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Os conceitos de qualidade disseminados pelo mundo fazem com que as 

pessoas se tornem mais exigentes e cobrem serviços mais qualidade das 

instituições prestadoras de serviços. A percepção da qualidade e a satisfação 

dos clientes são elementos fundamentais para a competitividade no setor 

bancário. Desta forma, para estabelecer uma política de gerenciamento 

eficaz da qualidade neste setor, é necessário apontar os fatores que atuam 

na percepção da qualidade e satisfação do ponto de vista dos clientes que 

utilizam o serviço bancário. Este artigo buscou abordar a qualidade nos 

serviços bancários oferecidos por diversas agências de diferentes instituições 

na cidade de Recife-PE. Nessa perspectiva, buscou-se diagnosticar a diferença 

entre percepção e satisfação de clientes usuários (pessoas físicas) dos 

serviços pelo menos três meses, através da aplicação do modelo SERVQUAL. 

Além da verificação dos gaps existentes entre percepção e satisfação, 

procurou-se priorizar as cinco dimensões que estruturam o modelo 

SERVQUAL para focar naquelas que agregam maior valor ao cliente usuário. 
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1. Introdução  

A melhoria dos recursos tecnológicos e a disponibilização na Internet para maior parcela da 

população influenciou mudanças no setor bancário brasileiro. Este setor da economia tem 

destaque pela prestação de serviço e elaboração de produto de forma mais padronizada e tem 

ocupado importante papel econômico e político no cenário produtivo. Deste modo, é 

necessário focar em melhores resultados, gerenciar o relacionamento com os clientes e 

elaborar estratégias de aquisição de fatias de mercado mais atrativas. 

Ribeiro et al. (2010) afirma que a indústria bancária é um ambiente caracterizado pelo grande 

envolvimento entre o cliente e o provedor de serviços, nesse sentido para que haja 

entendimento entre ambas as partes, tais organizações devem se reestruturar numa maior 

velocidade, respondendo simultaneamente ao mercado e às novas tecnologias.  

Diante das prerrogativas é oportuno considerar que a satisfação dos clientes é o ponto crítico 

neste setor tão competitivo, uma vez que os serviços oferecidos são comuns entre as 

instituições. Segundo Lovelock & Wright (2001), os clientes que possuem pouca ou nenhuma 

satisfação podem ser atraídos pelos concorrentes, ao passo que clientes totalmente satisfeitos 

apresentam um comportamento de fidelidade. Ao aumentar a satisfação dos clientes, este 

pode aumentar a sua parcela de negócios, concretizando um maior número de transações e 

investimentos e, assim, elevar os dividendos da empresa e a rentabilidade em longo prazo 

(JONES & TAYLOR, 2007). 

Diante do exposto, o presente trabalho apresenta a construção de uma hierarquização dos 

principais atributos, considerados pelo cliente, inerentes ao fornecimento do serviço com 

qualidade em agências do setor bancário na cidade de Recife/PE utilizando o modelo 

SERVQUAL. Assim, a priorização da Qualidade nos serviços oferecidos ao consumidor final 

e a gestão estratégica das operações com o foco na redução das atividades de pouco valor 

agregado são extremamente relevantes para a aquisição de resultados crescentes. 

2. Referencial teórico 

2.1 Qualidade em serviços 
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A atividade prestação do serviço é caracterizada pela impossibilidade de separar com nitidez 

os seus elementos e os seus processos produtivos. Desta forma, há a preocupação dos gestores 

em direcionar todo o processo para a máxima satisfação do cliente e para qualidade do serviço 

prestado. 

Paladini (2012) delimita as características e efeitos de uma boa atuação da qualidade em 

serviços, ele salienta que a Gestão da Qualidade surge como fator de interseção entre a 

interação do prestador de serviço com o cliente. O autor ainda enfatiza o emprego de ações 

preventivas baseadas em situações análogas já ocorridas na relação.  

A qualidade em serviços compara expectativas e desempenho (PARASURAMAN et 

al.,1985). Booms & Bitner (1981) mensuram a qualidade através do alcance ou superação do 

nível de serviço prestado comparado às expectativas do cliente, ou seja, o grau de 

aproximação entre expectativas e desempenho da prestação do serviço por uma empresa.  

