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RESUMO

HAHN, Fabricio Hendler. Análise da Sustentabilidade e Satisfação do Segmento Essencial da
Caixa: estudo de caso na Agência Mauro Ramos. 2006. Trabalho de Conclusão de Estágio
Supervisionado. Curso de Administração. Universidade Federal de Santa Catarina.

0 objetivo deste trabalho é analisar a sustentabilidade e satisfação do segmento essencial, pessoas
físicas com renda mensal de até R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ou volume de recursos
aplicados de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), da Agência Mauro Ramos da Caixa Econômica
Federal, considerando-se o primeiro semestre de 2006. São objetivos específicos: tragar os dados
que caracterizem o perfil sócio-econômico do segmento essencial, analisar a rentabilidade de
cada produto/ serviço para o segmento essencial, pesquisar a satisfação dos clientes no segmento
essencial, definir ações que assegurem sustentabilidade e satisfação aos clientes, estabelecer
investimentos e resultados de ações definidas e fixar controles para garantir a continuidade do
processo. Quanto A metodologia, foi realizado um estudo de caso na Agência Mauro Ramos,
descritivo, exploratório na primeira parte e na, segunda, conclusivo. Foram coletados dados com
a utilização de fontes secundárias, por intermédio de levantamentos bibliográficos e
documentação interna, e numa etapa complementar, em decorrência da necessidade de dados
sobre a satisfação dos clientes do segmento essencial, partiu-se para a pesquisa de campo, através
de fontes primárias por intermédio de questionários. Quanto A natureza das variáveis estudadas,
trata-se de uma pesquisa quantitativa. Em relação aos resultados, a Caixa, em virtude da sua
missão de contribuir para o desenvolvimento social e de sua condição de empresa pública, está
voltada a prestar serviços também aos clientes de baixa renda, enquadrados no segmento
essencial. Essa situação, considerada adversa por outras instituições, torna-se uma oportunidade
se a empresa desenvolver produtos de baixo custo e ampliar os seus canais de distribuição,
substituindo o canal agência por outros alternativos. A oportunidade no caso é representada pelo
ganho em escala, em decorrência do grande volume desse grupo de clientes e da baixa
lucratividade proporcionada por cliente. Apesar de os clientes do segmento essencial
proporcionarem à Caixa a menor penetração dos seus produtos, há aqueles aos quais podem ser
disponibilizados produtos que proporcionem uma maior rentabilidade da carteira. Quanto A
satisfação dos clientes do segmento essencial, conforme análise, foi identificado que estão
satisfeitos, apontando, porém, necessidade de ajustes, principalmente no tempo de atendimento e
resposta de viabilidade cadastral.
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1 INTRODUÇÃO

Não há mais as limitações que eram impostas pelas distâncias geográficas, haja vista a
possibilidade de se acompanhar as noticias atualizadas do planeta inteiro, bem como conhecer os
hábitos de consumo, os costumes, as legislações, os padrões de vida e o comportamento humano

de diversas regiões do planeta, o que provoca alterações e, de uma certa forma, cria uma
homogeneidade nos comportamentos e nas atitudes dos indivíduos em toda a Terra.
Conforme Kotler (2000), os consumidores poderão acessar informações objetivas
sobre marcas concorrentes, incluindo pregos, características e qualidade, sem depender de
fabricantes ou varejistas específicos. Em muitos casos, poderão especificar as características
customizadas que desejam, e até mesmo especificar os pregos que estão dispostos a pagar,
bastando então esperar que os fornecedores mais ávidos respondam. 0 resultado é um drástico
deslocamento do poder econômico de quem vende para quem compra.
Essas novas atitudes promovem alterações principalmente nas relações comerciais
entre as pessoas e as empresas. No caso das empresas, essas mudanças representam a necessidade
de redirecionar o seu planejamento na direção do consumidor, visando acompanhar as mudanças
de comportamento e as exigências do cliente.
Seguindo esta linha, a Caixa Econômica Federal multiplicou seus esforços no intuito
de se tornar mais moderna e ágil com relação à concorrência. Dentro destas mudanças a Caixa
subdividiu os clientes em segmentos específicos.
A segmentação de pessoas físicas e jurídicas consiste em uma abordagem focada na
gestão do relacionamento com os clientes ativos ou potenciais, pertencentes aos segmentos

identificados, contemplando todos os canais disponíveis e fundamentada em estratégias
apropriadas para cada segmento com o objetivo de maximizar a relação entre clientes e a Caixa.
Esse modelo visa promover a fidelização dos clientes por meio de divulgação de novos produtos
e serviços oferecidos pela Caixa.

A fidelização de clientes é um processo que muitas empresas almejam alcançar no seu
mercado de atuação. Ela tem por objetivo conquistar a lealdade, a confiança e a realização de
negócios consecutivos com as pessoas, estabelecendo assim um vinculo maior entre os clientes e
a empresa. No entanto, segundo Stone e Woodcock (2001), a administração da fidelidade não é
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fácil, pois não existe uma condição necessária para esta, dado que nenhuma atitude, crença ou
comportamento pode garantir ao longo do tempo a fidelidade, por meio de parâmetros de
relacionamento planejados e implementados corretamente.
Por conseguinte, a fidelização

é um dos elementos-chave da estratégia de

segmentação de clientes. Conforme Stone e Woodcock (2001) focalizando na estratégia de
marketing de relacionamento, a empresa pode aumentar a sua rentabilidade sem investir,
necessariamente em novos clientes, uma vez que as estratégias de captação são muito mais

onerosas do que as de retenção. Para estruturar um sistema que permita obter a fidelização do
cliente, é necessário coletar, analisar e rastrear as informações sobre ele. Tais informações no
banco de dados constituem um patrimônio de planejamento corporativo e permite a delimitação
do perfil dos clientes.

1.1 Justificativa

Para Roesch (1999) justificar é apresentar razões para a própria existência do projeto.
Em mercados competitivos, as organizações não podem se dar ao luxo de direcionar recursos de
forma aleatória sem considerar os aspectos que envolvem seus interesses e de seus clientes. Os
bancos não poderiam ficar fora desse contexto, pois o setor bancário vem ao longo dos anos
adquirindo todos os ingredientes que o faz um dos mais competitivos.
Segundo Castro (1977, p. 56), "Um tema é importante quando está de alguma forma
ligado a uma questão crucial que polariza ou afeta um segmento substancial da sociedade" ou

quando "Está ligado a uma questão teórica que merece atenção continuada na literatura
especializada".
0 tema tem sua importância devido ao fato que considerando que o segmento
essencial é o mais expressivo em termos de clientes na Caixa Econômica Federal, há urna
necessidade de avaliar esse segmento, o que possibilitará A instituição agregar valores que
permitam um tratamento diferenciado para os clientes, transformando-os de eventuais

para

preferenciais, de forma equacionada, equilibrando os custos do relacionamento com a capacidade
de geração de lucro por parte desse cliente.
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Para Castro (1977, P. 57) "Um tema original é aquele cujos resultados têm o potencial
para nos surpreender. O fato de não haver sido feito não confere necessariamente originalidade a
um tema".
0 tema tem sua originalidade devido ao fato de o trabalho abordar um segmento não
explorado por trabalhos acadêmicos. Sendo assim, o trabalho poderá proporcionar surpresas
quanto aos resultados.
Segundo Castro (1977), a viabilidade de uma pesquisa é de grande importância, seja
em decorrência dos prazos, dos recursos financeiros, a competência do futuro autor, a
disponibilidade de informações, pois o prazo pode ser insuficiente, os recursos financeiros
escassos. Também, os dados necessários podem inexistir ou sua coleta ser impossível.
0 estudo é viável pelo fato do acadêmico trabalhar na instituição que será realizado o
trabalho, no segmento que sera" realizado o estudo, convivendo com situações no seu dia-a-dia,
pelo tempo didático disponível pelo acadêmico, pelo acesso a dados bibliográficos e da agência.

1.2 Problema de pesquisa

Constantemente são lançados novos produtos, introduzidas novas tecnologias

e

veiculadas campanhas destinadas a conquistar maior número de clientes. Entretanto, não basta
apenas conseguir que um indivíduo abra uma conta ou adquira um produto de um banco. E.
necessário manter esse cliente satisfeito e interessado em realizar seus negócios com a instituição.
Neste contexto, surge a pergunta que norteará o desenvolvimento desta pesquisa: qual
a sustentabilidade e satisfação do segmento essencial, pessoas físicas com renda mensal de até R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ou volume de recursos aplicados de até R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), da Agência Mauro Ramos da Caixa Econômica Federal, considerando-se o primeiro
semestre de 2006?

2 OBJETIVOS

Para Mattar (1993), sem um objetivo claramente definido, a pesquisa não deve ser
iniciada, sob pena de, se o for, chegar a resultados inúteis, após grande esforço. A definição do
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objetivo da pesquisa deve estar perfeitamente amarrada à solução do problema de pesquisa, e a
ele deve estar restrita.
A seguir define-se o objetivo geral e, na seqüência, seus respectivos objetivos

específicos que norteiam o presente trabalho.

2.1 Objetivo geral

Analisar a sustentabilidade e satisfação do segmento essencial, pessoas físicas com
renda mensal de até R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ou volume de recursos aplicados

até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), da Agência Mauro Ramos da Caixa Econômica Federal,
considerando-se o primeiro semestre de 2006.

2.2 Objetivos específicos
•

Tragar os dados que caracterizem o perfil sócio-econômico do segmento essencial.

•

Analisar a rentabilidade de cada produto/ serviço para o segmento essencial.

•

Pesquisar a satisfação dos clientes no segmento essencial.

•

Definir ações que assegurem sustentabilidade e satisfação aos clientes.

•

Estabelecer investimentos e resultados de ações definidas.

•

Fixar controles para garantir a continuidade do processo.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Fundamentação teórica tem como principal objetivo fornecer ao trabalho acadêmico
a base referencial para que todos os assuntos sejam tratados de modo cientifico, oferecendo

contextualização, consistência e credibilidade à pesquisa.

3.1 Marketing

As transformações se manifestam em todos os segmentos do mercado. 0 acesso fácil

informação deu uma nova consciência ao publico, que ficou mais exigente.

0 marketing tem sido entendido e definido em termos de relações de troca. É o processo
de planejamento e execução desde a concepção, apreçamento, promoção e distribuição de
idéias, mercadorias e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e
organizacionais. (COBRA,1992, p. 34).

0 papel do marketing 6, então, identificar necessidades não satisfeitas, de forma a
colocar no mercado produtos ou serviços que, ao mesmo tempo, proporcionem satisfação aos
consumidores, gerem resultados auspiciosos aos acionistas e ajudem a melhorar a qualidade de
vida das pessoas e da comunidade em geral.
Para Etzel, Walker e Stanton (2001) o conceito de marketing é baseado em três

crenças: todo o planejamento e as operações devem ser orientados para o cliente. Todas as
atividades de marketing em uma organização devem ser coordenadas. 0 marketing coordenado e
orientado ao cliente é essencial para se atingir os objetivos de desempenho da organização.
Segundo Nickels e Wood (1999, p. 4), "Marketing é o processo de estabelecer e
manter relações de troca mutuamente benéficas com clientes e outros grupos de interesse".
Para Kotler (2000) o marketing ostenta uma rica variedade de conceitos e ferramentas.
Dentre todas as definições, Kotler distinguiu entre definições sociais e gerenciais.

Marketing é um processo social por meio do qual as pessoas e grupos de pessoas obtêm
aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de
produtos e serviços de valor com os outros.
Quando se usa uma definição gerencial, o marketing é freqüentemente descrito como a
arte de vender produtos. Mas as pessoas se surpreendem quando ouvem que o mais
importante em marketing não é vender. Vender é apenas a ponta do iceberg de marketing.
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Marketing é o processo de planejar e executar a concepção, a determinação do prego, a
promoção e a distribuição de idéias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam metas
individuais e organizacionais. (KOTLER, 2000, p. 30).

Segundo Kotler (2000), a administração de marketing ocorre quando pelo menos urna
das partes envolvidas em um processo de troca potencial pensa sobre os meios de obter as
respostas desejadas das demais partes. É a ciência da escolha de mercados-alvo e captação,
manutenção e fidelização de clientes por meio da criação, entrega e comunicação de um valor
superior para o cliente.
Para Richers (2000, p. 5) "Definimos marketing simplesmente como a intenção de
entender e atender o mercado".
Na opinião de Richers (2000, p. 151), existem duas maneiras de entender e atender o
consumidor da melhor forma: a operacional e a sistêmica. "A maneira operacional do marketing
se resume em delegar e executar, cumprir tarefas especificas que vêm de cima". A abordagem
sistêmica consiste em "Processos que são conduzidos por equipes de trabalho, em que cada elo
pode exercer várias funções, sempre atendendo a um desejo especifico de um cliente da
empresa".
0 sistema de 4 As procura atender essa necessidade de entrosamento entre as Areas, ao
conceber o marketing como um conjunto de tarefas ou funções
que precisam ser
coordenadas para que se possa realizar as tarefas operacionais de maneira seqüencial e a
custos controláveis.
Em termos estruturais, os 4 As podem ser classificados em dois grupos:
Análise e avaliação são funções de apoio;
Adaptação e ativação são funções de linha, exercidas por pessoas e equipes de produção e
vendas, a partir de metas preestabelecidas.
A combinação racional dos elementos dos dois sub, constituídos pela adaptação e
ativação, é denominada marketing mix ou composto de marketing. A responsabilidade
máxima das equipes encarregadas do marketing de uma empresa consiste em otimizar seu
marketing mix, isto 6, selecionar e dosar os instrumentos disponíveis de forma racional e
equilibrada, a fim de garantir o impacto de mercado adequado ao atendimento das metas.

(RICHERS, 2000, p. 151, 152).

3.2 Segmentação

Em seu planejamento de marketing, as empresas, além de definir as necessidades que
precisam ser atendidas, deverão também determinar ou delimitar quais os clientes que serão
servidos.
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Urna empresa raramente consegue satisfazer a todos em urn mercado. Sendo assim, os
profissionais de marketing começam pela segmentação de mercado. Eles identificam e
tragam os perfis de grupos distintos de compradores que poderão preferir ou exigir
produtos e mix de marketing variáveis. (KOTLER 2000, p. 30).
Para Nickels e Wood (1999, P. 140) "As empresas de hoje não podem ser todas as
coisas para todas as pessoas. Segundo o autor demonstra a mudança do marketing de massa para

o marketing de segmento".
0 marketing de massa é o processo de usar uma estratégia padrão para vender
produtos padronizados em massa para todos os consumidores no mercado, enquanto que

o

marketing de segmento é o processo de selecionar grupos de clientes dentro de um mercado
maior e desenvolver produtos e programas voltados para suas necessidades e desejos específicos.
Para Nickels e Wood (1999, p. 140) "A segmentação de mercado é o processo de

agrupar pessoas ou organizações dentro de um mercado de acordo com necessidades,
características ou comportamento similares".
Segundo Etzel, Walker e Stanton (2001), a segmentação de mercado é o processo de
dividir o mercado total de um produto ou serviço em diversos grupos menores, internamente
homogêneos. A essência da segmentação está em que os membros de cada grupo são semelhantes
no que diz respeito aos fatores que influenciam a demanda.

A segmentação de mercado pode ser definida como o processo de divisão de um mercado
em subconjuntos distintos de consumidores com necessidades ou características comuns e
de seleção de um ou mais segmentos aos quais se dirigir com um mix ou composto de
marketing distinto. ( SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p. 32).

Na opinião de Schiffman e Kanuk (2000), a segmentação de mercado é simplesmente

o primeiro passo em uma estratégia de marketing. Depois de segmentar o mercado em grupos
homogêneos, a empresa deve selecionar um ou mais segmentos ao qual se dirigir. Para fazer isso,
ela precisa decidir qual o produto, o prego, o canal ou o apelo promocional específicos para cada

segmento distinto. Após, posicionar o produto de tal modo que ele seja percebido por dado
mercado-alvo como a oferta que melhor satisfaz aquela necessidade de mercado.

0 mercado d constituído de compradores, e esses compradores são individualizados em
gostos e preferências. Identificar compradores e comportamentos de compra homogêneos
é o grande desafio da segmentação de mercado.
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Afinal, mercados são pessoas, pessoas são indivíduos, e os indivíduos são individuais nas
suas preferências, nas suas necessidades, nos seus gostos, nas suas idiossincrasias. E a
busca desses grupos homogêneos de consumidores, num certo sentido, talvez seja o
objetivo, por excelência, da atividade de marketing. (COBRA, 1992, P. 278).

