segurança 

Diante das diferenças identificadas para a dimensão da qualidade segurança, 

relativamente ao item Q17, o qual avalia o conhecimento do colaborador para o 

atendimento dos clientes. Observa-se que este item apresentou a maior diferença 

percentual do grupo, com 34,57%. 
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Qual será o sentimento dos colaboradores relativamente à sua formação profissional? 

Acreditam que o colaborador se sente despreparado ou preparado para as suas funções? 

Dimensão da Qualidade: Empatia 

Todos os valores para a dimensão empatia foram aproximados. O item Q19, “os 

colaboradores lhe dão atenção personalizada”, apresentou a maior diferença no grupo, 

com 26,66%. Entretanto o item Q20, “os colaboradores são capazes de compreender as 

suas necessidades específicas” apresentou a segunda maior diferença, com variação 

percentual de 25,96%. Por que isso pode ter acontecido? 

Influência das Emoções 

Da mesma forma que na dimensão empatia, o item analisado sobre os fatores 

emocionais apresentaram diferenças muito pequenas, com variações de 9,93% para 

identidade com a marca e 10,06% sentimento de identidade cultural. Qual a opinião 

sobre essa diferença? 

Qualidade global percebida e Satisfação do serviço 

Para a qualidade global e satisfação do serviço, os valores são descritos como: variação 

percentual entre as médias de 21,42%. Sendo a média dos clientes 6,29 e dos 

colaboradores 5,18. 

O colaborador acredita que a qualidade não é tão boa quanto o cliente. Nesse sentido, 

acreditam que a qualidade tem que ser melhorada? 

Acreditam que os clientes possam ter respondido “gentilmente” o questionário, ou seja, 

não ter colocado a realidade? 
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Relatório entregue aos colaboradores com as respostas obtidas através da aplicação do 

questionário. 

 

 

Colaboradores Clientes

* Q1 Os equipamentos são modernos 5,08±1,28 5,79±1,46 13,97

Q2 As instalações possuem uma aparência agradável 5,89±1,10 6,13±1,23 4,07

* Q3 Os colaboradores do tem uma boa aparência 5,59±0,99 6,63±0,68 18,60

* Q4 A aparência das instalações condizem com o serviço prestado 5,48±1,26 6,15±1,16 12,22

* Q5 Quando se compromete a fazer algo em certo horário, fará 4,94±1,49 6,28±0,86 27,12

* Q6 Quando existe uma problema, demonstra interesse em resolver 5,48±1,15 6,37±0,94 16,24

* Q7 É confiável desde o primeiro relacionamento 5,67±1,32 6,59±0,72 16,22

* Q8 Presta seus serviços dentro dos prazos propostos 5,24±1,35 6,30±0,99 20,22

* Q9 Mantém seus dados atualizados 4,55±1,67 6,28±1,17 38,02

* Q10 Lhe comunica quando os compromissos assumidos são concluídos 4,75±1,65 6,41±0,95 34,94

* Q11 O serviço é prestado de imediato pelo colaborador 5,00±1,50 6,54±0,80 30,80

* Q12 Os colaboradores estão sempre dispostos a ajudar 5,40±1,37 6,70±0,61 24,07

* Q13 Os colaboradores estão dispostos a lhe atender prontamente 5,64±1,19 6,68±0,64 18,43

* Q14 O comportamento dos colaboradores lhe transmite segurança 5,40±1,37 6,63±0,72 22,77

* Q15 Sente-se seguro em suas transações 5,48±1,49 6,47±0,98 18,06

* Q16 Os colaboradores são gentis e educados 5,86±1,05 6,73±0,62 14,84

* Q17 Os colaboradores tem conhecimento para responder às suas perguntas 

satisfatoriamente

4,83±1,45 6,50±0,92 34,57

* Q18 Lhe dá atenção individual 5,29±1,44 6,29±1,17 18,90

* Q19 Os colaboradores lhe dão atenção personalizada 5,10±1,53 6,46±1,03 26,66

* Q20 Os colaboradores são capazes de compreender as suas necessidades específicas 5,16±1,37 6,50±0,87 25,96

* Q21 Está realmente interessado em seu bem-estar 5,54±1,19 6,28±1,04 13,35

* Q22 Os horários de funcionamento das agências são convenientes 5,86±0,97 6,25±1,25 6,65

* Q23 Você se identifica com a marca do Banco do Brasil 5,94±1,01 6,53±0,82 9,93

* Q24 Você se "sente em casa" quando está no BB Portugal 5,86±1,21 6,45±0,99 10,06

* Q25 O seu sentimento em relação aos serviços prestados pode ser descrito como 5,18±1,03 6,29±0,98 21,42

* Q26 A qualidade global dos serviços prestados é 5,18±1,09 6,20±1,17 19,69

Sentimento a Avaliação global

Empatia

* Diferenças Significativas: Q18 (Z=-4,14; p<0,001), Q19 (Z=-5,47; p<0,001), Q20 (Z=-5,58; p<0,001), Q21 (Z=-3,62; p<0,001), Q22 (Z=-2,72; 

p=0,007)

* Diferenças Significativas: Q23 (Z=-3,33; p=0,001), Q24 (Z=-3,09; p=0,002)

* Diferenças Significativas:  Q25 (Z=-5,32; p<0,001), Q26 (Z=-4,67; p<0,001)

Influência das emoções no comportamento

* Diferenças Significativas: Q14 (Z=-5,17; p<0,001), Q15 (Z=-3,75; p<0,001), Q16(Z=-5,33; p<0,001), Q17 (Z=-6,50; p<0,001)

Var. %
Média e Desvio Padrão

Tangibilidade

Fiabilidade

Capacidade de Resposta

Segurança

* Diferenças Significativas: Q5 (Z=-4,90; p<0,001), Q6 (Z=-4,36; p<0,001), Q7 (Z=-4,02; p<0,001), Q8 (Z=-4,51; p<0,001),  Q9 (Z=-5,66; 

p<0,001)

* Diferenças Significativas: Q1 (Z=-3,17; p=0,001), Q3 (Z=-6,02; p<0,001), Q4 (Z=-3,15; p=0,002)

* Diferenças Significativas: Q10 (Z=-6,13;p<0,001), Q11 (Z=-5,96; p<0,001), Q12 (Z=-5,96; p<0,001), Q13 (Z=-5,51; p<0,001)