Porém a qualidade percebida determinará o nível de desempenho do sistema, e os graus de 

tolerância para com erros e falhas sob o foco do cliente (LU, 2015). Ela também influencia as 

intenções de compra, a retenção dos clientes e, em consequência, o aumento da lucratividade 

empresarial (CORRÊA & CAON, 2009). Uma performance abaixo dessa zona gera nele 

frustração e reduz sua lealdade, enquanto que um desempenho acima o surpreenderá 

positivamente, reforçando sua lealdade (PARASURAMAN et al, 1985). 

A qualidade em serviços, conforme mencionado por Gummesson (1998) apud Machado et al. 

(2006), surge como uma das contribuições à evolução da ideia do marketing tradicional. 

Podendo ser bem compreendido se a qualidade for considerada como uma resposta subjetiva 

do cliente sobre o desempenho do prestador de serviços. Assim sendo, refere-se a um 

julgamento pessoal formado por cada cliente, conceito altamente subjetivo e de difícil 

mensuração (PARASURAMAN et al., 1988; LU,2015).  

De acordo com Parasuraman et al. (1988), na falta de medidas objetivas, um enfoque 

apropriado para mensurar a qualidade dos serviços oferecidos é medir a diferença entre 

expectativas e a percepção dos clientes acerca do desempenho da instituição, ou seja, a 

qualidade percebida. Lovelock & Wright (2001) afirmam que antes dos clientes adquirirem 

um determinado produto/serviço estes possuem uma determinada expectativa, fundamentada 

nas suas necessidades individuais, experiências passadas, preço a ser pago, recomendações de 
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conhecidos e propaganda de um fornecedor de serviços. Os autores supracitados definiram o 

conceito de qualidade de serviço em cinco dimensões conforme Figura 1. 

No que se refere à qualidade nos serviços bancários, (LAS CASAS,1999; TALIB et al., 

2012), a satisfação das necessidades dos clientes, é elaborada através de padrões profissionais 

e éticos; obter uma melhoria constante dos serviços prestados, com o intuito de evitar 

insatisfação dos clientes; realizar feedback dos serviços e dos resultados obtidos e possuir 

eficiência na sua prestação.  

Figura 1- Dimensões da qualidade em serviço 

 

Fonte: Adaptado de Fitzsimmons & Fitzsimmons (2010) 

2.2 Modelo de mensuração da qualidade em serviços: SERVQUAL 

De acordo com Parasuraman et al. (1985), existem uma série de causas que pode 

comprometer o nível de serviços de uma empresa, como resultado da lacuna entre o que as 

empresas proporcionam e as expectativas dos consumidores. Como a ferramenta 

SERVQUAL, que consiste em um questionário estruturado destinado a mapear as 

expectativas do cliente em relação ao segmento do serviço e a percepção do cliente em 

relação a uma específica empresa de serviço objeto de avaliação.  

O SERVQUAL pode ser exposto da seguinte maneira: a diferença entre a expectativa do 

cliente (Ej) e o julgamento do desempenho serviço (Dj). 
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Qj = Dj – Ej, em que: 

 Dj = Valores de medida de percepção de desempenho para característica j do serviço; 

 Ej = Valores de medida da expectativa de desempenho para característica j do serviço;  

 Qj = Avaliação da qualidade do serviço em relação à característica j. 

A avaliação por meio do SERVQUAL pode ser visualizada também através dos gaps ou 

diferença entre a expectativa e o desempenho das cinco dimensões da qualidade, como 

ilustrado na Figura 2 (SALOMI et al., 2004; ZAMEER et al., 2015). 

Figura 2 – Modelo dos Gap’s de qualidade em serviços  

 

Fonte: Adaptado de Parasuraman et al. (1985) 

Essas lacunas (gaps) foram classificadas em cinco, pelos autores: 

 Gap 1: Lacuna entre a expectativa do consumidor e a percepção gerencial sobre essas 

expectativas; 

 Gap 2: Lacuna entre as percepções gerencial e os padrões de qualidade.  

 Gap 3: Lacuna entre os padrões de qualidade e os serviços efetivamente prestados.  