A formulação de estratégia e de programas de marketing dependem da adequação da
segmentação de mercado. E para segmentar convenientemente um mercado é preciso conhecer as

necessidades dos consumidores-alvo, bem como as suas atitudes e comportamentos mais usuais
de compra.

3.3 Vantagens da segmentação de mercado

0 foco apenas em grupos específicos de clientes permite a análise de seus desejos e

necessidades e o posterior desenvolvimento de produtos e programas de marketing voltados para
esses desejos e necessidades e o estabelecimento de relacionamentos de longo prazo. Com o
tempo, é possível tornar-se ainda melhor na satisfação das necessidades dos clientes
selecionados, o que confere uma vantagem competitiva.
Na opinião de Nickels e Wood (1999), a segmentação de mercado oferece quatro
benefícios: oportunidades para construir e fortalecer relacionamentos de longo prazo com clientes
chaves; maior eficiência e eficácia do marketing; melhor compreensão do ambiente competitivo
de marketing; e respostas mais rápidas As necessidades em mutação dos consumidores.
Para Dias (2003) as vantagens da segmentação de mercado são intimeras: conhecendo
melhor o cliente, poderá servi-lo melhor; conhecendo quem são e tendo-os agrupado, será mais
fácil contá-los; quando se sabe quem são, onde estão e quantos são, fica mais fácil o trabalho de
definir o tipo e a intensidade da distribuição que se deve desenvolver para atender corretamente

aos clientes- alvo; conhecendo as características dos grupos de clientes-alvo, seus costumes e
hábitos, poderemos nos comunicar melhor com eles; fica mais objetiva a tarefa de pesquisar o
mercado; e o conhecimento do segmento-alvo permite que se faça um trabalho de melhor
resultado no que concerne aos esforços de posicionamento do produto.

Portanto, a segmentação de mercado permite que a empresa direcione seus esforços
para seu público-alvo, focalizando os atributos
importantes.

que os consumidores consideram mais
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3.4 0 processo de Segmentação de Mercado
Para Nickels e Wood (1999) o processo de segmentação de mercado consiste em
definir os mercados a serem segmentados, identificar e aplicar as variáveis de segmentação,
avaliar os segmentos e selecionar os segmentos que se deseja conquistar. Após, vêm à seleção do
mercado-alvo e o posicionamento, iniciando o estágio de decisões relacionadas a produto, prego,

administração de canal e comunicação integrada de marketing.
Segundo Etzel, Walker e Stanton (2001), os passos evolvidos na segmentação do
mercado, de forma organizada, são: identificar os desejos atuais e potencias que existem dentro
de um mercado, as características particulares entre os segmentos, o que os consumidores
potenciais têm em comum que os distingue de outros segmentos do mercado que apresentam
desejos diferentes e determinar quern apresenta cada desejo. 0 passo final 6 calcular quanto de
demanda ou de potencial de vendas cada segmento representa. Essas previsões vão determinar
quais os segmentos cujo atendimento vale a pena.
Conforme Etzel, Walker e Stanton (2001), um grupo que compartilha um desejo,
sendo distinguido do resto do mercado constitui um segmento de mercado. Entretanto para ser
OW o processo de segmentação deve também preencher algumas condições: as características
usadas para descrever em que segmentos os clientes estão enquadrados devem ser mensuráveis e
ser obtidos, o segmento de mercado deve ser acessível, e cada segmento deve ser grande o
bastante para ser lucrativo.

3.5 Bases de Segmentação de Mercado
Dividir um mercado total ern consumidores finais e usuários empresariais resulta em
segmentos que são ainda muito amplos e variados para muitos produtos. Dentro de cada um
desses segmentos, é preciso identificar algumas características que nos permite dividi-los em
segmentos ainda mais específicos.
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Para Schiffman e Kanuk (2000, P. 33) "0 primeiro passo para o desenvolvimento de
uma estratégia de segmentação é a seleção da base ou das bases mais adequadas nas quais
segmentar o mercado".
Segundo Kotler (2000), as principais variáveis da segmentação são: geográfica,
demográfica, psicográfica e comportamental.
A segmentação geográfica requer a divisão do mercado em diferentes unidades
geográficas, como nações, estados, regiões, condados, cidades ou bairros. A empresa pode
atuar em uma, em algumas ou em todas as áreas geográficas, prestando atenção nas
variações locais.
Na segmentação demográfica, o mercado é divido em grupos de variáveis básicas, como
idade, tamanho da família, ciclo de vida da família, sexo, rendimentos, ocupação, nível de
instrução, religião, raga, geração, nacionalidade e classe social. As variáveis demográficas
são as mais usadas para se distinguir grupos de clientes. Uma das razões para isso é que as
necessidades, os desejos e os indices de utilização dos consumidores estão freqüentemente
associados a variáveis demográficas. Outra razão é que elas são mais fáceis de serem
medidas. Mesmo quando o mercado-alvo não é descrito em termos demográficos é
necessário voltar para as características demográficas para que se possa estimar o tamanho
do mercado-alvo e o meio de comunicação que deverá ser usado para atingi-lo de modo
eficiente.
Na segmentação psicográfica, os compradores são divididos em diferentes grupos, com
base em seu estilo de vida, sua personalidade e seus valores. Pessoas do mesmo grupo
demográfico podem ter perfis psicográficos diferentes.
Na segmentação comportamental, os compradores são divididos em grupos com base em
seus conhecimentos de um produto, em sua atitude com relação a ele, no uso dele ou na
resposta a ele. Muitos profissionais de marketing acreditam que as variáveis
comportamentais, ocasiões, benefícios, status do usuário, índice de utilização, status de
fidelidade, estágio de prontidão e atitudes em relação ao produto são os melhores pontos
de partida para se construir segmentos de mercado. (KOTLER, 2000, p. 285, 288 e 289).

3.6 Decisões de Seleção de Mercado-alvo
As decisões de seleção de mercado-alvo determinam o número de segmentos
escolhidos e os planos para produto, prego, administração de canal e comunicação integrada de
marketing para alcançá-los. Na opinião de Nickels e Wood (1999), é possível escolher uma
dentre quatro estratégias de seleção de mercado-alvo: marketing indiferenciado, marketing
diferenciado, marketing concentrado e marketing customizado.
No marketing indiferenciado uma única estratégia de marketing é utilizada para
atingir todo o mercado. As empresas, quando optam pelo marketing indiferenciado, não
reconhecem os diferentes segmentos que integram o mercado consumidor. Elas dispensam um
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tratamento agregado, com enfoque no que é comum nas pessoas e não no que é diferente,
privilegiando a produção em massa.
No marketing diferenciado, estratégias de marketing distintas são concebidas para
cada um dos segmentos que se deseja alcançar. A estratégia é utilizada por empresas que
decidiram por dois ou mais segmentos de mercado. Essa estratégia espera, com isso, angariar a
lealdade dos clientes, ampliando suas vendas com a repetição das compras, pelo simples motivo
de que suas ofertas estão voltadas para os desejos dos clientes.
No marketing concentrado, um programa de marketing dirige-se a um único segmento
de mercado. E. claro que o segmento escolhido deve ter potencial suficiente para fazer com que Os

esforços valham a pena.
No marketing customizado os programas de marketing são feitos sob medida para
cada organização ou consumidor individual no mercado. Deve-se ajustar o produto para cada

indivíduo selecionado.
3.7 Marketing de Relacionamento

0 marketing de relacionamento é o processo de estabelecer e manter relacionamentos de
longo prazo mutuamente benéficos entre organizações e seus clientes, empregados e
outros grupos de interesse. (NICKELS; WOOD, 1999, p. 5).
Na opinião de Nickels e Wood (1999), a palavra chave é manter e longo prazo. Ao
longo do tempo, cada transação tem o potencial de fortalecer a ligação de compromisso e

confiança entre a empresa e os grupos de interesse.
Marketing de relacionamento é o uso de uma ampla gama de técnicas e processos de
marketing, vendas, comunicação e cuidado com o cliente para identificar seus clientes de
forma individualizada e nominal; criar um relacionamento entre a sua empresa e esses
clientes, um relacionamento que se prolonga por muitas transações; administrar esse
relacionamento para o beneficio dos seus clientes e da sua empresa. (STONE;
WOODCOCK, 2001, p3).
Marketing de relacionamento é o processo pelo qual urna empresa constrói alianças de
longo prazo com seus clientes em potencial e compradores existentes, ern que ambos,
vendedor e comprador, são direcionados a um conjunto comum de objetivos específicos.
Esses objetivos compreendem: entender as necessidades do comprador, tratá-lo como
parceiro, assegurar que os funcionários satisfaçam as necessidades do comprador,
permitindo-lhes o exercício de iniciativas além das normas, fornecer aos compradores a
melhor qualidade possível. (DIAS, 2003, p.313).
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Esse novo relacionamento compreende a

combinação de novas estratégias de

marketing, a prestação de melhores serviços aos clientes e o desenvolvimento de produtos com
mais qualidade.
Para Stone e Woodcock (2001) os benefícios do marketing de relacionamento é o
aumento da retenção e lealdade do cliente; maior lucratividade por cliente em função de custos
menores para seduzir os clientes e redução do custo de venda.
Conforme Swift (2001), as empresas que obtêm alto índice de retenção de clientes e
alta lucratividade por cliente procuram: o produto certo ou serviço para o cliente certo, pelo prego
certo, na hora certa, pelos canais certos, para satisfazer aos desejos ou necessidades dos clientes.

0 cliente de alto valor, leal, que dá retomo, satisfeito e lucrativo, é o principal ponto focal para as
organizações lucrativas.
Segundo Kotler (2000), vinte por cento dos clientes de uma empresa podem
representar oitenta por cento de seus negócios. A aquisição de novos clientes pode custar até
cinco vezes mais do que os custos envolvidos em satisfazer e reter clientes existentes.

Um cliente altamente satisfeito permanece fiel por mais tempo, compra mais à medida
que a empresa lança novos produtos ou aperfeiçoa produtos existentes, fala
favoravelmente da empresa e de seus produtos, dá menos atenção a marcas e propaganda
concorrentes e é menos sensível a prego, oferece idéias sobre produtos ou serviços
empresa, custa menos para ser atendido do que novos clientes, uma vez que as transações
são rotinizadas. (KOTLER, 2000, p. 70).

Para Kotler

(2000, p. 58) "Satisfação consiste na sensação de prazer ou

desapontamento resultante da comparação do desempenho percebido de um produto em relação
As expectativas do comprador".

A eficácia da prática do marketing de relacionamento está condicionada aos seguintes
resultados: compradores satisfeitos em grande escala; maior fidelidade deles; percepção
entre a maioria dos compradores de que estão recebendo produtos com mais qualidade;
aumento de lucratividade do vendedor. (DIAS, 2003, p. 313).

Assim, marketing de relacionamento é urn processo continuo, que exige da empresa:
comunicação freqüente com os compradores; integração dos conceitos de marketing de
relacionamento ao planejamento estratégico e satisfação das necessidades dos compradores.
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E preciso focar nos clientes existentes. Todas as vendas da empresa são feitas para dois
grupos: clientes novos e clientes de retorno. E infinitamente mais custo-eficaz reter os

clientes existentes do que atrair novos clientes. Os clientes existentes têm necessidades
identificáveis que já foram satisfeitas por seus produtos ou serviços. Focalizando a sua
estratégia de marketing nos segmentos rentáveis da sua base de clientes, você
normalmente produz a maior parte do seu faturamento necessário e aumenta seu market
share sem investir em novos clientes. As estratégias de aquisição são muito mais onerosas
do que as de retenção. Se tiver sucesso, a manutenção da fidelidade do cliente traz
benefícios adicionais. Clientes fiéis não apenas voltam a comprar, mas defendem produtos
e serviços junto a amigos, prestam menos atenção 'is marcas concorrentes e
freqüentemente compram extensões de linha produto/serviço. (STONE; WOODCOCK,
2001, p. 94).

Segundo Stone e Woodcock (2001), para desenvolver estratégias de retenção eficazes,
é preciso conhecimento completo dos comportamentos e necessidades dos clientes. A fidelidade é

um compromisso físico e emocional assumido por um cliente em troca de suas necessidades
serem atendidas.

0 marketing de relacionamento traz duas conseqüências no direcionamento da força de
vendas: identificação dos clientes-chave, com os quais serão formados os relacionamentos
e uma abordagem pelo método de venda de relacionamento. (DIAS, 2003, p. 314).

Para Dias (2003) o gerente de conta deve assegurar as seguintes características
fundamentais para um real relacionamento:

Desenvolvimento de confiança reciproca. Os clientes adquirem confiança no gerente de
conta quando ele respeita suas necessidades, seus desejos e seus interesses em todas as
situações e, mais ainda, quando suas expectativas são excedidas.
Comunicação. Uma comunicação aberta, sincera e honesta entre cliente e gerente de conta
para o real entendimento dos valores inerentes aos relacionamentos.

Compromisso com ganhos mútuos. As atividades devem ser direcionadas para aproveitar
todas as oportunidades para a criação de novos valores, com conquista de ganhos mútuos.
Suporte organizacional. As pessoas envolvidas nos relacionamentos devem receber todo o
suporte para a realização das atividades negociadas, como alterações de rotinas
burocráticas e treinamento. (DIAS, 2003, p.316).

3.8 Pesquisa de Marketing

Para tomar decisões firmes que levem a uma satisfação lucrativa das necessidades dos
consumidores, as empresas necessitam de um fluxo continuo de informação a respeito do mundo
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h. sua volta. A intuição não é suficiente. Apenas com informações precisas e no tempo certo as
organizações podem escolher entre os muitos caminhos que podem levar os consumidores.
Conforme Dias (2003), pesquisa de marketing é o processo sistemático de coleta e
análise de informações relativas "as questões especificas ou problemas de marketing enfrentados
pelas empresas.
Segundo Nickels e Wood (1999), existem quatro usos principais da pesquisa de
marketing: analisar consumidores, suas necessidades e seu nível de satisfação, analisar mercados
e oportunidades, analisar a eficácia da estratégia e das táticas de uma empresa, e analisar se o
processo de marketing está atingindo os objetivos dos clientes e da organização.
Para Dias (2003) o processo de pesquisa de marketing envolve algumas etapas.
Primeiro, devem-se definir de forma precisa o problema e o objetivo da pesquisa. Depois, é
preciso planejar o projeto. Para isso, deve-se definir os procedimentos metodológicos da
pesquisa. Após a determinação da metodologia, vem a coleta dos dados por meio do trabalho de
campo. As informações coletadas precisam ser tabuladas e analisadas. Assim, podem-se
interpretar os resultados e identificar as conclusões da pesquisa. A etapa final consiste em
apresentar os resultados em um formato claro e que facilite o atendimento.
Conforme Dias (2003), dependendo do objetivo do estudo, podem-se utilizar três
principais tipos de pesquisa de marketing: exploratória, descritiva e causal.
A pesquisa exploratória é usada para prover um maior conhecimento sobre o
problema, explorando-o e gerando idéias ou intuições. Na pesquisa descritiva, os problemas a
serem investigados estão bem definidos e procura-se obter resultados quantitativos sobre aspectos
do comportamento humano ou sobre o perfil dos consumidores. Já a pesquisa causal procura
determinar ou testar uma relação de causa e efeito.
Na opinião de Dias (2003), em um projeto de pesquisa, podem-se usar
simultaneamente diferentes métodos de coleta de dados, pois cada um apresenta vantagens e
desvantagens, que são mais ou menos adequados para atender a certos objetivos. Assim, em
muitos projetos de pesquisa, é necessário adotar simultaneamente mais de um método de coleta
de dados.
Segundo Nickels e Wood (1999), os profissionais de marketing normalmente utilizam
ambos, dados secundários e primários, em projetos de pesquisas de marketing. Os dados
secundários são dados e números que já foram colhidos para urn outro propósito.
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Segundo Dias (2003), quando os dados secundários não respondem às necessidades de

informação,

deve-se recorrer a

especificamente para atender a

informações primárias,

ou seja, informações

coletadas

urna determinada necessidade. Podem ser utilizados

o

experimento, a observação, pesquisa qualitativa e levantamentos por entrevistas.
Para Dias (2003) o experimento é a pesquisa que estabelece uma evidente relação de
causa e efeito. Já a observação é o método de pesquisa desenvolvido para investigar aspectos do

comportamento do consumidor e das atividades da concorrência que podem ser percebidos pelos
sentidos, especialmente pela visão.
Na opinião de Dias (2003), a pesquisa qualitativa é urna metodologia não estruturada,
baseada em pequenas amostras, a fim de proporcionar insights e uma compreensão do contexto
do problema. Já o levantamento por entrevistas e questionários 6 o método de pesquisa que coleta

informações diretamente dos respondentes apropriados, buscando informações sobre o perfil e
sobre o comportamento de compra dos clientes. Existem três tipos básicos de métodos na coleta
de dados por meio de pesquisa por questionário: entrevistas pessoais, entrevistas por telefone e

pesquisa por correio.
Conforme Nickels e Wood (1999), os projetos de amostra podem ser descritos corno

probabilisticos ou não-probabilisticos.
Para Dias (2003) a amostra probabilistica é aquela em que cada elemento do universo
estudado tem uma probabilidade de ser escolhido, já amostra não probabilistica é o método em

que não se sabe se as amostras são representativas, pois não se consegue estimar a margem de
erro dos resultados.
Segundo Dias (2003), sempre que possível, o pesquisador deve adotar métodos

probabilisticos de amostragem, pois fornecem resultados mais confiáveis e permitem a utilização
de técnicas analíticas mais sofisticadas.

