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RESUMO 
 

 
 

Quando falamos em qualidade temos que levar em consideração o 

cliente, e, principalmente o produto ou serviço que será apresentado ao 

mesmo.  Este trabalho enfoca a qualidade no atendimento sob a ótica de ser 

um diferencial, onde qualquer problema pode ser fatal.  A qualidade atualmente 

é um conceito universal e aplicável em qualquer país do mundo. Várias 

ramificações da empresa estão se voltando e se reunindo para discutir os 

conceitos a respeito da qualidade.  O presente trabalho fora desenvolvido 

mediante as necessidades dos clientes focando a qualidade, sendo esta uma 

importante ferramenta para propiciar um constante aumento de produtividade e 

competitividade, objetivando apresentar como é importante a realização de 

serviços com qualidade, que atinjam a excelência no atendimento ao cliente. 

Palavras-chave: Qualidade.  Atendimento.  Foco.  Necessidade. Cliente.  

Serviço bancário.. 
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METODOLOGIA 
 
 

Como este trabalho é de cunho teórico, a realização deste se 

desenvolverá através de idéias e conceitos que serão fundamentados a partir 

da leitura de livros e revistas utilizados para captação de conteúdos que darão 

embasamento à descrição dos capítulos.  Também serão levadas em 

consideração as pesquisas na Internet, fonte de várias informações para a 

realização deste trabalho monográfico. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 

Vivemos numa era de constantes mudanças de cenários, onde as 

organizações prezam sempre em ter um diferencial que possa ser usado como 

ferramenta estratégica. 

O que vimos nos dias atuais são que as expectativas dos clientes 

aumentam com o tempo e, desta forma, eles tendem a não mais se satisfazer 

se a empresa não conseguir acompanhar as mudanças de suas necessidades 

e desejos, o que demanda tempo e investimento.  Fica então lançada uma 

questão desafiadora: lidar com a qualidade no atendimento a cliente. 

Autores conceituados apresentam técnicas e fórmulas para que as 

empresas pratiquem a qualidade de forma eficaz.  A palavra qualidade 

apresenta características que implicam dificuldades de porte considerável para 

sua perfeita definição. Não estamos tratando de um termo técnico exclusivo, 

mas de uma palavra de domínio público.  Isso significa que não se pode defini-

la de qualquer modo. 

A questão é que os conceitos usados para definir qualidade nem sempre 

são corretos; ou melhor, com freqüência são incorretos e isso é um problema, 

porque não se pode redefinir um termo que a maioria já conhece, nem restringir 

seu uso a situações específicas, se ele for de domínio público.  E, buscando 

focar sempre que todo cliente espera de um atendimento é que ele seja 

satisfatório e que a empresa mostre-se empenhada em fazê-lo. 

 Assim, este trabalho aborda a questão da qualidade no atendimento ao 

cliente, especificamente no serviço bancário como questão de sobrevivência.  

Se as empresas que utilizam de tais serviços não disponibilizarem de qualidade 

suficiente e eficaz, estas estarão, com certeza, condenadas ao insucesso nos 

negócios, visto o aspecto da qualidade, independentemente da atividade a que 

nos referirmos, reveste-se de uma importância fundamental no êxito do 

negócio. 

 A estrutura do trabalho está assim divida: no primeiro capítulo haverá a 

identificação do problema; o segundo enfatizará a qualidade sob uma ótica 
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moderna; o terceiro focará sobre os estudos de autores da qualidade; no quarto 

capítulo estaremos enfatizando as ferramentas da qualidade e por fim, no 

quinto capítulo estaremos traçando um panorama da qualidade no atendimento 

e serviços bancários. 
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 
  
  
  

Tradicionalmente muitos especialistas têm se concentrado na qualidade 

de produtos e na qualidade da produção de uma empresa. O que pode ser 

percebido é que as empresas prestam muito pouca atenção às pessoas, cujos 

esforços são essenciais tanto para a qualidade de produtos como de serviços. 

As pessoas, presentes tanto na produção quanto na prestação de serviços 

fazem parte do processo de qualidade, quer seja, na organização, quer seja no 

atendimento ou ainda na eficiência em resolver problemas, porém, poucos 

percebem isso. Os esforços e as atuações individuais determinam a percepção 

que o cliente tem do serviço, o que lhe converte em quase um sinônimo de 

qualidade pessoal. O melhor ponto de partida para o desenvolvimento da 

qualidade de uma empresa ou organização é a atuação e a atitude dos 

indivíduos com respeito à meta proposta. 