 Gap 4: Lacuna entre promessas anunciadas e o que realmente é oferecido.  

 Gap 5: Resulta das outras quatro lacunas e é a diferença entre as expectativas dos 

consumidores e a percepção da qualidade dos serviços oferecidos. 
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O gap, ou diferença entre a expectativa e a percepção de desempenho, além de ser uma 

medida da satisfação do cliente também seria uma medida de qualidade do serviço referente a 

uma dimensão especifica. Tais dimensões seriam características genéricas do serviço, que se 

subdividem em itens que unidades resultariam no serviço em geral, sob o ponto de vista do 

cliente que irá julgá-lo (SALOMI et al., 2004; ZAMMER et al., 2015). Dessa forma, os 

autores propuseram o modelo de qualidade em serviços já descrito e que pode ser expresso 

como está apresentado por meio da Equação. 

 

De acordo com a equação, a percepção de qualidade dos serviços, sob o enfoque do cliente, 

chamada de gap 5 (discrepância entre a expectativa do cliente e a sua percepção do serviço), 

depende da direção e magnitude das seguintes discrepâncias: gap 1, gap 2, gap 3 e gap 4, 

anteriormente conceituadas e que se associam ao projeto, marketing e prestação de serviços 

em uma organização.  

3. Metodologia 

A pesquisa foi realizada através da aplicação de um questionário estruturado com base no 

modelo SERVQUAL. Este trabalho optou pela pesquisa exploratória quanto aos dados. 

Segundo Aaker (2001), pesquisa exploratória é recomendada a áreas que há pouco 

conhecimento prévio daquilo que se pretende abordar. Para tal proposta, foi realizada uma 

survey, que segundo Cauchick (2010), tem como finalidade cooperar para o conhecimento em 

um setor em particular de interesse, a partir da coleta de dados sobre as pessoas ou o ambiente 

dos quais as pessoas fazem parte.  

A pesquisa também possui caráter descritivo, pois é direcionada ao entendimento e análise da 

relevância de certo fenômeno e descreve a distribuição do fenômeno na população 

(CAUCHICK, 2010). Na qual, os dados foram coletados de clientes aleatórios num espaço 

amostral, na região metropolitana do Recife/PE. Com o intuito de determinar a média das 

percepções e expectativas destes clientes diante dos produtos e serviços oferecidos pelas 

instituições bancárias estudadas. 

A amostra da pesquisa foi dada por 100 clientes de bancos comerciais. Foi utilizado como 

instrumento de coleta de dados o modelo proposto pelo SERVQUAL com a estruturação de 
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um questionário (fechado), cuja estrutura é composta de uma relação de comparações entre as 

expectativas do cliente e as percepções de desempenho das agências por parte dos clientes. O 

questionário desenvolvido fundamentado no modelo supracitado é de alternativas fixas e 

demanda que o entrevistado realize suas respostas de forma única diante de um conjunto de 

alternativas.  

O questionário é composto por dois blocos de 22 questões (Figura 3) relacionadas às 

expectativas e as percepções, contrastando o modelo ideal (como deveria ser o banco 

comercial que o cliente teria o máximo de prazer em si relacionar) do real (qual a realidade 

dos serviços prestados pela agência de relacionamento dos clientes entrevistados). Os clientes 

atribuíram valores numa escala do tipo Likert (escala de resposta psicrométrica mais utilizada 

em pesquisas de opinião) de cinco pontos, onde as expectativas do cliente variavam de (01) 

sem nenhuma importância até (05) muito importante, e as percepções de (01) discorda 

totalmente até (05) concorda totalmente. 

Figura 3- Questões modelo SERVQUAL 
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Fonte: Os Autores (2015) 

4. Análise e discussão dos resultados 

Com o objetivo de aplicar a ferramenta SERVQUAL no setor de serviços bancários, foram 

escolhidas diversas agências de bancos comerciais que atuam na região metropolitana do 

Recife. Para realizar a pesquisa, foram selecionados dois grupos de consumidores dos 
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serviços de cada modalidade de banco, são eles: clientes de bancos públicos (40 entrevistas) e 

bancos comerciais privados (60 entrevistas), sendo no total de 100 clientes entrevistados. 