3.9 Administração Financeira
Para Sanvicente (1995) as principais areas de decisões na administração financeira de
uma empresa são a de investimento, financiamento e a de destinação do lucro liquido.
Segundo Sanvicente (1995), investimento consiste na preocupação à avaliação e
escolha de alternativas

de aplicação de recursos nas atividades normais da empresa.
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Financiamento em definir e alcançar uma estrutura ideal ern termos de fontes de recursos.

Enquanto que destinação do lucro liquido é a área que se preocupa com a destinação dada aos
recursos financeiros que a própria empresa gera em suas atividades operacionais e extraoperacionais, é a sua política de dividendos.
Conforme Gitman (2002), num horizonte de longo prazo, são as decisões de

investimento de capital que causam um maior impacto no valor global da empresa. Se as decisões
de investimento de capital forem ruins, o negócio não terá sucesso. 0 projeto deve ser aprovado
se prometer uma rentabilidade acima de uma determinada taxa de retomo. Do contrário, ele não
agregará nada ao valor de longo prazo. Uma vez selecionados os projetos, passa-se a escolher a
melhor forma de financiá-los.
Na opinião de Sanvicente (1995), quando uma empresa mede a conveniência relativa
de um dado projeto e chega a um índice dessa conveniência, seja ele o período de recuperação do
investimento ou a taxa de retomo ao ano, a decisão de realizá-lo ou não ainda depende de um

confronto desse índice com algo que denote um objetivo de rentabilidade da empresa, ou um
índice mínimo necessário para que a aceitação e a realização do projeto não prejudiquem a
empresa.
Para Ross, Westerfield e Jaffe (1995) um dos atributos de mais difícil visualização e

mensuração numa empresa é a sua rentabilidade. Num sentido geral, os lucros contábeis
representam a diferença entre receitas e custos. Infelizmente, não existe maneira completamente
clara de saber quanto uma empresa é lucrativa. 0 que um analista financeiro pode medir é a
rentabilidade contábil corrente ou passada. Em geral, uma empresa é rentável no sentido

econômico somente se sua rentabilidade é superior 6. que os investidores poderiam conseguir por
sua própria conta nos mercados de capitais.
Para Gitman (2002) o objetivo da empresa é o de maximizar a riqueza dos

proprietários. Porém, para alcançar o objetivo de maximização do prego da ação o administrador
financeiro deve avaliar os dois determinantes principais do prego da ação: o risco e o retomo.

0 risco, segundo Gitman (2002), é a possibilidade de perda, prejuízo financeiro. Os
ativos que possuem grandes possibilidades de prejuízos são vistos como mais arriscados que

aqueles com menos possibilidades de prejuízo. JA o retomo sobre um investimento é medido
como o total de ganhos ou prejuízos dos proprietários de um investimento durante um
determinado período de tempo.
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3.10 Controle
Segundo Stoner e Freeman (1999, p. 440), "Controle gerencial é o processo de
garantir que as atividades realizadas se conformem às atividades planejadas". Ajuda os
administradores a monitorar a eficácia de seu planejamento, de sua organização e de sua

liderança, e que ajuda a tomar atitudes corretivas quando necessário.
0 controle propicia a mensuração e a avaliação dos resultados da ação empresarial obtida
a partir do planejamento, da organização e da direção. Nenhum plano esta completo e
acabado até que se tenha elaborado os meios para avaliar seus resultados e consequências.
0 administrador eficaz precisa juntar o controle ao planejamento e A organização e A
direção da ação empresarial. (CHIAVENATO, 2002, p. 595).

Segundo Chiavenato (2002), a finalidade do controle é assegurar que os resultados das

operações se ajustem tanto quanto possível aos objetivos previamente estabelecidos. A essência
do controle reside na determinação de se a atividade controlada estão ou não alcançando os

resultados desejados. Quando se fala em resultados desejados, parte-se do principio de que estes
resultados foram previstos e são conhecidos.
Para Stoner e Freeman (1999) o controle é necessário para monitorar o progresso e

corrigir erros. Também ajuda os administradores a monitorar mudanças ambientais e seus efeitos
sobre o progresso da organização.

Quando os resultados encontrados variam significativamente daqueles resultados
esperados, então o administrador deve descobrir as causas e razões e, se necessário, tomar
as providências para ajustar a condição anterior, antes que o desvio se agrave e ocasione
prejuízos irreparáveis. Ao tomar as providências o administrador procura reduzir a
discrepância entre o padrão esperado e o resultado alcançado. (CHIAVENATO, 2002. p.
600).

Para Megginson, Mosley e Pietri (1998) as dificuldades de controle podem se refletir
em custos acima do previsto, falta de lucratividade, produtos fora das especificações,
oportunidades perdidas, falta de programação.
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4 METODOLOGIA
Com o intuito de atender aos objetivos propostos neste trabalho e com base na
fundamentação teórica apresenta-se, neste capitulo,

a metodologia que tornou viável a

investigação do problema de pesquisa.
0 trabalho proposto consiste na análise da sustentabilidade e satisfação do segmento
essencial da Caixa Econômica Federal, sendo os clientes pessoas físicas com renda mensal de até
R$ 1.500,00 ou volume de negócios de até R$5.000,00. Para isso, fez-se um estudo de caso na
Agência Mauro Ramos.
Segundo Gil (1994), o estudo de caso tem como característica aprofundar a análise de
um ou de poucos objetivos, o que permite o seu conhecimento amplo e detalhado.
Conforme Mattar (1999), trata-se de um estudo descritivo, à medida que buscou
compreender e descrever as características de uma determinada situação ou fenômeno. Sendo um
estudo, na primeira parte, exploratório e na segunda, conclusivo; a primeira para coleta de
informações preliminares que auxiliou na melhor definição do problema e maior conhecimento
sobre o tema; e o segundo quando as questões já foram estabelecidas e devidamente avaliadas.
Segundo Gil (1994), os estudos exploratórios têm como principal finalidade
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, com vistas 'a formulação de problemas
mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. De todos os tipos de pesquisa,
estas são as que apresentam menor rigidez.
Nessa etapa, foram coletados dados com a utilização de fontes secundárias, por
intermédio de levantamentos bibliográficos e documentação interna, através de relatórios,
normativos, obtidos na Agência Mauro Ramos da Caixa Econômica Federal.
Numa etapa complementar, em decorrência da necessidade de dados sobre a
satisfação dos clientes do segmento essencial, partiu-se para a pesquisa de campo. Para isso,
foram coletados dados de fontes primárias. Quanto ã natureza das variáveis estudadas, trata-se de
uma pesquisa quantitativa. Segundo Richardson (1999), caracteriza-se pelo emprego da
quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por
meio de técnicas estatísticas.
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Quanto ã forma utilizada para a coleta de dados primários, trata-se de uma pesquisa
por comunicação, feita através de entrevistas com questionários, onde os dados são obtidos
através de preenchimento do próprio respondente.
Os questionários foram aplicados na Agencia Mauro Ramos da Caixa, esses de forma
estruturada e não-disfarçada, ou seja, os respondentes foram instruidos sobre o motivo pelo qual
estavam sendo entrevistados.
Quanta ao escopo da pesquisa, em termos de amplitude e profundidade, trata-se de
levantamento amostral, caracterizado pela obtenção de dados representativos da população
estudada, tanto em termos do número quanto do processo de seleção dos elementos da amostra da
pesquisa.

4.1 — Definição do Universo e Metodologia de Seleção de Amostra

Definiu-se como população da presente pesquisa os clientes do segmento essencial da
Agencia Mauro Ramos. Observando-se os conceitos de censo, técnica de trabalho que utiliza uma
população inteira; e de amostra, conjunto de dados ou observações, coletados a partir de um
subconjunto da população, que se estuda com o objetivo de tirar conclusões para a população de
onde foi coletada; e analisando-se as vantagens entre censo e amostra, decidiu-se, então, se
trabalhar com amostra, principalmente pelo pequeno custo e curto espaço de tempo.
Uma amostra e" um subconjunto de indivíduos da população alvo. A amostragem
refere-se 'a coleta de dados relativos a alguns elementos da população e a sua análise, que pode
proporcionar informações relevantes sobre toda a população. Existem dois tipos de amostragens,
as probabilisticas, baseadas nas leis de probabilidades, e as amostragens não probabilisticas, que
tentam reproduzir o mais fielmente possível a população alvo. Neste estudo, a opção foi por uma
amostragem não probabilística por tráfego, na área de atendimento do segmento essencial.
Sendo assim, o cálculo da amostra é o seguinte:

N=Z2 xpxQ
e2
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Tal que: N = número de elementos

Z= desvio padrão
p = proporção de ocorrência
Q = proporção de não-ocorrência
e = erro amostral tolerado

Assim têm-se, 204 elementos, 95% de freqüência de sucesso, desvio padrão de 2%,
erro amostral de 7%, proporção de ocorrência 50% e proporção de não-ocorrência 50%.

31

5 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA ESTUDADA
As informações sobre a Caixa Econômica Federal foram obtidas por intermédio de
seu site institucional.
Fundada em 1861, na cidade do Rio de Janeiro, pelo Imperador Dom Pedro II, a Caixa
tinha como missão conceder empréstimos e incentivar a poupança popular. Um dos objetivos do
Imperador era inibir a atividade de outras empresas que não ofereciam garantias aos depositantes
e ainda concediam empréstimos a juros exorbitantes. A instituição atraiu príncipes, barões e
escravos que, ávidos por comprarem suas cartas de alforria, nela depositavam seus recursos.
A Caixa Econômica não é uma criação brasileira. Em fins do século XVIII, em
Hamburgo, na Alemanha, surgiu a idéia de criação de instituições financeiras voltadas para a

captação de poupanças populares, em resposta à necessidade da nascente classe operária de
garantir, de alguma forma, sua segurança futura, numa época em que não havia qualquer tipo de
seguridade social.
Essa idéia se espalhou por toda a Europa, surgindo, logo em seguida, Caixas

Econômicas na França, na Holanda, na Austria, na Finlândia, na Itália e em Portugal, todas nas
três primeiras décadas do século XIX. Mas foi na Inglaterra que esse tipo de instituição se firmou
e prosperou rapidamente e foi transportada para a América, em 1818, quando entrou em
funcionamento a primeira Caixa Econômica dos Estados Unidos.
Em 1860, a Lei n° 1083 regulamentou a criação de Caixas Econômicas sob o nome de
"Monte de Socorro", em nosso pais. Em decorrência, a Lei n° 1114, de 27 de setembro de 1860,
autorizou a extração de 77 loterias, determinando que parte da taxa de 12% - que era o imposto
cobrado pelo Governo — destinar-se-ia à constituição do fundo de operações da empresa, que viria
a ser criada na Corte Imperial, localizada na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro.
Desde a sua criação, por D. Pedro II, em 12 de janeiro de 1861, por meio do Decreto

ri° 2723, que criou a primeira Caixa Econômica e o primeiro Monte de Socorro, sob controle
estatal no Brasil, o relacionamento Caixa com a sociedade fez marcante.
Em 1874 a Empresa começou sua expansão, instalando-se nas províncias de São
Paulo, Alagoas, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul. Somente em 1969, quase cem anos
depois, aconteceria a unificação das 22 Caixas Econômicas Federais, que passaram a atuar de
forma padronizada.
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As carteiras Hipotecária, Cobrança, Pagamento surgiram em 1934, durante o Governo
Vargas, quando tiveram inicio as operações de crédito comercial e consignação.
As Loterias Federais começaram a ser operacionalizadas, pela Caixa, em 1961,
representado um importante passo na execução dos programas sociais do Governo, já que parte
da arrecadação é destinada à Seguridade Social, ao Fundo Nacional de Cultura, ao Programa de
Crédito Educativo e entidades de prática esportiva, dentre outros.
A década de 70 marcou a implantação e regulamentação do Programa de Integração
Social — PIS, além da criação e expansão da Loteria Esportiva, em todo o pais. Nesse período, a
Caixa assumiu a gestão do Crédito Educativo e passou a executar a política determinada pelo
Conselho de Desenvolvimento Social, através do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social —
FAS.
Com a extinção do Banco Nacional de Habitação — BNH, em 1986, a Empresa se
transformou na maior agência de desenvolvimento social da América Latina, administrando o
FGTS e tornando-se o órgão-chave na execução das políticas de desenvolvimento urbano,
habitação e saneamento. Em 1990, a Instituição foi incumbida de centralizar quase 130 milhões
de contas de FGTS que se encontravam distribuídas em 76 bancos. 0 desafio foi vencido e, em
1993, ela efetuou o pagamento de cerca de 72 milhões de contas inativas.
As atividades da Caixa incluem, ainda, o patrocínio ao esporte, em parceria com o
Ministério dos Esportes, e à cultura, por iniciativa própria e em conjunto com o Ministério da
Cultura.
Em 2006, a Caixa chegou aos seus 145 anos como uma instituição pública
competitiva, eficiente e presente na vida de todos os brasileiros. Somente em 2005, a CAIXA
disponibilizou cerca de R$ 120 bilhões para a economia na forma de créditos concedidos,
repasses e pagamentos de benefícios e de programas de transferência de renda.
São 34 milhões de clientes que se utilizam de uma rede com 18 mil pontos de
atendimento espalhados em todos os 5561 municípios do pais. Somam-se, ainda, os milhões de
brasileiros que recebem por meio da CAIXA os pagamentos do FGTS, do PIS, do Seguro —
Desemprego e de programas sociais do Governo Federal. Apenas pelo programa Bolsa Família
são quase nove milhões de famílias que recebem mensalmente seus benefícios.

A CAIXA é a instituição com forte identidade de poupança, no Brasil. É o principal
agente financeiro na área de habitação e de infra-estrutura urbana.
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5.1 Missão

Promover a melhoria da qualidade de vida da sociedade, intermediando recursos e
negócios financeiros de qualquer natureza, atuando, prioritamente, no fomento ao
desenvolvimento urbano e nos segmentos de habitação, saneamento e infra-estrutura, e na
administração de fundos, programas e serviços de caráter social, tendo como valores
fundamentais:
•

Direcionamento de Kb- es para o atendimento das expectativas da sociedade e dos

•

Busca permanente de excelência na qualidade de serviços;

•

Equilíbrio financeiro em todos os negócios;

•

Conduta ética pautada exclusivamente nos valores da sociedade;

•

Respeito e valorização do ser humano;

clientes;

5.2 Segmentação CAIXA

No inicio de 2000, as diretrizes definidas pela Caixa para atuação foram definidas de
forma segmentada, tendo em vista a necessidade de corresponder As expectativas do mercado e
dos clientes:
Objetivos:

• Melhorar seu posicionamento e aumentar a rentabilidade do segmento "Pessoa
Física" e ser a primeira em participação de mercado, neste segmento;
• Ser reconhecida como o principal Banco das Micros, Pequenas e Médias
Empresas, em volume de negócios, por meio de operações eficientes e rentáveis;
• Aumentar a venda cruzada de produtos, nivelando a Caixa aos seus principais
concorrentes;
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• Posicionar-se em até 5 0 lugar na pesquisa das marcas campeãs do Mercado
Financeiro Brasileiro e ser o principal captador de recursos, em especial nos produtos
fornecedores de funding para habitação.