Nesse sentido, questiona-se: qual a importância da qualidade no 

atendimento e nos serviços para o segmento bancário no sentido de assegurar 

a satisfação plena do cliente? 

Para Bertoni (1994) o aspecto da qualidade, independentemente da 

atividade a que nos referirmos, reveste-se de uma importância fundamental no 

êxito do negócio. A atividade bancária, isto é, instituições financeiras não 

fogem desta regra e, por isso, é fundamental aos seus gestores e funcionários 

terem em mente esta premissa. Segundo esse autor, Qualidade de um serviço 

ou produto diz respeito ao grau de conformidade com que as especificações 

são atendidas ou cumpridas. Porém, Qualidade significa, também, uma Nova 

Filosofia de Gestão Estratégica dos bancos/empresas, caracterizada pelo 

empenho total da administração e dos trabalhadores na obtenção da satisfação 

dos clientes e na melhoria contínua. Estes comprometimento e envolvimento 

têm de ser estendidos não só a todo o banco, como também a todas as fases 

do ciclo de prestação do serviço. Portanto, qualidade requer, em primeiro lugar, 

uma verdadeira revolução mental da administração. 
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As instituições financeiras apresentam produtos e serviços similares 

(todos oferecem aos clientes as opções de conta corrente, conta poupança, 

investimentos financeiros, empréstimos, créditos, etc), pelo que, a qualidade 

dos serviços prestados aos clientes representa o grande diferenciador e, em 

última análise, aquilo que faz um cliente optar por um ou outro banco.  Esse 

aspecto é tão mais forte quanto mais as expectativas dos clientes forem 

superadas. Não é a tecnologia que o Banco dispõe e oferece a seus clientes 

que ditará o grau de qualidade percebida por estes, mas a qualidade, isto é, a 

capacidade que a tecnologia disponível tem de agregar valor ao cliente, de tal 

forma que ele perceba isso como um diferencial entre o seu banco e os bancos 

concorrentes. 

A qualidade na atividade bancária, embora seja uma vertente 

fundamental para a melhoria da produtividade, não garante, por si só, um 

aumento de lucratividade nem do sucesso competitivo.  
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CAPÍTULO II 

CONCEPÇÃO MODERNA DA QUALIDADE 

 

 

O que significa exatamente moderna? De maneira geral moderna 

significa nova, mas pode significar também, atual, contemporânea.  

Percebemos que ambos os termos se referem ao momento em que vivemos, 

ou seja, em pouco tempo o moderno pode virar velho, ultrapassado, obsoleto. 

Essa dependência em relação ao tempo incomoda quem atua em 

setores produtivos competitivos, em que se buscam inovações com extrema 

competência, persistência e até mesmo agressividade. Aflige quem procura 

fixar conceitos que são dinâmicos por sua própria natureza, como é o caso da 

qualidade (GARVIN, 1992). 

Por isso é fundamental entender que os conceitos aqui expostos 

refletem a realidade atual em que vivemos. Sua utilidade e validade, assim, 

referem-se muito mais a referenciais considerados naquele momento, que 

devem ser levados em conta no processo gerencial das organizações, do que 

as noções que deverão nortear a filosofia da qualidade de forma, se não 

permanente, pelo menos válida por longos períodos. 

Segundo Brassard (1993, p.16), 

 

A palavra qualidade apresenta características que implicam 
dificuldades de porte considerável para sua perfeita definição. 
Não estamos tratando de um termo técnico exclusivo, mas de 
uma palavra de domínio público. Isso significa que não se 
pode defini-la de qualquer modo. 

 

A questão é que os conceitos usados para definir qualidade nem sempre 

são corretos; ou melhor, com freqüência são incorretos e isso é um problema, 

porque não se pode redefinir um termo que a maioria já conhece, nem restringir 

seu uso a situações específicas, se ele for de domínio público. 

Esses aspectos são fundamentais na Gestão de Qualidade, 

principalmente, por uma razão simples: o problema não está nos equívocos 
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cometidos ao definir qualidade, mas nos reflexos críticos desses equívocos no 

processo. 

Definir qualidade de forma errônea leva a Gestão de qualidade a adotar 

ações cujas conseqüências podem ser extremamente sérias para a 

empresa.Alguns exemplos: 

 

2.1 A qualidade é sinônimo de perfeição 

 

 Na concepçao de Deming (1990), a qualidade é uma situação que não 

comporta mais alterações.  Se for sinônimo de perfeição, a qualidade refletirá a 

realidade de se ter atingido um valor máximo, não podendo ser alterada, ou 

seja, melhorada.A gerência supõe, então que é melhor parar por aqui. Um 

serviço prestado, por exemplo, é considerado perfeito porque existe consenso, 

na empresa que o presta, de que ele reúne o máximo de características 

possíveis e imagináveis. 