O questionário foi dividido em quatro partes. A primeira parte procurou identificar o perfil 

dos consumidores em diferentes aspectos, tais como sexo, nível de instrução, cidade de 

procedência e instituição bancária com a qual ele possui relacionamento. A média de idade 

apresentada foi de 29 anos com um tempo de relacionamento em torno de 4 anos. A primeira 

parte da pesquisa mostrou que 56% dos entrevistados foram mulheres e 44% são homens. 

Quanto ao nível de escolaridade mais de 80% dos participantes estão ou já estiverem 

matriculados numa universidade e por último a cidade em que o entrevistado tem procedência 

em serviços bancários se deu 73% em Recife, 17% em Olinda, 7% em Paulista e 3% em 

Jaboatão. Todos os índices aqui listados estão demonstrados percentualmente na Figura 4.  

Figura 4 – Compêndio dos resultados da pesquisa com os clientes externos 

 
Fonte: Os Autores (2015) 

Na segunda parte do questionário, avaliou-se a importância das cinco dimensões do 

SERVQUAL (tangibilidade, confiabilidade, presteza, garantia e empatia) através de frases 

que caracterizassem o significado de cada dimensão pela escala de Likert já descrita. Os 

resultados obtidos foram os seguintes para os bancos públicos, 50,00% dos clientes 

entrevistados indicaram credibilidade como a dimensão de maior relevância. Como segunda 

dimensão mais importante, 37,50% dos entrevistados dos bancos públicos marcaram presteza 

e 70,00% colocaram tangibilidade como a menos importante (Figura 5).  
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Figura 5 – Priorização das dimensões para os bancos públicos 

F

onte: Os Autores (2015) 

Já para os bancos privados, 43,33% da amostra indicou credibilidade também como a 

dimensão mais importante. Para a segunda mais importante, 43,33% dos avaliados 

informaram presteza, 65,00% revelaram tangibilidade como a menos importante (Figura 6). 

Figura 6 – Priorização das dimensões para os bancos Privados 
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Fonte: Os Autores (2015) 

A terceira parte do questionário identificou a expectativa do cliente sobre a qualidade do 

serviço bancário ideal através das 22 questões Enquanto que na quarta parte do questionário 

capturou a percepção do cliente sobre a qualidade do serviço prestado pelo seu banco através 

dos mesmos 22 itens. Os dados referentes à avaliação do gap dos bancos públicos podem ser 

visualizados da Figura 7. 

De acordo com as expectativas, o item que apresentou o maior valor foi Credibilidade, 

relacionada ao cumprimento de uma determinada operação no tempo comprometido (item 5) 

e ao oferecimento de serviços e produtos no tempo prometido (item 8). Outros itens que 

obtiveram altas expectativas foram: Garantia, revelada através da realização de transações, 

serviços e produtos confiáveis e inspiração de confiança nos clientes através do 

comportamento dos funcionários (item 15 e 14) e Presteza, correspondente ao oferecimento 

de informações precisas, resolução de problemas e satisfação das necessidades dos clientes 

por parte dos funcionários e gerentes da agência (item 10).  

Presteza foi a dimensão que apresentou a menor expectativa no aspecto que relaciona a não 

ocupação imediata dos funcionários para o atendimento aos clientes. Isso pode ser ratificado 

pelo segundo item mais baixo em expectativa, na dimensão Empatia (item 20), no que diz 

respeito ao oferecimento de atendimento individual a cada cliente. Em relação à média de 
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maior valor por dimensão tem o destaque a Garantia e em seguida Credibilidade, Empatia e 

Tangibilidade. 

Figura 7 – Resultados dos bancos públicos 

 
Fonte: Os Autores (2015) 

Com relação às percepções, a Empatia teve a pior valoração, esta dimensão está relacionada à 

atenção e atendimento individualizado, em horário conveniente e compreensão das 

necessidades de cada cliente pelos funcionários e gerentes das agências (itens 18, 19, 20, 21 e 

22). Garantia corresponde ao comportamento e capacidade dos funcionários de inspirar 

confiança, esclarecer as dúvidas dos clientes no atendimento, educação e cortesia dos 

funcionários, ter confiabilidade nas operações e transações confiáveis (itens 15, 16 e17). 