Diretrizes:
• Atuar junto aos clientes de forma segmentada, diante da necessidade de atender
expectativas do mercado e, principalmente, dos clientes que a cada dia tornam-se mais exigentes;
• Mudar o foco de atuação de foco no produto para foco no cliente;
• Atuar, visando um aumento da penetração de produtos na base de cliente;
• Atuar de modo a manter o foco no negócio, gerenciando as atividades de
relacionamento com o cliente;
• Garantir a manutenção da qualidade do atendimento;
• Estruturar mecanismos de relacionamento adequados aos segmentos selecionados;
• Identificar, com precisão, as necessidades dos clientes de acordo com seu
segmento adequado;

• Educar os clientes para a utilização de canais alternativos;
• Segregar as atividades de suporte ao negócio (atividade da retaguarda).
0 modelo de segmentação implementado na Caixa, tratando exclusivamente os

clientes pessoa física, está distribuído em três segmentos, levando em consideração o seu nível de
renda ou, secundariamente, o volume de depósitos existentes na Instituição, conforme mostra a
seguir:
• SEGMENTO PERSONALIZADO: renda mensal acima de R$ 4.000,00 ( quatro
mil reais) ou volume de recursos aplicados acima de R$ 30.000,00 ( trinta mil reais).
• SEGMENTO INTEGRAL: renda mensal acima de R$ 1.500,00 ( um mil e
quinhentos reais) até R$ 4.000,00 ( quatro mil reais), ou volume de recursos aplicados acima de
R$5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 ( trinta mil reais).

• SEGMENTO ESSENCIAL ( BÁSICO): renda de até R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), ou volume de recursos aplicados de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Os clientes dos relacionamentos Personalizado, Integral e Essencial são atendidos por
Gerentes de Relacionamento, os quais tem sua carteira de clientes, de acordo corn o potencial e
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indicativos de venda. Os gerentes de relacionamento trabalham com metas de penetração de
produtos, redução de custos (utilização de canais), rentabilidade e satisfação do cliente.
Cada segmento tem foco diferenciado, pela necessidade de compra do cliente, como
pela necessidade de atuação da empresa. Sendo o principal foco:
•

RELACIONAMENTO

PERSONALIZADO: especializado

em

fundos,

poupança, letras hipotecárias, seguro de vida e de automóveis e previdência privada. Entende-se

por qualificado o cliente que possui conta corrente e mais quatro produtos indicados do
segmento, sendo no mínimo um produto cheque especial ou cartão de crédito, outro aplicação ou
crédito, e se necessário outros.
•

RELACIONAMENTO INTEGRAL: gama completa de produtos, foco em

crédito, cheque especial e outros produtos para venda cruzada. Entende-se por qualificado o
cliente que possui conta corrente, mais três produtos sendo necessariamente: cheque especial,

mais um produto de crédito ou aplicação, mais um produto indicado.
•

RELACIONAMENTO ESSENCIAL: atendimento com modelo de cartões/
contas de baixíssimo custo. Venda cruzada seletiva — crédito seletivo. Produtos — Foco: titulos de
capitalização, poupança e carta de crédito FGTS. Entende-se por qualificado o cliente que possui

conta corrente e, pelo menos, mais dois produtos indicados para o segmento, sendo um deles
necessariamente de crédito.
0 estudo limitar-se-á aos clientes do segmento essencial, renda de até R$ 1.500,00

(um mil e quinhentos reais), ou volume de recursos aplicados de até R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
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6 ANÁLISE DOS DADOS DO SEGMENTO ESSENCIAL
Na seqüência, destacam-se os dados internos da Agência Mauro Ramos da Caixa
Econômica Federal, coletados e analisados.
Segundo dados do Sistema de Gerenciamento ao Atendimento ( SIGAT), em maio de
2006, o segmento essencial da Agência Mauro Ramos registra 10.594 ( dez mil e quinhentos e
noventa e quatro) clientes cadastrados.
As tabelas foram elaboradas de acordo com períodos semestrais dos anos de 2003,
2004 e 2005, destacando, dessa forma, os meses de janeiro e julho e tendo corno último registro o
mês de janeiro de 2006.

Tabela 1: Evolução na quantidade de contas
Jan/03
706
5595

Corrente
Poupança
Eletrônica
Investimento

Jul/03
727
6373
105
32
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Jul/04
709
6512
541
18

Jan/04
716
6854
388
28

Jan/05
680
6987
810
13

Jul/05
730
7672
1112
18

Jan/06
808
7952
1260
18

Fonte: sidem

Observa-se, na tabela 1, um aumento no número de contas correntes, de 14,45%, no
número de poupanças, de 42,13%, e de contas eletrônicas, de 1.100%, sendo que para o aumento
desta última leva-se em conta o período entre Jul/03 e Jan/06. Esta tabela tamb6m registra a
diminuição no número de contas investimentos de 43,75%.

Tabela 2: Quantidade de contas novas
Jan/03
Corrente

Poupança
Eletrônica
Investimento

Fonte: sidem

-

Jul/03
5
158
64

Jan/04
22
153
25
-

Jul/04
13
102
33

Jan/05
13
116
64

Jtt1/05
11
89
37
-

Jan/06
10
105
18
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A tabela 2 registra uma queda na quantidade de contas novas, na ordem de 33,54%
nas contas poupanças e de 71,68% nas contas eletrônicas. Registra aumento no número de contas
correntes de 100%, comparando-se Jul/03 e Jan/06.

Tabela 3: Evolução na quantidade de contas encerradas
Jan/03

Jul/03

Jan/04

Jul/04

Jan/05

Jul/05

Jan/06

6

9
19
5
-

6
20
7

2
38
9
-

26
17
5
-

12
24
10
-

Corrente
Poupança
Eletrônica
Investimento

17
-

Fonte: sidem
Verifica-se, na tabela 3, aumento na quantidade de contas correntes encerradas, de
100%. Contas poupanças, de 41,18%, e contas eletrônicas, de 100%, sendo que as contas
eletrônicas, comparando-se Jan/04 e Jan/06.

Tabela 4: Evolução no saldo total
Jan/03
Dep a vista
Poupança
Investimento

Jul/03

Jan/04

Jul/04

Jan/05

Jul/05

Jan/06

534583,00 322783,00 335464,00 367198,00 361655,00 390977,00 319205,00
6165178,00 6317387,00 6433760.00 6347864.00 0321696,00 6942343,00 7311940.00
75114,00
143045,00
156266.00
388051,00 541865,00 456424,00 208288,00

Fonte: sidem
Conforme a tabela 4, verifica-se uma diminuição no saldo total das contas depósito

vista, de 40,29%, e investimento, de 59,73%. Aumento no saldo total poupança, de 18,60%.

Tabela 5: Evolução na quantidade de contratos
CDC
Ch especial
Consignação

Fonte: sidem

Jan/03

Jul/03

Jan/04

Jul/04

Jan/05

Jul/05

Jan/06

92
354
22

84
342
26

96
308
32

78
310
75

58
281
106

56
270
163

40
337
221
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Ao se analisar a tabela 5, veri fi ca-se uma diminuição na quantidade de contratos CDC,
de 56,52%, e cheque especial, de 4,80% Aumento na quantidade contratos de consignação, de
904,54%.

Tabela 6: Evolução no saldo dos contratos
Jan/03
CDC
Ch especial

Jul/03

Jan/04

Jul/04

Jan/05

Jul/05

Jan/06

60843,00
71339,00
47195,00
36695,00
68530,00
76537,00
34153.00
317850,00 301450,00 235550,00 218300.00
178750,00 169350,00 212800.00
52174,00
61840,00
70145,00
79017,00
222336,00 348006,00 376916,00
22513,00
18373,00
27250,00
33163.00
13901.00
20213,00
10676,00
3250770,00 4131136,00 5674428,00 5416932,00 4992282,00 5251478,00 4936761,00

Consignação
Credpessoa 1
CCFGTS

Fonte: sidem
Constata-se, na tabela 6, diminuição no saldo dos contratos de CDC, de 43,87%, e no
de cheque especial, de 33,05%. Por outro lado, verifica-se um aumento no saldo dos contratos
consignação, de 622,42%, no credpessoal, de 138,57%, e no ccfgts, de 51,86%.

Tabela 7: Evolução no saldo total de inadimplencia
CDC
Credpessoal
Consign ação

Jan/03

Jul/03

Jan/04

Jul/04

Jan/05

Jul/05

Jan/06

39946,00
541,00

42662.00
541.00
501,00

50010,00
541,00
2118,00

68041,00
476,00
563,00

69872,00
787,00
9859,00

67699.00
4695.00
13765,00

74882,00
1063,00
10661,00

Fonte: sidem

Verifica-se, na tabela 7, aumento no saldo total de inadimplência CDC, de 87,46%,
credpessoal, de 96,49%, e consignação, de 2027,94%, sendo que consignação, comparando-se

Jul/03 e Jan/06.
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Tabela 8: Evolução na quantidade de títulos/ apólice vendida
Seg vida
Seg auto
Seg. fácil
Capitalização
Previdência

Jan/03

Jul/03

Jan/04

Jul/04

Jan/05

Jul/05

.lan/06

74
2
487
187
18

79
1
627
198
19

29
415
383
22

26

24
2
119
949
34

25
5
175
1592
38

11

126
672
41

1

281
2 (1:11
58

Fonte: sidem
Vê-se, na tabela 8, diminuição Fla quantidade seguro vida, de 58,11(i; , e seguro
de 42,30%. Igualdade de seguro auto. Aumento capitalização, de 996,79%, e previdência, de
222,22%.

Tabela 9: Evolução no valor da apOlice/ titulo vendido
Seg vida
Seg auto
Seg. fácil
Capitalização
Previdência

Jan/03

Jul/03

Jan/04

Jul/04

Jan/05

Jul/05

Jan/06

5816,00
1054.00
20693,00
20520,00
2359,00

6286,00
632,00
27022,00
17630,00
2171,00

2164,00

1823,00

18165,00
21950,00
22945,00

27420.00
311205,00

1690,00
1603,00
5399,00
39060,00
110023,00

1658,00
3712.00
7694.00
49440,00
120588,00

1819,00
1629,00
12975,00
54140.00
198817,00

5661.00

Fonte: sidem
Observa-se, na tabela 9, diminuição no valor total seguro vida, de 68,72%, e seguro
fácil, de 37,30%. Aumento no valor total capitalização, de 163,84%, previdência, de 8328.02%, e
seguro auto, de 54,55%.

Tabela 10: Evolução na quantidade de cancelamento/ mês
Seg vida
Seg auto

Seg. Neil
Capitalização
Previdência

Jan/03

Jul/03

Jan/04

5
1
23
5
3

43
37
-

1
15
1

Jul/04
6
160
1

Jan/05

Jul/05

1
9
63

4
1
11
96

Jan/06
I
I
49
43

Fonte: sidem
Verificar-se-d, na tabela 10, diminuição na quantidade de cancelamento seguro vida,
de 80%, e previdência, de 100%. Igualdade de seguro auto. Aumento na quantidade de
cancelamento seguro fácil, de 113,04%, e capitalização, de 760%.
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Tabela 11: Evolução no valor cancelado/ mês
Jan/03

Seg vida
Sc g auto
Seg. alcil
Capitalização

Jul/03

447,00
771,00
1103,00
1230,00

Previdência

Jan/04

1903,00
1140,00
-

70,00
330,00
1255.00

Jul/04

Jan/OS

290,00
7480,00
52,00

824.00
408,00
1440,00

Jul/05

40,00
971.00
471,00
2650,00
-

Jan/06

29,00
675.00
2025.00
4640,00

Fonte: sidem
Constata-se, na tabela 11, diminuição no valor cancelado seguro vida, de 93,51%, e
seguro auto, de 12,45%. Igualdade de previdência. Aumento no valor cancelado seguro fácil, de
83,59%, e capitalização, de 277,23%.

Tabela 12: Evolução na quantidade de cartões de credito
Credito

Jan/03

Jul/03

Jan/04

Jul/04

Jan/05

Jul/OS

Jan/06

255

259

292

281

301

370

452

Fonte: sidem
Vê-se, na tabela 12, aumento na quantidade de cartões de crédito, de 77,25%. no
período entre Jan/03 e Jan/06.

Tabela 13: Índice de rentabilidade por produto/ serviço
Cheque especial
Cartão de crédito
CDC
Consignação
Conta Corrente
Crédito pessoal
Poupança
Construcard
Conta eletrônica
Aquisição de material de construção
Aquisição de imóvel
Fundo de investimento

6,2673
5,2096
2,9381
1,4493
1.2798
1,1763
0,3891
0,3666
0,3470
0,2106
0,2106
0,0930

Fonte: avgestao

Observa-se, na tabela 13, a diferença do índice de rentabilidade por produto/ serviço,
sendo o cheque especial que proporciona o maior índice de rentabilidade.
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Tabela 14: Gestão da rentabilidade do segmento essencial/ ■'alor
Jan/05

Mar/05

Mai/05

Jul/05

Set/05

3849,00

5690,00

7937,00

10037.00

12570,00

Nov05
13998.00

Mai/06

Jan/06

Mar/06

3875,00

5483,00 7213,00.

Fonte: avgestao
Constata-se, na tabela 14, a gestão da rentabilidade do segmento essencial da Agência
Mauro Ramos da Caixa Econômica Federal. Verifica-se aumento no valor, de Jan/05 h Nov/05,
de 263,68%, porém diminuição, em Jan/06, de 72,31%, e posterior aumento, de 86,14%.

Tabela 15: Detalhamento do índice de rentabilidade/ valor
Prim semestre/05
Aquisição de material de construção
Aquisição de imóvel

Cheque especial
CDC
Consignações
Crédito pessoal
Poupança
Fundo de investimento
Conta corrente
Conta eletrônica

955.00
3937.00
14432.00
2627.00
5345,00
92 I ,00
10854,00
218,00
3416,00
172,00

Seg semestre/05
3041.00
14932,00
13567,00
3868.00
20135.00
2757.00
21325.00
803.00
7843,00
430,00

Prim semestre/06
1070.00
45 87.00
2 1357,00
941.00
7058.00
3240,00
11326,00
1224.00
5023.00
267,00

Fonte: avgestao
Verifica-se, na tabela 15, o detalhamento do índice de rentabilidade em valor por
produto. Constata-se que houve aumento no segundo semestre de 2005, comparando-se ao
primeiro semestre de 2005, exceto o cheque especial que diminuiu 5,99%. JA o primeiro semestre
de 2006 teve aumento, comparando-se com o primeiro semestre de 2005, exceto o CDC que
diminuiu 64,18%.
Na seqüência, analisam-se os dados coletados por intermédio de questionários, entre
os clientes do segmento essencial, na Agência Mauro Ramos da Caixa Econômica Federal, os
quais foram aplicados no período de 4 a 14 de julho de 2006.
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Tabela 16: Sexo
F. absoluta
108
96
204

Feminino
Masculino
Total

F. abs. acum.
108
204

F. relativa
52.94
47,06
204

F. rel. ileum.
52,94
100,00

Fonte: dados primários

Observa-se, na tabela 16, que 52,94% dos entrevistados são do sexo feminino e
47,06% do sexo masculino.

Tabela 17: Idade
F. absoluta
12
61
48
43
28
12
204

Menos de 20
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 ou mais
Total

F. abs. acum.
12
73
121
164
192
204

F. relativa
5.88
29,90
23,53
21,08
13,73
5,88
100

F. rel. acurn.
5.88
35.78
59.31
80.39
94,12
100

Fonte: dados primários
Pelos dados registrados, na tabela 17, constata-se que 29,90% dos clientes
pesquisados tem 20 a 29 anos, 23,53% 30 a 39 anos, 21,08% 40 a 49 anos, 13,73% 50 a 59 anos.
5,88% menos de 20 anos e 5,88% 60 ou mais anos.

Tabela 18: Estado Civil
Solteiro
Casado
Div/ Separado
Viúvo
Unido Estivei
Outro
Total

F. absoluta
69
87
15
8
25
0
204

F. abs. acum.
69
156
171
179
204
204

F. relativa
33.82
42,65
7,35
3.92
12.26
0
100

F. rel. acum.
33.82
76,47
83.82
87.74
100
100

Fonte: dados primários
Verifica-se, na tabela 18, que 42,65% dos clientes pesquisados são casados, seguido s.
pelos solteiros 33,82%, unido estável 12,26%, divorciados/ separados 7,35%, viúvos 3,92%.
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Tabela 19: Grau de escolaridade
F. absoluta
38
26
27
84
20
9
204

Fund. Inc.
Fund. Compl
M. Inc
M. Compl
S. Inc.
S. Compl
Total

F. abs. acum.
38
64
91
175
195
204

F. relativa
18.63
12,75
13.24
41,17
9.80
4.41
100

F. rel. acum.
18,63
31,38
44,62
85,79
95.59
100,00

Fonte: dados primários

Vê-se, na tabela 19, que 41,17% dos clientes pesquisados têm o ensino médio
completo, 18,63% o fundamental incompleto, 13,24% o ensino médio incompleto, 12,75% o
ensino fundamental completo, 9,80% o ensino superior incompleto e 4,41% o ensino superior
completo.