 

2.2 Qualidade é algo abstrato, sem vida própria, indefinido 

 

Qualidade é algo inatingível, um estado ideal sem contato com a 

realidade.  Se for um estado ideal pode-se deduzir que nuca será atingida, e, 

portanto são inviáveis e ineficazes os esforços para tanto. Essa postura tanto 

pode conduzir a acomodação quanto à decisão de evitar investir em qualidade 

pelo custo que esse esforço representa.  Em muitos casos, diz-se que o 

investimento em qualidade não se justifica por se tratar de característica que o 

produto ou serviço deveria ter, mas não apresenta porque está fora do alcance 

(GARVIN, 1992). 

 

2.3 A qualidade nunca muda 

 

Qualidade é um conceito definitivo, imutável.  Pode-se incorrer no 

equívoco de achar que é bobagem acompanhar tendências de mercados, ou 

seja, considerar que o consumidor nunca altera suas preferências, uma vez 
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que ele seleciona um produto de certa marca ou de uma empresa permanecerá 

com sempre com ele. 

 

2.4 Qualidade é um aspecto subjetivo das pessoas 

 

Não há como estruturar com clareza o conceito da qualidade por falta de 

condições de identificar, entender e classificar os muitos modos como cada 

consumidor a vê. 

Se for apenas um aspecto subjetivo de produtos e serviços, a qualidade 

não poderá ser mensurável. Como conseqüência, não poderá ser avaliada 

objetivamente, mas apenas em face do sentimento que alguns especialistas 

têm acerca do assunto. 

 

2.5 Qualidade é a capacidade que um produto ou um serviço tenha de sair 

conforme seu projeto 

 

O que se considera relação entre o projeto e o produto, sem sequer 

verificar se existe relação real entre o projeto e os possíveis usuários daquilo 

que se projetou. 

Pode-se incorrer no equívoco de considerar que todo investimento em 

qualidade resume-se a ter fábricas de desenvolver os produtos projetados. E 

só. 

 

2.6 Qualidade é um requisito mínimo de funcionamento 

 

Se o produto funciona, ele com certeza satisfará o consumidor. 

A administração da fábrica deve garantir as condições mínimas de 

operação que fazem o produto funcionar. Feito isso, a qualidade está atendida. 

Do ponto de vista do processo produtivo, pode-se considerar que 

qualquer esforço, por menor que seja, induz a qualidade, porque produz essas 

condições mínimas. Conclui-se que não vale a pena “esquentar a cabeça...” 

Qualidade não requer muito esforço. O equívoco desse raciocínio é evidente. 



 15

2.7 Qualidade significa classes, estilos ou categorias de produtos ou 

serviços 

 

Qualidade é sinônimo de diversidade, sofisticação, luxo ou variedade.  O 

processo de agregação de itens (seja quais forem) a um produto ou um serviço 

é suficiente para gerar qualidade nele. Produtos mais sofisticados, mais 

luxuosos ou associados com grifes famosas são sempre melhores que outros 

produtos. Para se ter qualidade, basta a gerência investir nesses elementos. A 

inadequação desse posicionamento parece igualmente clara. 

Uma análise preliminar dos equívocos acima listados permite concluir 

que, na verdade, o elemento crítico a ser considerado não é cada uma das 

situações identificadas, pois o maior erro está em considerar que algum desses 

itens seja por si só qualidade. 

Existem diversas definições para o termo qualidade, o que torna 

impossível ter-se uma postura em definitivo para a idéia do que seja realmente 

qualidade. O certo é que a mesma chegou para ficar, seja no trabalho, em 

casa, na produção de bens ou na prestação de serviços. Enfim, em qualquer 

atividade humana, a qualidade tornou-se consenso. Aqui, a ênfase será dada 

para a qualidade no atendimento e serviços prestados pelas instituições 

financeiras.  

De acordo com David Garden, a qualidade num primeiro momento, era 

vista fundamentalmente sob a ótica da inspeção, na qual, através de 

instrumentos de medição, tentava-se alcançar a uniformidade do produto; 

posteriormente, buscava-se através de instrumentos e técnicas estatísticas 

conseguir um controle estatístico da qualidade; a terceira etapa do movimento 

da qualidade está mais preocupada com a sua própria garantia. Para isso, 

coordena de forma tal toda o processo produtivo desde o projeto do produto até 

a sua chegada ao mercado consumidor; finalmente, a ênfase volta-se para o 

gerenciamento estratégico da qualidade, no qual a preocupação maior é poder 

concorrer num determinado mercado, buscando-se não só satisfazer as 

necessidades do consumidor, mas também a do próprio mercado. A 

metodologia que vai dar sustentação a essa nova mentalidade baseia-se no 
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planejamento estratégico, no qual sob a liderança da direção, todos na 

empresa passam a ter a oportunidade de serem também agentes da qualidade.  