Tangibilidade está atrelada a boa aparência, limpeza e identificação dos funcionários da 

agência (item 3).  

Nos bancos públicos, os três maiores gaps encontrados foram: (i) Credibilidade que é o 

cumprimento das operações no tempo prometido, interesse dos funcionários em sanar os 

problemas dos clientes (itens 5, 6 e 8); (ii) Presteza, refere-se à disposição dos funcionários 

para ajudar os clientes (item 12), e (iii) Empatia, é o melhoramento do serviço aos seus 
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clientes e compreensão por parte dos funcionários e gerentes da agência das necessidades de 

cada um (itens 21 e 22). 

Os três dos seis itens que apresentaram os menores gaps são: (i) Tangibilidade, relacionados 

às instalações físicas e o visual das agências, limpeza e menus explicativos nos caixas 

automáticos (itens 2, 3 e 4); (ii) Empatia, no que se refere ao atendimento em horários 

convenientes a todos os clientes (item 19); e (iii) Presteza, indicada através da disponibilidade 

total dos funcionários para o atendimento imediato dos seus clientes (item 13). 

É relevante afirmar que quanto menor o gap, maior a criticidade do item avaliado. Para os 

bancos públicos, presteza (item 13) empatia (itens 18 e 19) foram os de menores gap, mesmo 

apresentando um baixo nível de percepção, isso se deve a um baixo nível de importância que 

os clientes atribuem ao aspecto analisado. 

Já dados referentes à avaliação dos bancos privados é possível visualizá-los na Figura 8. Nos 

bancos privados no que se refere às expectativas, a que apresentou maior valor foi 

credibilidade, demonstrada pelo cumprimento das operações no prazo estabelecido, atenção 

especial e interesse para resolver os problemas apresentados pelos clientes e fornecimento de 

produtos e serviços no tempo prometido (item 5, 6 e 8). 

Outras questões que revelaram alta expectativa por parte dos consumidores relacionam-se à 

Garantia, caracterizados através do conhecimento necessário dos colaboradores para elucidar 

e responder as dúvidas que por ventura possam aparecer e possuir transações, serviços e 

produtos confiáveis (itens 15 e 17). Outro item que apresentou grande expectativa está 

relacionado à Presteza, no que se refere à eficácia das informações fornecidas pelos 

funcionários na satisfação das necessidades e resolução dos problemas (item 10). As menores 

expectativas estavam relacionadas com: Empatia através da operação em horários 

convenientes para o cliente, atenção individualizada (18, 19 e 20); Presteza no que se refere 

ao atendimento imediato dos clientes e Tangibilidade, refletida nas instalações físicas das 

agências e disponibilização de folders e menus nos caixas de auto atendimento (itens 2 e 4). 

Figura 8 – Resultados dos bancos privados 
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Fonte: Os Autores (2015) 

Com relação às percepções do serviço observado, Presteza foi a que apresentou a menor 

avaliação no que se refere ao atendimento imediato dos clientes pelo funcionário da agência 

(item 13). Empatia sinalizou os itens com maior frequência de baixa avaliação através do 

atendimento individualizado, presença de um colaborador para cada consumidor atendido e 

funcionamento das operações em horários convenientes para todos os seus clientes (itens 18, 

19 e 20). Tangibilidade também apresentou baixos escores de percepção na aparência das 

instalações físicas das agências e disponibilização de folders e menus explicativos nos caixas 

automáticos (itens 1 e 4). 

Três dos seis itens que apresentaram maior percepção de avaliação são: (i) Garantia, 

correspondente à execução de transações confiáveis, bem como produtos e serviços, educação 

e atenção que os funcionários devem revelar aos clientes e detenção de conhecimento pelos 

funcionários para esclarecimentos e respostas às dúvidas dos clientes (itens 15, 16 e 17); (ii) 
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Tangibilidade, relacionada à boa aparência dos funcionários (item 3); e (iii) Credibilidade, 

revelada através da insistência da agência em realizar seus serviços sem erros ou falhas. 