Tabela 20: Principal ocupação
Prof. Liberal
Func. E. Priv
Func. Publico
Autônomo
Aposentado
Estudante
Dona dc Caa
Desempregado
Empre•,zii io
Outra
Total

F. absoluta
0
111
24
25
18
8
3
5
0
0
204

F. abs. acum.
0
III
235
160
188
196
199
204
204
204

F. relativa
0
54,41
11,76
12.26
13,73
3,92
1,47
2.45
0
0
100

F. rel. acum.
0
54,41
66,17
78,43
92,16
96.08
97.55
100
100
100

Fonte: dados primários

Nota-se, na tabela 20, que 54,41% dos entrevistados são funcionários de empresa
privada, 13,73% aposentados, 12,26% autônomos, 11,76% funcionários pilblicos, 3,92%
estudantes, 2,45% desempregados e 1,47% são do lar.

Tabela 21: Tempo de relacionamento
F. absoluta
123
61
14
6
204

Menos de 5
5 a 10
1 I a IS
16 ou mais
Twat

F. abs. acum.
123
184
198
204

F. relativa
60.30
29.90
6.86
2.94
100

F. rel. acum.
60,30
90.20
97,06
100

Fonte: dados primários

Observa-se, na tabela 21, que 60,30% dos clientes têm menos de 5 anos de
relacionamento na Agência Mauro Ramos, 29,90% de 5 a 10 anos. 6,86% de I I a 15 anos e
2,94% com 16 ou mais anos.

7% 3%
Menos de 5
30%

• 5a 10
011 a 15

C:116 ou ma's

Figura 1: Tempo de relacionamento

Aspectos em relação ao atendimento

Tabela 22: Apresentação dos funcionários
F. absoluta
67
101
36
0
0
204

M. Satisfeito
Satisfeito
Indifereme
Insatisfeito
M. Insatisfeito

Total

F. abs. acum.

F. relativa

F. rel. acum.

32,84
49,51
17,65
(1
0
100

32.54
82.35

67
168
204
204
204

IOU
10
100
)

Fonte: dados primários

A tabela 22 demonstra que 49,51% dos clientes estão satisfeitos corn a apresentação
dos funcionários, 32,84% muito satisfeitos e 17,65% indiferentes.

0%

E M. Satisfeito
• Satisfeito

O Indiferente

O Insatisfeito
▪ M. Insatisfeito

Figura 2: Apresentação dos funcionários
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Tabela 23: Organização no atendimento
F. relativa

F. rel. acu M.

Satisfeito
Judi ferente
Insatisfeito

59
117
11
16

59
176
158
204

28.92
57,35
5.88
7.85

28.92
86,27
92.15
100

M. Insatisfeito
Total

0

2414

100

100

204

F. absoluta
M. Satisfeito

F. abs. aeurn.

I 0()

Fonte: dados primários

Quanto à organização

no

atendimento, conforme

a

tabela 23, 57.35%

dos

entrevistados estão satisfeitos com a organização no atendimento. 28,92% muito satisfeitos.

7,85q estão insatisfeitos e 5,88% indiferentes.

8%

0%
gi M. Satisfeito
• Satisfeito
Indiferente
o Insatisfeito
• M. Insatisfeito

Figura 3: Organização no atendimento
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Tabela 24: Simpatia/ receptividade
F. abs. ileum.

F. absoluta
68
92
33

M. Satisfeito
Satisfeito
Indiferente
Insatisfeito
M. Insaiisfeito

F. rel. acum.

33.33
45.10
16.18
5,39
0

33.33
78.43
94.61
I 00
100

204
204

II
0

Total

F. relativa

68
160
193

204

100

Fonte: dados primários

V8-se, na tabela 24, que 45,10% dos clientes estão satisfeitos corn a simpatia/
receptividade, 33,33% muito satisfeitos, 16.18% indiferentes e 5,39% estão insatisfeitos.

5%
16%

0%
33%

El M. Satisfeito
• Satisfeito
Indiferente

Ei Insatisfeito
• M. Insatisfeito
46%

Figura 4: Simpatia/ receptividade
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Tabela 25: Conhecimento
F. absoluta
M. Satisfeito

56

Satisfeito
Indiferente
Insatisfeito
M. Insatisfeito

119
12
17
0
204

Total

F. abs. ¡Kum.

F. relativa
7 7.45

56
175
187
204
204

58.33
5.88
8.34
0

F. rel. ileum.
27,45
85.78
91.66
100
100

100

Fonte: dados primários

0 item conhecimento dos Funcionários é avaliado na tabela 25, a qual demonstra que
58,33% dos entrevistados estão satisfeitos. 27,457c muito satisfeitos, 8,34% insatisfeitos e 5,88%
indiferentes.

8%

0%
El M. Satisfeito
• Satisfeito

o Indiferente
o Insatisfeito
• M. Insatisfeito

Figura 5: Conhecimento

Tabela 26: Clareza nas informações prestadas
F. absoluta
80
87
17
20
0

M. Satisreito
Satv.1cito

Indilerente
Insatisfeito
M. Insatisfeito

F. abs. acum.

F. relativa

F. rel. ileum.

39,11

39.22
81.87
90.20
100
100

80
1 67
184
204
1 04

42.65
8.33
9.80
0
100

204

Total

Fonte: dados primários

Evidencia-se na tabela 26, que 42,65% dos clientes estão satisfeitos com a clareza nas

informações prestadas, 39,22% estão muito satisfeitos, 9,80% insatisfeitos e 8,33(1,i - indiferentes.

10% 0%
• M. Satisfeito
• Satisfeito

/D Indiferente
O Insatisfeito
• M. Insatisfeito

Figura 6: Clareza nas informações prestadas

Tabe la 27: Atenção As dúvidas apresentadas
F. absoluta
71
102
21
9

M. Satkteito
Satisfeito
Iraliferenie
Insatisleito
M. Insatisleito

0

Total

F. abs. acurn.

F. relativa

F. rel. actun.

35. 1 9

72
174
195
204
1 04

50.00
10.30
4.41
0

85.29
95.59
100
100

100

204

Fonte: dados primários

Quanto As dúvidas apresentadas, a tabela 27 demonstra que 50% dos entrevistados

estio satisfeitos com a atenção, 35,29% muito satisfeitos,
insatisfeitos.

4%
E M. Satisfeito
• Satisfeito

o Indiferente
o Insatisfeito
• M. Insatisfeito

Figura 7: Atenção As dúvidas apresentadas

10.30% indiferentes e 4,41%
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Tabela 28: Tempo de espera para o atendimento
F. absoluta
13

M. Satisfeito
Sin isfeito

F. abs. ileum.

F. relativa

F. rel. acum.

11,28
25.00
9.80
44.12
9.80

11.28
36.28
46.08
90.20
100

23
74
94
184
204

Indiferente
lnsansfeito
M. Insatisfeito

51
20
90
20

Total

204

100

Fonte: dados primários
Chama a atengdo na tabela 28. que 44.12% dos clientes estilo insatisfeitos com o
tempo de espera para o atendimento, 25% satisfeitos, 11,28% muito satisfeitos. 9.80% muito
insatisfeitos e 9,80% indiferentes.

10%

11%
• M. Satisfeito
• Satisfeito

o Indiferente
o Insatisfeito

44%
10%

• M. Insatisfeito

Figura 8: Tempo de espera para o atendimento

Tabela 29: Satisfação quanto ao atendimento
F. absoluta

33
147
8
16
0
204

M. Satisfeito

Saii‘feito
111(1dt:1 . i:we

lusatkleuo
M. Insausfeito
Total

F. abs. aeurn.

F. relativa

F. rel. Ileum.

16.18
72.06
3,92
7.84
0
100

16,18
88.24
92.16
100
100

33
180
188
204
204

Fonte: dados primários

Vê-se, na tabela 29, que 72,06% dos entrevistados estão

satisfeitos corn

atendimento, 16,18% muito satisfeitos, 7,84% insatisfeitos e 3,92% indiferentes.

8%

0%

16%
• M. Satisfeito
• Satisfeito

Indiferente
El Insatisfeito
• M. Insatisfeito

72%

Figura 9: Satisfação quanto ao atendimento

o
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Tabela 30: Possui conta corrente
Sim
Não
Total

F. abs. acum.
64
204

F. absoluta
64
140
204

F. relativa
31.37
68,63
100

F. rel. acum.
31.37
100

Fonte: dados primários

Evidencia-se na tabela 30, que 68,63% dos entrevistados não possuem conta corrente
e 31,37% possuem.

("Sim
• Não
690/0

Figura 10: Possui conta corrente
Aspectos em relação à conta corrente

Tabela 31: Tempo de atendimento
F. absoluta
M. Satisfeito
Satisfeito
I ndi ferente
Insatisfeito

12

27
9
16

39
48
64

F. relativa
18,75
42.19
14.06
25.00

o

M. Insatisfeito

64

Total

F. abs. acum.

12

F. rel. acum.
18.75
60.94
75,00
100
100

100

Fonte: dados primários

Observa-se, na tabela 31, que 42,19% dos entrevistados estão satisfeitos corn o tempo
de atendimento, 25% insatisfeitos, 18,75% muito insatisfeitos. 14,06% indiferentes.
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Tabela 32: Velocidade de resposta do cadastro
M. Satisfeito
Satisfeito
Indiferente
Insatisfeito
M. Insatisfeito
Total

F. absoluta
17
26
8
13

F. abs. acum.
17
43
51
64

0

0

F. relativa
26,56
40,63
12,50
20,31
0

F. rel. acum.
26,56
67.19
79.69
100
100

100

64

Fonte: dados primários

Constata-se, na tabela 32, que 40,63% dos clientes estão satisfeitos com a velocidade
de resposta da viabilidade de situação cadastral, 26,56% muito satisfeitos. 20.31% insatisfeitos e
12,50% indiferentes.

Tabela 33: Clareza das informações
M. Satisfeito
Satisfeito
Indiferente
Insatisfeito
M. Insatisteito
Total

F. absoluta
21
32
4
7
0

F. abs. acum.
21
53
57
64
0

F. relativa
32,81
50.00
6.25
10,94
0

F. rel. acum.
32,81
82.81
89.06
100
100

100

64

Fonte: dados primários

A tabela 33 demonstra que 50% dos entrevistados estão satisfeitos com a clareza das
informações, 32,81% muito satisfeitos, 10,94% insatisfeitos e 6,25% indiferentes.

Tabela 34: Confiança/ informações corretas
M. Satisfeito
Satisfeito
Indiferente
Insatisfeito
M. Insatisfeito
Total

F. absoluta
23
36
3
1

Fonte: dados primários

0
64

F. abs. acum.
13
59
61
64
64

F. relativa
35.94
56.25
4.69
3.1 2
0
100

F. rel. acum.
35.94
92.19
96.88
100
100
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Vê-se, na tabela 34, que 56,25% dos clientes estão satisfeitos com a confiança/
informações corretas, 35,94% muito satisfeitos, 4,69% indiferentes e 3,12(%;

insatisfeitos.

Tabela 35: Eficiência na resoluc5o dos problemas
M. Satisfeito
Satisfeito
Indiferente
Insatisteito
M. Insansleito
Total

F. absoluta
15
31
7
11
0
64

F. abs. acurn.
15
46
53
64
64

F . relativa
23.4.4
48.44
10.94
17.18
0
100

F. rel. acurn.
23.44
71.88
82.8'
WO
100

Fonte: dados primários

Nota-se, na tabela 35, que 48,44% dos entrevistados estão satisfeitos com a eficiência
na resolução dos problemas, 23,44% muita

Satisleilos,

17,18% insatisfeitos e

10,94%

indiferentes.

Tabela 36: Tarifas cobradas
F. absoluta
M. Satisfeito
Sid isfeao

Inditerente
Insatisfeito
M. Insatisfeito
Total

14
-i-,
_...
11
13
4
64

F. abs. acum.

14
36
47
60
64

F. relativa

F. rel. acum.

21.88
34.37
17.19
20,31
6.25
100

21.88
56.25
73.44
93.75
100

Fonte: dados primários

A tabela 36 evidencia que 34,37% dos clientes estão satisfeitos com as tarifas
cobradas, 21,88% muito satisfeitos, 20,31% insatisfeitos, 17,19% indiferentes e 6,25% muito
insatisfeitos.
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Tabela 37: Possui cheque especial
F. ails. acum.

F. absoluta
Sim
No

19

Total

64

29
64

35

F. relativa

F. rel. acum.

45.31
54.69

45.31
100

100

Fonte: dados primários

Observa-se, na tabela 37, que 54,69% dos clientes não possuem cheque especial e
45,31% possuem.

11045°/0

55%

Figura 11: Possui cheque especial

▪ Sim

• Não
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Tabela 38: Interesse em ter cheque especial

Sim
Não
Total

F. absoluta
6
29
35

F. abs. maim.
6
35

F. relativa
17.14
82.86
100

F. rel. aeum.
17,14
WO

Fonte: dados primários

Constata-se, na tabela 38, que 82,86(h- dos entrevistados que não possuem cheque
especial não tem interesse em ter e 17,14% têm interesse.

si Sim
• Não

Figura 12: Interesse em ter cheque especial
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Tabela 39: Satisfação quanto A conta corrente
F. absoluta
15
42
4
3
0
64

M. Sat isfeito
Salisleito
Indiferente
Insatisfeito
M. Insatisfeito

Total

F. relzitiva
23.44
65.62
6.25
4,69
f)
100

F. abs. actin).
15
57
61
64
64

F. rel. ak:urn.
21.44
K9,06
95.31
100
100

Fonte: dados primários

Conforme a tabela 39, 65,62% dos clientes estão satisfeitos (plank) ;R1N
conta corrente, 23,44% muito satisfeitos, 6,25% indiferentes e 4,69q:

5% 0%
6%

23%

M. Satisfeito
• Satisfeito
Li Indiferente
Li Insatisfeito
• M. Insatisfeito

66%

Figura 13: Satisfação quanto à conta corrente
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Tabela 40: Possui conta poupança

Sim
Não
Total

F. absoluta
140
64
204

F. abs. acum.
140
104

F. relativa
68.63
31.37
100

F. rel. acum.
68,63
100

Fonte: dados primários

V8-se, na tabela 40, que 68.63% dos clientes possuem conta poupança e 3E37% não

possuem.

31 11111;)
• Sim
• Não
69%

Figura 14: Possui conta poupança
Aspectos quanto à conta poupança

Tabela 41: Tempo de atendimento

M. Satisfeito
Satisfeito
Indiferente
Insatisfeito
M. Insatisfeito
Total

F. absoluta
41
77
8
19
0
140

Fonte: dados primários

F. abs. acum.
41
113
121
140
140

F. relativa
29,29
51.43
5.71
13.57
0
100

F. rel. acum.
29.29
80.72
86,43
100
100
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Pelos dados da tabela 41, pode-se notar que 54,43% dos entrevistados estão satisfeitos
com o tempo de atendimento, 29,59% muito satisfeitos, 13,577 insatisfeitos

e 5.71(Á

indiferentes.

Tabela 42: Clareza das informações
F. absoluta
48
75
8
9

M. Satisfeito
Satisfeito
Indiferente
Insatisfeito
M. lnsatisfeito
Total

0
140

F. abs. acum.
48
123
131
140
140

F. relati‘ a
:4.19
53.57
5,71
6.43
0
100

F. rel. acurn.
34.29
87.86
93.57
100
100

Fonte: dados primários

Observa-se, na tabela 42, que 53,57% dos clientes estão satisfeitos corn a clareza das
informações prestadas, 34,29% muito satisfeitos, 6,43% insatisfeitos e 5,71% indiferentes.

Tabela 43: Confiança / informações corretas
M. Satisfeito
Satisfeito
hnliferente
Insatisfeito
M. Insatisfeito
Total

F. absoluta
72
57
7
4
0
140

F. abs. acurn.
72
129
136
140
140

F. rekuk a
51.43
40,71
5,00
2.86
0
100

F. rel. :tem.
51.43
92.14
97,14
100
100

Fonte: dados primários

Constata-se, na tabela 43, que 51,43% dos clientes estão muito satisfeitos com a
confiança/ informações corretas, 40,71

tk

satisfeitos, 5% indiferentes e 2.86% insatisfeitos.