Quatro dos seis itens que apresentaram os menores gaps são: tangibilidade, relacionados aos 

equipamentos modernos, identificação e boa aparência dos funcionários, visual atraente das 

agências e disponibilização de folders e menus explicativos nos caixas automáticos (itens 1, 2, 

3 e 4); e Empatia, relacionada à operação da agência em horários convenientes a todos os 

clientes. Três dos seis itens que demonstraram os mais altos gaps foram de Credibilidade, pelo 

qual relaciona-se ao nível de comprometimento na realização das operações no tempo 

esperado, atenção e interesse dos colaboradores na resolução das dificuldades apresentadas 

pelos consumidores e à oferta de produtos/serviços no tempo pretendido (itens 5, 6 e 8). 

Outros itens que apresentaram altos gaps foram: Empatia, refere-se ao atendimento aos 

clientes de forma individualizada e ao direcionamento do melhor do serviço oferecido aos 

mesmos (itens 18 e 21) e Presteza, no que se refere à disposição dos funcionários da agência 

para ajudar os clientes (item 12).  

O mesmo raciocínio para os bancos públicos pode ser avaliado para os bancos privados. 

Houve itens avaliados com baixos escores de percepção mais que apresentaram baixos gaps. 

Presteza, através do item relacionado à ocupação dos funcionários para esclarecimento 

imediato das dúvidas dos clientes (item 13) foi um destes. Empatia, no que se refere à 

operação da agência em horário apropriado para os diversos consumidores e ao atendimento 

individualizado a cada cliente (itens 19 e 20) também se enquadrou nesta observação. Isto 

ocorreu devido ao grau de importância que os clientes atribuíram para os itens avaliados 

(nível de expectativa) que, embora a percepção tenha sido baixa, a expectativa que os clientes 

tinham daquele item também era baixa. Esses critérios, considerados menos importante do 

ponto de vista do cliente, podem se enquadrar como um diferenciador da empresa e agir como 

complemento dos critérios qualificadores e consequentemente dos ganhadores de pedidos. 

Na avaliação dos bancos privados, foi observada uma relação na análise cruzada entre a 

segunda e a terceira parte do questionário. Assim como priorização das dimensões, 

credibilidade (itens 5, 6 e 8) se mostrou como a dimensão mais relevante pelo cliente nas 

respostas do questionário. Porém, três dos seis itens que apresentaram baixa expectativa, 

menor nível de relevância atribuída pelos consumidores, relacionam-se à empatia no que se 
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refere à operação da agência em horários convenientes para todos os clientes, à atenção e ao 

atendimento individualizado disponibilizado a cada consumidor (item 18, 19 e 20), 

contrastando com a dimensão encontrada na frequência relativa da segunda parte do 

questionário, que revelou tangibilidade como a dimensão menos importante para o cliente, 

embora esta também tenha apresentado baixos níveis de expectativa referentes à aparência 

física das agências e disponibilização de folders explicativos nos caixas automáticos (itens 2 e 

4). 

5. Conclusão 

As expectativas e percepções da qualidade do serviço bancário nos bancos privados são 

diferentes das apresentadas nos bancos públicos. Embora os gaps estejam semelhantes para os 

dois bancos, os resultados encontrados demonstraram que os bancos públicos apresentaram 

maior gap em módulo que o dos bancos privados, demonstrando menor satisfação. Desta 

forma, pode-se observar que uma gestão de qualidade adequada para o setor de serviços 

bancários é pela produção de um pacote de valor que gere níveis de satisfação que garantam a 

fidelização e retenção do cliente.  

Um cliente fiel à organização será um cliente cativo e advogado da empresa. Ou seja, será um 

agente de reforço positivo ao marketing da empresa, fazendo propagandas aos seus 

conhecidos e divulgando sua satisfação em seu círculo de influência, auxiliando pela 

conquista de novos clientes. Com um número maior da carteira de clientes conquistados, 

amplia-se a participação de mercado e, com serviços diferenciados. Ambos auxiliam no 

aumento da lucratividade e poder de imagem da empresa. Afinal, clientes insatisfeitos podem 

ter um potencial destrutivo maior que o potencial construtivo de um cliente satisfeito 

(CORRÊA & CAON, 2009). Por isto, é importante o uso de uma ferramenta para avaliar a 

qualidade do serviço prestado, para que haja entendimento entre o provedor do serviço e às 

necessidades do cliente. 
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