Tabela 44: Eficiência na resolução dos problemas
M. Satisfeito
Satisfeito
Indiferente
Insatisfeito
M. Insatisfeito
'l'otal

F. absoluttt
45
67
21
7
0
140

F. abs. actint.
45
112
133
140
140

F. relativa
31,14
47,86
15,00
5.00
0
100

F. rel. aeurn.
32.14
80.00
95.00
100
100

Fonte: dados primários
Ao se analisar os dados da tabela 44, pode-se notar que 47,86% dos clientes estao
satisfeitos com a eficiência na resolução dos problemas. 32.14 7 muito satisfeitos. 15(:;

indi lerenies e 5% insatisfeitos.

Tabela 45: Satisfação quanto à poupança
F. absoluta
M. Satisfeito
Satisfeito
Indiferente
Insatisfeito
M. Insatisfeito
Total

42
89
8
1
0
140

F. abs. aeuni.
41
131
139
140
140

F. relativa
30,00
63,57
5.71
0.72
0
100

F. rel. acum.
30,00
93.57
99,28
IOU
100

Fome: dados primários
Vê-se, na tabela 45, que 63,57% dos entrevistados esto satisfeitos quanto aos
aspectos da conta poupança, 30% muito satisfeitos, 5,71% i ndi ferentes e (1.72 insatisfeitos.

IS M. Satisfeito

• Satisfeito
Indiferente
D Insatisfeito
• M. Insatisfeito

Figura 15: Satisfação quanto à poupança
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l'abela 46: Possui conta eletrônica

Sim
Nil°
Total

F. abs. aeurn.
47
204

F. absoluta
47
157
204

F. relativa
23.04
76.96
100

F. rel. =um.
23.04
100

Fonte: dados primários

Nota-se, pelos dados da tabela 46. que 76,96% dos clientes no possuem conta
eletrônica e 23,04% possuem.

1111Sim
• Não

Figura 16: Possui conta eletrônica

Aspectos da conta eletrônica

Tabela 47: Tempo de atendimento
M. Satisfeito
Satisfeito
Indiferente
Insatisfeito
M. Insatisfeito
Total

F. absoluta
19
21
2
5
0
47

F. abs. acum.
19
40
42
47
47

F. retail va
40,43
44.68
4.26
10.63
0
too

F. rel. acum.
40.43
55,11
5937
100
100

Fonte: dados primários

Observa-se, na tabela 47. que 44.68% dos clientes estilo satisfeitos com o tempo de

atendimento, 40,43% muito satisfeitos, 10,63% insatisfeitos e 4,26% indiferentes.
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Tabela 48: Clareza das informações
F. absoluta

F. abs. aeum.

M. Satisfeito

13

73

Satisfeito
Indiferente
Insatisteito
M. Insatisfeito

19
4

42
46
47
47

Total

47

I
0

F. relativa
45,94
40,42
8.5 I
2.13
0

F. rel. acum.
48.94
89.36
97,87
100
100

100

Fonte: dados primários

Constata-se, na tabela 48, que 48,94% dos clientes estio muito satisfeitos cum a
indiferentes e 2.13g

elarcza das informações, 40,42% dos clientes estio satisfeitos, 8,5 I
i nsatisfeitos.

Tabela 49: Confiança/ informações corretas
F. absoluta
24

M. Satisfeito
Satisfeito

11

Indiferente

1
0
0

Insatisfeito
M. Insatisfeito

Total

F. abs. num.

F. relativa

F. rel. acum.

51,06
46,81
1,13
0
0

51.06
97.87
I 00
100
100

24
46
47
47
47

47

100

Fonte: dados primários

Verifica-se, pelos dados da tabela 49, que 51,06% dos entrevistados estao muito
satisfeitos corn a confiança/ informações corretas, 46,81% satisfeitos, 2,13% indiferentes.

Tabela 50: Eficiência na resolução dos problemas
M. Satisfeito
Satisfeito

F. absoluta
17

Indiferente
Insatisfeito
M. Insatisfeito

25
2
3.
0

Total

47

Fonte: dados primários

F. abs.

aell111.

17
42
44
47
47

F. relativa

F. rel. num.

36,17
53.19
4,26
6,38
0

36.17
89.36
93.62

100

100
100
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A tabela 50 ressalta que 53,19% dos clientes esteio satisfeitos com a eficiência na

resoluçao dos problemas, 36,17% muito satisfeitos, 6,38% insatisfeitos e 4.26% indiferentes.

Tabela 51: Satisfação quanto à conta eletrônica
F. absoluta
I9

M. Satisfeito

25
-'
i

Satisfeito
Indiferente
Insatisfeito

M. Insatisfeito
Total

0

F. relatka

F. rel. acurn.

19
44
46

40.43
53.10
4.25

40,43
93.62
97.87

47
47

2,13
0

100

F. abs. acum.

IOU

100

47

Fonte: dados primários

Nota-se, na tabela 51, que 53,19% dos entrevistados estao salisreitOs quanto aos

aspectos da conta eletrônica, 40,43% muito satisfeitos, 4,25% indiferentes e 2,13'4 insatisfeitos.

2%
o M. Satisfeito
• Satisfeito

o Indiferente
o Insatisfeito
• M. Insatisfeito

Figura 17: Satisfação quanto 6. conta eletrônica
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Tabela 52: Possui empréstimo
F. abs. acum.

F. absoluta
Não

49
155

Total

'204

Sim

F. relativa

F. rel. acum.
24.02
I ( K)

24.02
75.98

49
204

100

Fonte: dados primários

A tabela 52 demonstra que 75,98% dos clientes não possuem emprestimo e 24,02%

possuem.

E Sim
• Não
76%

Figura 18: Possui empréstimo

Aspectos do empréstimo
Tabela 53: Tempo de atendimento
F. absoluta
M. Satisfeito
Satisfeito
Indiferente
Insatisfeito
M. Insatistai)
Total

F. abs. num.

F. relativa

F. rel. acorn.

15

15

30,61

30.61

21
6
7
0
49

36
41
49
49

42,86
12,24
14,29
0
100

73.47
85.71
100
100

Fonte: dados primários
Constata-se, na tabela 53, que 42,86% dos clientes estão satisfeitos quanto ao tempo
de atendimento, 30,61% muito satisfeitos, 14,29% insatisfeitos e 12,24% indiferentes.
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Tabela 54: Velocidade de resposta do cadastro
F. absoluta

F. abs. acurn.
27
34

F. relativa
28.57
26.53
14.29

F. rel. acurn.
28.57
55.10
69.39

44
49

20,41
10,20

89.80
100

M. Satisfeito
Salkfeito
Inch lerente

14

14

13
7

Insati.feito

10
5
49

M. Insatisfeito
Total

100

Fonte: dados primários

Verifica-se , na tabela 54. que 28,57% dos clientes estão muito satisfeitos com
velocidade de resposta de viabilidade da situação cadastral, 26,53% satisfeitos. 20.41(..4.
insatisfeitos,

14,29% indiferentes e 10.20% muito insatisfeitos.

Tabela 55: Clareza das informações
F. absoluta

M. Satisfeito
tittli,lcito
1mlil cuLattc
Insatistem ,
M. hisatisteito

IS
26
4
4
0

Total

49

F. abs. Ileum.
15
41
45
49
49

F. relativa
30.62

F. rel. acurn.
30,62

53,06
8.16
8.16
0

83.68
91.84
100
100

100

Fonte: dados primários
A tabela 55 ressalta que 53,06% dos entrevistados estão satisfeitos com a clareza das

informações, 30,62% muito satisfeitos. 8,16% indiferentes e 8,16% insatisfeitos.

Tabela 56: Confiança/ informações corretas
F. absoluta
15
26
6

M. Satisfeito
Satisfeito
Indiferente

.-)

Insatisfeito

M. Insatisfeito
Total

0
49

F. ails. acurn.
15
41
47
49
49

F. relativa
30.61
53.06
12.25
4.08
0
100

F. rel. acum.
30.61
83.67
95.91
100
100

Fonte: dados primários
Nota-se, na tabela 56, que 53,06% dos clientes estão satisfeitos com a confiança/
infonnações corretas, 30,61% muito satisfeitos, 12,25% indiferentes e 4,08% insatisfeitos.
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Tabela 57: Taxas cobradas
F. absoluta
M. Satisfeito

F. relativa

F. abs. Item.

F. rei.

aCI.1111.

16
18
8

16
34
42

32.65
36.73
16.33

32.65
69,38
85.71

Insansteito

7

49

14.29

1( 8 )

M. Insatisfeito
Total

0

49

0

100

Satisteno
Ilh 111cl-elite

49

100

Fonte: dados primários
A tabela 57 demonstra que 36,73% dos entrevistados estio satisfeitos com as taxas
cobradas, 32,65% muito satisfeitos, 16,33 9k indiferentes e 14.29 insatisfeitos.

Tabela 58: Satisfação quanto ao empréstimo
F. absoluta
M. Satisfeito
Satisteito
Inditerente
Insansleito
M. Insatisfeito

15
16
6

Total

49

1

0

F. abs. acurn.

F. relativa

F. rel. aeum.

30.61
53.06
12,25
4.08
0

30,61
83.67
95,92
100
I (K)

15
41
47
49
49

100

Fonte: dados primários

Constata-se que 53,06% dos clientes estão satisfeitos quanto ao empréstimo, 30,61%
muito satisfeitos, 12,25% indiferentes e 4,08% insatisfeitos, conforme os dados da tabela 58.

igt M.

Satisfeito

• Satisfeito
Indiferente
o Insatisfeito
• M. Insatisfeito

Figura 19: Satisfação quanto ao empréstimo
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'I'abela 59: Possui cartão de crédito
F. absoluta
Sim

Não
Total

51
152
204

F. abs. Ileum.

52
1 04

F. relativa

F. rel. acorn.

25.49
74.51
100

25,49
100

Fonte: dados primários

A tabela 59 demonstra que 74,51% dos clientes não possuem cartão de credito e

25,49% possuem.

al Sim

• Não

Figura 20: Possui cartão de crédito

Tabela 60: Interesse em ter cartão credito

Sim
Não
Total

F. absoluta
35
117
152

F. abs. acuin.
35
152

F. relativa
23,03
76.97
100

F. rel. num.
23.03
100

Fonte: dados primários

W.-se, na tabela 60, que 76,97% dos clientes que ndo possuem cartão de credit() na, ,
Lem interesse em ter e 23,03% possuem interesse.

gfi Sim
• Não

Figura 21 — Interesse em ter cartão de crédito
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Tabela 61: Possui titulo de capitalização

F. abs.

F. absoluta
Sim

Mio
Total

64
140
204

acum.
64
204

F.

relativa
31.37
68.63
100

F. rel.

acum.
31.37
100

Fonte: dados primários

Nota-se, na tabela 61, que 68,63% dos entrevistados não possuem titulo de
capitalização e 31,37% possuem.

Ill

31 %

NI Sim
• Não

69%

Figura 22: Possui titulo de capitalização
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Tabela 62: Motivo principal da aquisição do titulo de capitalização
F. absoluta
14
6
39
5
64

Int próprio
Conh ant
Ah cony func
Exig da caixa

Total

F. abs. acum.

F. relativa
21,88
9.38
60,93
7.81
100

14
20
59
64

F. rel.

aCL1111.

21.88
31.26
92.19
100

Fonte: dados primários

O motivo principal para a aquisição do titulo de capitalização, na opinião de 60,934
dos clientes, é a abordagem convincente do funcionário, 21,88%, interesse próprio, 9,38%,
conhecimento anterior, e 7,81% a exigência da Caixa, conforme pode ser observado na tabela 62.

Em lnt próprio
• Conh

ant

D Ab cony func
Exig da caixa

Figura 23: Motivo principal da aquisição do titulo de capitalização
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Em relação ao titulo de capitalização

Tabela 63: Clareza das informações
F. absoluta
M. Satisfeito

10

Sansfeilo
Indiferente
Insatisteito
M. Insatisfeito

29
0
15
0
64

Total

F. abs. aeurn.
20
49
49
64
64

F. relativa

F. rel. aeutu.

31.25
45.31
0
23.44
0

31.25
76.56
76.50
10(1
100

100

Fonte: dados primários

Constata-se. na tabela 63. que 45,31% dos clientes estão satisfeitos com a clareza das
informações, 31,25% muito satisfeitos, 23,44% insatisfeitos.

Tabela 64: Confiança/ informações corretas
F. absoluta
M. Satisfeito
Satisfeito
Inkhletente
Insatis lent,
M. Insatisfeito

16
32
0
11
5

Total

64

F. abs. acum.
26
48
48
59
64

F. relativa

F. rel. acum.

25.00
50.00
0
17.19
7.81

25.00
75.00
75.00
92.19
100

100

Fonte: dados primários

A tabela 64 demonstra clue 50% dos clientes estão satisfeitos corn a confiança/
informações corretas, 25% muito satisfeitos, 17,19% insatisfeitos e 7,81% muito insatisfeitos.
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Tabela 65: Valor
F. absoluta
Satisfeito
In& ferente
Insatisfeito
M. Insatisfeito

11
41
0
12
0

Total

64

M. Satisfeito

F. abs. ac um.

F. relaik a

F. rel. acum.

17.19
64.06
0
18.75
0

17.19
81.25
81.25
100
100

11
51
52
64
64

100

Fonte: dados primários
De acordo corn a tabela 65, 64.06% dos entrevistados estão satisfeitos corn o valor,
18.75% insatisfeitos e 17,19% muito satisfeitos.

Tabela 66: Satisfação quanto ao titulo de capitalização
F. absoluta
M. Satisfeito
Sati.dedo
Indiferente
Insatisfeito
M. Insatisfeito

14
39
0
7
4

Total

64

F. abs. aC11111.

F. relativa

14
53
53
60
64

21.88
611.93
0
10.94
6. 2 5
100

F. rel. aCUM.
21.88
82.81
82.81
93.75
100

Fonte: dados primários
Nota-se, na tabela 66, um grau de satisfação de 60,93% dos clientes ao titulo de
capitalização, 21,88% se consideram muito satisfeitos, 10,94% insatisfeitos e 6,254 muito

insatisfeitos.

E M. Satisfeito

• Satisfeito
o Indiferente
o Insatisfeito
• M. Insatisfeito

61%

Figura 24: Satisfação quanto ao titulo de capitalização
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Tabela 67: Possui seguro

Sim
Não
Total

F. ;.thsoluta
36
168
204

F. abs. acum.
36
204

F. relativa
17,65
52.35
100

F. rel. actim.
17.65
100

Fonte: dados primários

Os dados da tabela 67 demonstram que 8135% dos clientes não possuem seguro

17.65% dos clientes possuem.

El Sim
• Não

Figura 25: Possui seguro

e
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Tabela 68: Motivo principal da aquisição do seguro
F. abs. num.

F. absoluta

Exit! da caixa
Total

F. relativa

F. rel. actun.

27.78
44.4.5

27,78
47.22
91.67

8.33

100

10
17
33
36

10
7
16
:,,
36

Int próprio
Conh ant
Ah cony fune

19.44

100

Fonte: dados primários

O motivo principal para a aquisição do seguro, de acordo com 44.45q dos

entrevistados, d a abordagem convincente do funcionário, sendo que 27,78% responderam que
interesse próprio, 19,44% conhecimento anterior e 8,33% exigência da Caixa, como pode ser
visto na tabela 68.

8%
28%

• Int próprio
• Conh ant
Ab cony func

45%

o Exig da caixa
19%

Figura 26: Motivo principal da aquisição do seguro
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Em relação ao seguro

Tabela 69: Clareza das informações

NI. Saiisfeilo

4

F. relatiVa
1 1.1 1

F. rel. ael1111.
1 1.1 I

Satisfeito
Indiferente
Insatisfeno
NI. I nsatisfeito

25

69.45

80.56
80.56
100
100

Total

36

F. absoluta

F. abs. acorn.

o
7

36
36

9.44
100

Fonte: dados primários

Verifica-se, na tabela 69, que 69,45% dos entrevistados estão satisfeitos coin a clareza
das informações, 19,44% insatisfeitos, 11,11% muito satisfeitos.

Tabela 70: Confiança/ informações corretas
F. absoluta
M. Satisfeito
Satisfeito
Indiferente
Insatisfeito
NI. Insatisfeito

Total

3
29
-)
_-,
0
36

F. abs. acum.
3
31
34
36
36

F. relativa

F. rel. acum.

8.34
80,56
5.55
5.55
0

8.34
88.90
94,45

I (X)
100

100

Fonte: dados primários

Os dados da tabela 70 demonstram que 80,5(Y:4 dos clientes estão satisfeitos corn a

confiança/informações
insatisfeitos.

corretas,

8,34% muito satisfeitos. 5.55% indiferentes

e

5.55%

Tabela 71: Valor
M. Satisfeito
Satisfeito
I ndi ferente
Insatisfeito
M. I nsatisfei to

F. absoluta
7
17
0
._1
0

F. ails. ileum.

F. relativa

F. rel. aeurn.

19.45
75.00
0
5.55
0
100

19,45
94.45
94,45
100
100

7
34
34
36
36

36

Total

Fonte: dados primários
Nota-se, na tabela 71, que 75% dos clientes estão satisfeitos com o valor cobrado do
seguro, 19,45% muito satisfeitos. 5,55% insatisfeitos.

Tabela 72: Satisfação quanto ao seguro
F. absoluta
Satisfeito
Indiferente
Insatisfeito
M. Insatisfeito

5
29
0
2
0

Total

36

M. Satisfeito

F. abs. acurn.

F. relativa

F. rel. want

13,89
80.56
0
5.55
0

13.89
94.45
94,45
1(X)
100

5
34
34
36
36

100

Fonte: dados primários

Na tabela 72, observa-se que 80,56% dos clientes estão satisfeitos quanto ao seguro.

13.89% muito satisfeitos e 5,55% insatisfeitos.

▪ M. Satisfeito
• Satisfeito
t7j Indiferente

o Insatisfeito
• M. Insatisfeito

80%

Figura 27: Satisfação quanto ao seguro
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Tabela 73: Principal motivo para a escolha da CEF

Atendimento
Localização
Ser two confidvel
Var prod serv
Valor tarifas
Rec salad° na cef
Fac Empftimo.,
Rapide, p/ apro% cud
Outro
Total

F. absoluta
7
19
72
6
20
41
1
2
6
0
204

F. abs. acum.
7
36
108
114
134
176
198
204
204

F. relativa
3,43
14.22
35.30
2,94
9,80
20,59
10.78
2,94
0
100

F. rel. acum.
3.43
17,65
52,95
55,89
65,69
86,28
97,06
I (X)
100

Fonte: dados primários

Conforme a tabela 73, o principal motivo para a escolha da CEF é por esta instituição
ser um banco confilivel, para 35,30% dos entrevistados, já para 20,59% é o fato de que é o local
onde recebem o salário, para 14,22% deve-se à localização, para 10,78% é a facilidade de
empréstimo, seguido de 9,80% pelo valor da tarifa, 3,43% o atendimento, 2,94% pela variedade
de produtos e serviços, e, por último, 2,94% pela rapidez para aprovar o cadastro.

• Atendimento

3%
11%

14%

• Localização
Ser bco confidwl

21%

DVar prod serv
35%

10%

N Valor tarifas

3%
o Rec salário na cet

Figura 28: Principal motivo para a escolha da CEF
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Tabela 74: Pensando em tudo aquilo que se espera de um banco, você diria que está:
F. absoluta
62
135
5

M. Satisfeito
Satisfeito
111,111k:roue

Iiiaii,,Iciio

..)
_

M. Insutisleito

0

Total

F. abs. acurn.
62
197
202

F. relativa
30.39
66.18
2.45

204
2 04

F. rel. actun.
30.39
96.57
99.02

0,98

100

0

100

100

204

Fonte: dados primários

Ao serem questionados sobre pensando em tudo aquilo que se espera de urn banco,
observa-se que, na tabela 74, 66,18% dos clientes responderam que estão satisfeitos, 30,39%
muito satisfeitos, 2,45% dos. clientes indiferentes

e 0,98% .insatisfeitos.

• M. Satisfeito
• Satisfeito
ID Indiferente

o Insatisfeito
• M. Insatisfeito

Figura 29: Satisfação geral
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6.1 Analise Complementar dos Dados
Apresenta-se a seguir a análise complementar dos dados internos e da pesquisa por
intermédio de questionários do segmento essencial da Agência Mauro Ramos.
Pelos referidos dados, pode-se tragar um perfil médio do usuário do segmento
essencial da Caixa, no qual predomina o sexo feminino, com 52,94%, com uma faixa etária de
74,51% de 20 a 49 anos. Quanto ao estado civil, constata-se um índice de 42,65% para casados e
33,82% para solteiros, sendo o nível escolar predominante o ensino médio completo com 41,17%
e no aspecto profissional constata-se que 54,41% são funcionários de empresa privada.
Quanto aos dados referentes "as contas, constata-se que houve um aumento no número
de contas correntes de 14,45%, poupanças de 42,13% e eletrônicas de 1.100%. Esse aumento
expressivo de contas eletrônicas é devido ao fato de que trata-se de uma conta de fácil abertura, a
qual não se exige depósito inicial, apenas carteira de identidade e CPF, não tem tarifa nem
incidência de CPMF. Nesse tipo de conta não pode ocorrer movimentação superior a R$ 1.000,00
mensais; caso ocorra, a conta é automaticamente bloqueada pelo sistema. Essa conta é destinada
a clientes que procuram o banco para abrir uma conta, simplesmente, para sacar o valor
depositado. Verifica-se, também, uma diminuição no número de contas investimentos de 43,75%.
Quanto à evolução no saldo total das contas do segmento essencial, houve aumento de
18,60% no saldo das contas poupanças. Diminuição no saldo das contas de depósito a vista de
40,29%. As contas de depósito a vista englobam as contas eletrônicas e as contas correntes.
Diminuição no saldo da conta investimento de 59,73%.
Em relação à evolução na quantidade de contratos, houve diminuição na modalidade
de CDC de 56,52%, no cheque especial de 4,80%. CDC é o crédito direto ao cliente, para o qual
fica disponível, porém sendo uma das operações de empréstimo com as taxas mais altas. Outro
dado revela que apenas 41,71% dos clientes que possuem conta corrente possuem cheque
especial. Houve aumento na quantidade de contratos de consignação de 904,54%, sendo este
consignado em folha de pagamento, pela qual, mesmo que o nome do cliente conste no SERASA
e no SISBACEN, há possibilidade de ser aprovada a situação cadastral.
Quanto à evolução no saldo dos contratos, houve diminuição no saldo de CDC de
43,87% e no cheque especial de 33,05%. Houve aumento também no saldo dos contratos de
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consignação de 622,42%, credpessoal de 138,57% e ccfgts de 51,86%. Os contratos de
credpessoal são disponibilizados aos clientes que recebem o salário na CEF, porém a empresa na
qual trabalham e a CEF não assinaram convênio para desconto em folha de pagamento, sendo

então disponibilizada essa linha de empréstimo. Os contratos de ccfgts correspondem A aquisição
de imóvel e As linhas de construção.
Em relação à inadimplência, houve aumento no saldo de CDC de 87,46%, credpessoal
de 96,49% e consignação de 2027,94%. Esse aumento expressivo no saldo de consignação é
devido, também, ao aumento nessa linha de empréstimo nesse período.
Quanto à evolução na quantidade de títulos/ apólice vendidas, ocorreu uma

diminuição na quantidade de seguro de vida de 58,11%, seguro fácil de 42,30%, igualdade de
seguro auto, aumento de capitalização de 996,79% e previdência de 222,22%. No caso do seguro
auto, o número de contratos é inexpressivo no segmento essencial. Esse aumento considerável na

quantidade de titulo de capitalização, deve-se a um foco maior das campanhas nesse produto, e
em relação A previdência, devido a uma maior divulgação e conscientização de buscar outra
forma de previdência.
No que diz respeito A evolução na quantidade de cancelamento /mês, a quantidade de
seguro vida, seguro auto e previdência é inexpressiva no segmento essencial. Quanto ao seguro
vida, esse número deve-se ao fato que a maioria é realizada com pagamento Calico com cobertura
anual. Há um aumento na quantidade de cancelamento de seguro fácil de 113,04% e de

capitalização de 760%. 0 cancelamento da capitalização deve-se ao fato que o prazo é de 60 ou
36 meses, com a possibilidade de o cliente resgatar antes, depois de doze meses, e também
devido ao aumento na quantidade desse produto.

Quanto A evolução na quantidade de cartões de crédito ocorreu um aumento na
quantidade, de 77,25%, evidenciado a maior aceitação e procura por esse produto.
Em relação ao índice de rentabilidade por produto/serviço, verifica-se que o cheque
especial proporciona o maior índice, 6,2673, seguido pelo cartão de crédito 5,2096; CDC 2,9381;
consignação 1,4493; conta corrente 1,2798; crédito pessoal 1,1763; poupança 0,3891;
construcard 0,3666; conta eletrônica 0,3470; aquisição de material de construção 0,2106;
aquisição de imóvel 0,2106 e fundo investimento 0,0930.
Quanto A gestão da rentabilidade do segmento essencial/ valor verifica-se aumento no
valor de janeiro a novembro de 2005, de 263,68%, posterior diminuição em janeiro de 72,31%, e
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posterior aumento de 86,14%. Nota-se, então, que no decorrer dos meses do ano há aumento no
valor da gestão da rentabilidade do segmento essencial .
Em relação ao detalhamento do índice de rentabilidade/valor por produto, verifica-se
que no primeiro semestre de 2005 o cheque especial e a poupança tiveram o maior índice de
rentabilidade; no segundo semestre de 2005, foi a vez da poupança e das consignações, e no
primeiro semestre de 2006, o cheque especial e a poupança.
Quanto aos clientes pesquisados, eles têm pouco tempo de relacionamento com a
Agência Mauro Ramos, sendo 60,30% com menos de 5 anos, 29,90% de 5 a 10 anos. No

segmento essencial há uma volatilidade dos clientes, principalmente aqueles que buscam o banco
para abrir uma conta por imposição da empresa na qual trabalham, para receber o seu salário.
0 aspecto atendimento foi avaliado quanto: à apresentação dos funcionários,
organização no atendimento, simpatia/receptividade, conhecimento, clareza nas informações
prestadas, atenção As dúvidas apresentadas e tempo de espera para o atendimento. Excetuando-se
este último, que teve predominância de insatisfeitos com 44,12%, quanto aos outros aspectos, os
clientes estão satisfeitos. Considerando-se o conjunto dos aspectos, 72,06% estão satisfeitos com
o atendimento, 16,18% muito satisfeitos, 7,84% insatisfeitos e 3,92% indiferentes.
Em relação à conta corrente, 31,37% a possuem e 68,63% não a possuem. Dos que
possuem conta corrente, foram avaliados os aspectos: tempo de atendimento, velocidade de
resposta do cadastro, clareza das informações, confiança/ informações corretas, eficiência na
resolução dos problemas e tarifas cobradas. Em todos os aspectos predominaram os clientes
satisfeitos, dentre os quais 65,62% dos clientes estão satisfeitos, 23,44% muito satisfeitos, 6,25%
indiferentes e 4,69% insatisfeitos.
Desses clientes, 54,69% não possuem cheque especial e 45,31% possuem. Verifica-se
uma proporção baixa de clientes que possuem cheque especial, já que nas contas com este tipo de
cheque a incidência da tarifa da conta é menor, fora os benefícios que proporciona. Desses
clientes, que não possuem cheque especial, 82,86% não tem interesse ern tê-lo e 17,14% têm
interesse.
Quanto A conta poupança, 68,63% a possuem e 31,37% não a possuem. Dos que
possuem conta poupança, foram avaliados os aspectos: tempo de atendimento, clareza das
informações, confiança/ informações corretas, eficiência na resolução dos problemas. Em todos
os aspectos houve predominância dos clientes satisfeitos. Considerando-se todos os aspectos,
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63,57% dos clientes estão satisfeitos, 30% muito satisfeitos, 5,71% indiferentes e 0,72%
insatisfeitos.
Em relação à conta eletrônica, 23,04% a possuem e 76,96% não a possuem. Dos que
possuem conta eletrônica, foram avaliados os aspectos: tempo de atendimento, clareza das

informações, confiança/ informações corretas, eficiência na resolução dos problemas. Os aspectos
tiveram predominância dos clientes satisfeitos e muito satisfeitos. Considerando-se todos os
aspectos, 53,19% dos clientes estão satisfeitos, 40,43% muito satisfeitos, 4,25% indiferentes e

2,13% insatisfeitos.
Quanto a empréstimos na agência, 24,02% os possuem e 75,98% não os possuem.
Dos que possuem empréstimo, foram avaliados os aspectos: tempo de atendimento, velocidade de
resposta do cadastro, clareza das informações, confiança/ informações corretas, taxas cobradas.
Nestes aspectos houve predominância de clientes satisfeitos, excetuando-se quanto à velocidade
de resposta da situação cadastral, que teve 28,57% dos clientes muito satisfeitos, 26,53%
satisfeitos, 20,41% insatisfeitos, 14,29% indiferentes e 10,20% muito insatisfeitos. Esse aspecto
foi o que teve a maior proporção de clientes insatisfeitos e muito insatisfeitos. Isso se deve ao
prazo de 1 a 15 dias para análise do cadastro para resposta de viabilidade da situação cadastral.
Considerando todos os aspectos, 53,06% dos clientes estão satisfeitos, 30,61% muito satisfeitos,

12,25% indiferentes e 4,08% insatisfeitos.
Em relação a cartão de crédito na Caixa, 74,51% dos clientes não o possuem e 25,49%
possuem cartão de crédito, sendo que, destes últimos, 76,97% não têm interesse em ter e 23,03%
possuem interesse.
Quanto a titulo de capitalização, 31,37% o possuem e 68,63% não o possuem. Dos

que possuem títulos de capitalização, foram avaliados os aspectos: clareza das informações,
confiança/ informações corretas e valor. Nestes aspectos houve predominância dos clientes
satisfeitos. Considerando-se todos os aspectos, 60,93% dos clientes estão satisfeitos, 21,88%
muito satisfeitos, 10,94% insatisfeitos e 6,25% muito insatisfeitos. Questionados, sobre o
principal motivo da aquisição, os clientes que possuem títulos de capitalização, 60,93%
indicaram a abordagem convincente do funcionário, 21,88%, o interesse próprio, 9,38% , o
conhecimento anterior e 7,81% a exigência da Caixa. Esses dados evidenciam a importância do
funcionário na apresentação do produto ao cliente.
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Em relação a seguros, 17,65% os possuem e 82,35% não os possuem. Dos que
possuem seguro foram avaliados os aspectos: clareza das informações, confiança/ informações
corretas e valor. Nestes aspectos houve predominância dos clientes satisfeitos. Considerando
todos os aspectos, 80,56% dos clientes estão satisfeitos, 13,89% muito satisfeitos, 5,55%
insatisfeitos. Questionado aos clientes que possuem seguro, qual o principal motivo da aquisição,
para 44,45% foi por abordagem convincente do funcionário, para 27,78% foi o interesse próprio,
para 19,44% o conhecimento anterior e para 8,33% a exigência da Caixa. Esses dados
evidenciam a importância do funcionário na apresentação desse produto ao cliente.
Em relação a tudo aquilo que o cliente espera de um banco, 66,18% dos clientes estão
satisfeitos, 30,39% muito satisfeitos, 2,45% dos clientes indiferentes e 0,98% dos clientes
insatisfeitos, evidenciando que, de maneira geral, os clientes do segmento essencial da Agencia
Mauro Ramos estão satisfeitos.
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7 AÇÕES ESTRATÉGICAS E OPERACIONAIS PROPOSTAS
Com base na análise realizada dos dados internos e da pesquisa de satisfação dos
clientes do segmento essencial da Agência Mauro Ramos da Caixa Econômica Federal são
propostas as seguintes ações para assegurar a sustentabilidade de negócios da referida Agência:
1. A Caixa deve procurar melhorar o nível de serviços aos clientes, principalmente
com relação ao tempo de espera de atendimento e resposta de viabilidade cadastral, já que é
constante a reclamação dos clientes do segmento essencial em relação a estes aspectos. Quanto ao
primeiro aspecto, há clientes que esperam e quando são atendidos não podem efetivar o serviço
por causa da falta de documentação, do sistema inoperante ou por ter se dirigido ao setor
incorreto. Para diminuir essa demanda de clientes na fila e apressar a agilidade no setor, há
necessidade de ocorrer uma filtragem, a qual é proposta para o gerente de relacionamento, que irá
abordar os clientes que estão esperando e verificar se realmente estão com toda documentação e
se este é realmente o setor apropriado, tirar dúvidas e agilizar o atendimento dos clientes que
demandam uma atividade rápida, como por exemplo liberar a identificação positiva. Em relação
resposta das condições cadastrais, que nesse caso são clientes que possuem um relacionamento
maior com a instituição ou possíveis clientes potenciais, há necessidade de agilidade e
diminuição no tempo de resposta. Clientes que hoje procuram abrir uma conta corrente, com
cheque especial, cartão de crédito ou empréstimo, estão sujeitos a um prazo de até quinze dias.
Para diminuir esse tempo de análise de viabilidade cadastral, lid necessidade de dar a eles
prioridade e diminuir o tempo de resposta em até cinco dias. Para isso, cada funcionário ficará
responsável pela conclusão de todo o atendimento ao cliente, desde o preenchimento do cadastro
até a implantação da operação solicitada, tendo assim um maior controle do tempo de resposta
das condições cadastrais. Na situação atual, os funcionários preenchem o cadastro e colocam o
material num armário, até que alguém tenha tempo para pegá-lo e proceder a análise.

2. A Caixa deve desenvolver ferramentas para levar a produtividade no esforço de
venda. Como verificado na pesquisa, a aquisição dos produtos realiza-se, na maioria das vezes,
em conseqüência da abordagem convincente do funcionário. Hoje, há campanhas que medem o
desempenho por agência, não sendo direcionadas para cada segmento da Caixa. Enfim, para criar
uma maior competitividade, a meta deve ser direcionada aos funcionários, proporcionando um
maior comprometimento e conseqüentemente melhores resultados.
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3. A Caixa deve promover rodízios dos funcionários nos diferentes setores de
atuação para que eles tenham conhecimento das diferentes áreas da instituição, alem de
proporcionarem suporte aos funcionários com sobrecarga de trabalho.
4. A Caixa deve estabelecer, também, metas de treinamento para cada funcionário,
que é uma forma de procurar estimular o desenvolvimento dos seus quadros, sendo o gerente de
relacionamento responsável pela escolha e direcionamento para cada funcionário, de acordo com
a necessidade de aprimoração.
5. Deve ainda realizar um trabalho junto aos clientes, pois no segmento essencial há
ainda clientes potenciais aos quais podem ser disponibilizados produtos que proporcionem uma
maior rentabilidade da carteira, principalmente, quanto à disponibilidade de cheque especial,
cartão de crédito e as linhas de empréstimo que, se proporcionados, acarretarão também

benefícios a eles.
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8 I N V ESTINI ENTOS E RESULTADOS DAS AÇÕES DEFINIDAS
Procurando dar continuidade nas nifies propostas, para assegurar a sustentabilidade de

negócios da Agência Mauro Ramos, são sugeridos os seguintes investimentos e resultados em
cada ação proposta:
1. A primeira ação proposta é alterar o modo de atendimento dos funcionários para
melhorar o nível de serviços aos clientes; o gerente de relacionamento ficará responsável pela
filtragem, e cada funcionário pela conclusão total do atendimento do cliente. Assim, não haverá
necessidade de investimento e a ação proporcionará um menor tempo de resposta das condições
cadastrais, como menor tempo de espera para ser atendido.
2. Na segunda

não proposta para estimular o funcionário a oferecer e,

conseqüentemente, vender mais, a Agência Mauro Ramos proporcionará uma premindo para o
funcionário de melhor desempenho para cada segmento, levando-se ern consideração a
produtividade mensal. Essa premindo será de R$50,00 mensais, sendo divulgados os melhores
em reuniões realizadas para tal fim. Isso proporcionará uma maior motivação, reconhecimento e
comprometimento de cada funcionário em atingir a meta de vendas e, conseqüentemente,

aumentará a rentabilidade do segmento essencial.
3. A terceira não proposta é realizar rodízios dos funcionários. Para isso, o segmento
essencial e o setor social proporcionarão suporte de acordo com a demanda. Assim, não haverá
necessidade de investimentos e esta não proporcionará uma redução no tempo de espera em cada

setor.
4. A quarta não proposta é estabelecer metas de treinamento para cada funcionário.

Não há necessidade de investimento, uma vez que a Caixa disponibiliza já para seus funcionários
a Universidade Caixa, a qual os funcionários podem cursar através da internet. E. o gerente de
relacionamento que ficará responsável em inscrever o funcionário para realizar o treinamento de
acordo com a maior necessidade. Enfim, esta medida proporcionará funcionários mais
qualificados, com grau elevado de conhecimento na Area de atuação.
5. A quinta proposta é realizar um trabalho junto aos clientes. Não há necessidade de
investimentos, pois, no segmento essencial, apesar de haver, nos primeiros quinze dias do mês,
uma sobrecarga aos funcionários, nos últimos quinze dias há ociosidade. Procurando aproveitar
melhor os últimos quinze dias de cada mês, serão filtrados os clientes que não possuem cheque
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especial , cartão de crédito e também os clientes que terminaram o empréstimo, para verificar a
viabilidade e entrar em contato com eles para informar sobre a operação disponível. Enfim, isso

proporcionará um melhor aproveitamento na carteira e conseqüentemente uma maior
rentabilidade.

8.1 Controle do processo
Para garantir que as ações propostas atinjam os resultados esperados, caberá ao
gerente de relacionamento monitorar os resultados alcançados corn as seguintes formas de

análise:
1. Dia de preenchimento do cadastro e de resposta de viabilidade da situação
cadastral.
2. Verificar o tempo que cada cliente esperou para ser atendido.
3. Analisar a produtividade de cada funcionário, comparar análise histórica.
4. Verificar se o funcionário realizou o treinamento na Universidade Caixa, conforme

indicação para o curso.
5. Verificar a rentabilidade do segmento essencial, comparar análise histórica e
analisar o nível de penetração por produto.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Caixa é vista pela sociedade brasileira como uma empresa segura, tradicional, de
credibilidade e responsável pelo atendimento dos programas sociais do Governo Federal.

Conhecedora dessas tradições e de suas atribuições, procura sua viabilidade financeira, uma vez
que o mercado financeiro, em constante mudança e em concorrência acirrada, caracteriza-se por
intenso relacionamento comercial entre bancos e clientes.
A segmentação Caixa adotou estratégias de relacionamento por carteiras de clientes e

está fundamentada no relacionamento e atendimento ideal para cada segmento de cliente,
constituída segundo critérios como renda e volume de negócios, tendo como objetivo atender as
necessidades de seus clientes.
A Caixa, em virtude da sua missão de contribuir para o desenvolvimento social e de
sua condição de empresa pública, está voltada a prestar serviços também aos clientes de baixa
renda, enquadrados no segmento essencial. Esta situação, considerada adversa por outras

instituições, torna-se uma oportunidade se a empresa desenvolver produtos de baixo custo e
ampliar os seus canais de distribuição, substituindo o canal agência por outros alternativos. A
oportunidade no caso é representada pelo ganho em escala, em decorrência do grande volume
desse grupo de clientes e da baixa lucratividade proporcionada por cliente.
Apesar de os clientes do segmento essencial proporcionarem à Caixa a menor

penetração dos seus produtos, há clientes aos quais podem ser disponibilizados produtos que
proporcionem uma maior rentabilidade da carteira. Realizar um trabalho aos clientes,

principalmente sobre a disponibilidade de cheque especial, cartão de crédito e as linhas de
empréstimo que a Caixa proporciona e os beneficias que isso acarreta aos mesmos.
Ern relação à satisfação dos clientes do segmento essencial, conforme análise,
percebe-se que estão satisfeitos, porém com necessidade de ações que representem ajustes,
principalmente no tempo de atendimento e resposta de viabilidade cadastral, visto que 6 muito

mais caro conquistar um novo cliente do que manter um cliente existente.
Levando-se em consideração que o presente trabalho limitou-se ao segmento

essencial, recomenda-se outros estudos sobre os segmentos integral e personalizado, incluindo
um estudo comparativo entre eles.
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Enfim, leva-se em consideração a complexidade destes estudos, uma vez que a Caixa
é uma das instituições financeiras mais completas, atuando como banco comercial como os

demais, e prioritariamente como banco social.
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Apêndice A- Relatório do pre-teste.

0 pré-teste tem como finalidade evidenciar possíveis falhas na redação do
questionário, tais como: complexidade das questões, imprecisão na redação, desnecessidade das
questões, constrangimentos ao informante, exaustão.
Foram aplicados dez pré-testes. Foram escolhidos para a aplicação do pré-teste

funcionários terceirizados que prestam serviço para a Agência Mauro Ramos. Todos os
respondentes do pré-teste levaram em conta o preenchimento da entrevista em situação real.
Todos os pré-testes foram analisados depois de feitas algumas perguntas pelas pessoas
que responderam o questionário. A pergunta que ocorreu dúvidas foi a de número 17, você possui
conta eletrônica na agência? Algumas pessoas identificam essa conta como conta salário, não
sabem que é a conta eletrônica. Como toda conta pode ser conta salário, resolveu-se por não
alterar o instrumento de coleta de dados.
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Apêndice B- Questionário
A presente pesquisa tem por finalidade avaliar a satisfação dos clientes da Agência
Mauro Ramos da Caixa Econômica Federal e faz parte de um trabalho de conclusão do curso de
Administração da Universidade Federal de Santa Catarina.
Os dados aqui informados serão mantidos em sigilo e serão usados somente para
os fins desta pesquisa.
Desde já se agradece a sua colaboração!
Data:
1- Qual seu sexo?
0 Feminino
0 Masculino
2- Qual sua idade?
0 Menos de 20 anos
LI De 20 a 29 anos
O De 30 a 39 anos
0 De 40 a 49 anos
0 De 50 a 59 anos
0 60 anos ou mais
3- Qual seu estado civil?
El Solteiro
O Casado
O Divorciado/ Separado
Viúvo
O União Estável
o Outro.Qual:
4- Qual seu grau de escolaridade?
0 Fundamental incompleto
0 Fundamental completo
0 Médio incompleto
0 Médio completo
0 Superior incompleto
0 Superior completo

Hora:
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5- Qual a sua principal ocupação?
Profissional liberal
O Funcionário de Empresa Privada
OFunciondrioPúblico
o Autônomo
0 Aposentado
0 Estudante
O Dona de Casa
0 Desempregado

o Empresário

o Outra.Qual:
6-Qual o tempo de relacionamento na Agência Mauro Ramos:
0 Menos de 5 anos
0 De 5 a 10 anos
0 De 11 a 15 anos
0 16 anos ou mais
7- Ao se tratar do atendimento, qual sua satisfação quanto aos seguintes aspectos: (use a
escala 1- Muito Satisfeito; 2- Satisfeito; 3- Indiferente; 4- Insatisfeito; 5- Muito

Insatisfeito)
Apresentação dos funcionários

1

2

3

4

5

Organização no atendimento

1

2

3

4

5

Simpatia/ Receptividade

1

2

3

4

5

Conhecimento

1

2

3

4

5

Clareza nas informações prestadas
Atenção As dúvidas apresentadas

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Tempo de espera para o atendimento

1

2

3

4

5

8- Considerando o conjunto dos aspectos avaliados acima, qual a sua satisfação quanto ao
atendimento da agência Mauro Ramos?

0
0
0
0

o

Muito satisfeito
Satisfeito
Indiferente
Insatisfeito
Muito insatisfeito

9- Voce possui conta corrente na agência?
O Sim
▪ N5o

CASO A RESPOSTA SEJA NÃO, PULE PARA A QUESTÃO 14.
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10- Em relação à conta corrente, corno você avalia os seguintes aspectos: ( use a escala 1

-

Muito Satisfeito; 2 Satisfeito; 3 Indiferente; 4 Insatisfeito; 5 Muito Insatisfeito )
-

-

-

-

Tempo de atendimento

1

2

3

4

5

Velocidade de resposta do cadastro

1

2

3

4

5

Clareza das informações

1

2

3

4

5

Confiança/ informações corretas

1

2

3

4

5

Eficiência na resolução dos problemas

1

2

._

4

ti

Tarifas cobradas

1

2

3

4

5

11-Você possui cheque especial na agência?
0 Sim
Não
CASO A RESPOSTA SEJA SIM, PULE PARA A QUESTAO 13
12- Você tem interesse em ter cheque especial?

0 Sim

▪ Não
13- Qual a sua satisfação quanto a sua conta corrente, considerando os aspectos já discutidos?
El Muito satisfeito
El Satisfeito
O Indiferente
Insatisfeito
0 Muito insatisfeito

o

14- Você possui conta poupança na agência?

O Sim
Não
CASO A RESPOSTA SEJA NÃO, PULE PARA A QUESTÃO 17.
15- Em relação à conta poupança, como você avalia os seguintes aspectos: ( use a escala 1

Muito Satisfeito; 2 Satisfeito; 3 Indiferente; 4 Insatisfeito; 5 Muito Insatisfeito )
1
Tempo de atendimento
2
3
4
5
-

-

-

-

Clareza das informações

1

2

3

4

5

Confiança/ informações corretas

1

2

3

4

5

Eficiência na resolução dos problemas

1

2

3

4

5

-
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16- Qual a sua satisfação quanto a sua conta poupança, considerando os aspectos já
discutidos?

o Muito satisfeito
o Satisfeito
Indiferente

o Insatisfeito
o Muito insatisfeito
17- Você possui conta eletrônica na agência?

O Sim
O Não
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18- Em relação à conta eletrônica, como você avalia os seguintes aspectos: (use a escala 1Muito Satisfeito; 2 Satisfeito; 3 Indiferente; 4 Insatisfeito; 5 Muito Insatisfeito )
-

-

-

-

Tempo de atendimento

1

2

3

4

5

Clareza das informações

1

2

3

4

5

Confiança/ informações corretas

1

2

3

4

5

Eficiência na resolução dos problemas

1

?

3

4

5

19- Qual a sua satisfação quanto a sua conta eletrônica, considerando os aspectos já
discutidos?
O Muito satisfeito
O Satisfeito
O Indiferente
O Insatisfeito
o Muito insatisfeito
20-Você possui empréstimo na agência?
0 Sim
Não
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21- Em relação ao empréstimo, como você avalia os seguintes aspectos: (use a escala 1
Muito Satisfeito; 2 Satisfeito; 3 Indiferente; 4 Insatisfeito; 5 Muito Insatisfeito )
-

-

-

Tempo de atendimento

1

2

3

4

5

Velocidade de resposta do cadastro

1

2

3

4

5

Clareza das informações
Confiança/ informações corretas
Taxas cobradas

1

2

3

4

5

1

2
7

3

4

5

3

4

5

1

-

-

22- Qual a sua satisfação quanto ao empréstimo?
Muito satisfeito
o Satisfeito
o Indiferente
O Insatisfeito
O Muito insatisfeito
23-Você possui cartão de crédito na agência?
0 Sim
o Não
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24- Você tem interesse em ter cartão de crédito?
O S im
Não
25- Você possui título de capitalização na agência?
O Sim
Não
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26- Qual o motivo principal da sua aquisição do título de capitalização?
O interesse próprio
El conhecimento anterior através de outro meio (jornal, internet, folder)
El abordagem convincente do funcionário
o exigência da caixa
27- Em relação ao título de capitalização, como você avalia os seguintes aspectos: (use a
escala 1- Muito Satisfeito; 2- Satisfeito; 3- Indiferente; 4- Insatisfeito; 5- Muito

Insatisfeito )
I
Clareza das informações

1

Confiança/ informações corretas

Valor

3

4

5

1

i
-)

3

4

5

1

2

3

4

5
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28- Qual a sua satisfação quanto ao titulo de capitalização?
O Muito satisfeito
O Satisfeito
o Indiferente
O insatisfeito
0 Muito insatisfeito
29-Voce possui seguro na agencia?
O Sim
O MO
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30- Qual o motivo principal da sua aquisição do seguro?
O interesse próprio
O conhecimento anterior através de outro meio (jornal, internet, folder)
O abordagem convincente do funcionário
exigência da caixa

o

31- Em relação ao seguro, como você avalia os seguintes aspectos: (use a escala 1 Muito
Satisfeito; 2 Satisfeito; 3 Indiferente; 4 Insatisfeito; 5 Muito Insatisfeito )
-

-

-

-

-

Clareza das informações

1

2

3

4

5

Confiança/ informações corretas

1

2

3

4

5

Valor

1

2

3

4

5

32- Qual a sua satisfação quanto ao seguro?
0 Muito satisfeito
O Satisfeito
0 Indiferente
0 Insatisfeito
0 Muito insatisfeito
33- Qual o principal motivo para a escolha da Caixa Econômica Federal?
0 Atendimento
O Localização
O Ser um banco confiáveI
O Variedade de produtos e serviços
0 Valor das tarifas
0 Receber o salário na CEF
0 Facilidade de empréstimos
0 Rapidez para aprovar o cadastro
0 Outro. Qual:
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34- Pensando em tudo aquilo que você espera de um banco, você diria que está:
O Muito satisfeito
O Satisfeito
0 Indiferente
O Insatisfeito
O Muito insatisfeito
Obrigado pela sua atenção.
Entrevistado