Partindo do que dizem Philip Kotler & Gary Armstrong,o nível de 

qualidade que se deseja alcançar num determinado produto necessita estar em 

consonância com o mercado-alvo que se quer atingir. Para os referidos 

autores, qualidade do produto significa que o mesmo seja capaz de mostrar um 

alto desempenho, através de alguns critérios, tais como: durabilidade, 

confiabilidade, precisão, facilidade de operação e reparos, dentre outros. 

Afirmam que a qualidade precisa ser medida do ponto de vista do consumidor, 

enfatizando que melhoria da qualidade está além de uma simples redução de 

defeitos: significa, pois, satisfazer os desejos e necessidades dos clientes 

melhor que os concorrentes. Expõem ainda que é de fundamental importância 

que o nível de qualidade seja percebido pelos consumidores, seja através de 

sua aparência ou de outros elementos do mix de marketing.  

Falconi sintetiza o conceito de qualidade nos seguintes termos: “um 

produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma 

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

necessidades do cliente”. Isso significa para o mesmo: um projeto perfeito; sem 

defeitos; baixo custo; segurança do cliente, entrega no prazo certo, no local 

certo e na quantidade certa.  

Portanto é imprescindível que a qualidade seja apreendida tanto de um 

ponto de vista interno como externo. Dessa forma, faz-se a seguir uma rápida 

explanação sobre a qualidade interna e externa.  

Qualidade Interna - na obtenção da qualidade interna faz-se necessário 

cumprir algumas etapas, quais sejam: determinar, com a maior precisão 

possível, quais são as necessidades, desejos e expectativas dos 

consumidores; converter essas características em especificações do desenho; 

adequar os processos de produção para cumprir com precisão essas 

especificações e finalmente estabelecer normas ou parâmetros de qualidade 

que permitam controlar a produção no sentido de que a mesma se ajuste a 

essas especificações e evitem que se comercializem produtos que não 

cumpram com essas normas.  
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Qualidade Externa - pode ser definida como a forma pela qual se realiza 

a prestação do serviço. Significa identificar as características que possui o 

produto quando da entrega ao cliente.  

Essas características podem ser melhor visualizadas quando leva-se em 

consideração as dez dimensões da qualidade externa. São elas: aspectos 

físicos (aparência de instalações, pessoal, equipes, disposição dos materiais); 

confiabilidade (habilidade para realizar o serviço prometido de forma confiável e 

de acordo com as normas técnicas do setor); capacidade de resposta 

(disposição para ajudar o cliente e oferecer um serviço rápido e a tempo); 

profissionalidade (posição demonstrada dos conhecimentos e habilidades que 

permitem realizar o serviço com eficácia); cortesia (respeito, consideração e 

sentido de simpatia e amizade que se demonstra aos clientes); credibilidade 

(confiança, fé, honestidade que a empresa projeta no seu pessoal e nos 

serviços que presta); seguridade (ausência de danos, riscos, incertezas); 

acessibilidade (disponibilidade e facilidade de contato com a empresa e seus 

diretores); comunicações (capacidade para manter os clientes informados em 

uma linguagem que podem entender e tenham disposição para lhes escutar); 

compreensão do usuário (esforços que se realizam para conhecer, com a 

maior) amplitude possível, as necessidades, desejos e expectativas dos 

usuários.  

Segundo Mizuno (1992, p. 185):  

 

Para que uma empresa ofereça um produto ou serviço de alta 
qualidade é de fundamental importância que faça parte de sua 
filosofia de Marketing a adoção do conceito de qualidade 
interna e externa.  

 

Mediante as palavras de Mizuno, somente, dessa forma, terá êxito a 

longo prazo. Pelo exposto, percebe-se que o conceito de qualidade, sob essa 

perspectiva, mostra quão importante é entender que a empresa precisa ter 

esse enfoque mais amplo, ou seja, visão interna (preocupada com a qualidade 

do produto) e visão externa (mais preocupada com a prestação do serviço ao 

cliente), caso queira inserir-se nas novas tendências do mercado e, com isso, 

alcançar sobrevivência com o passar do tempo.  
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Obviamente que a satisfação do cliente não é resultado apenas e tão 

somente do grau de conformidade com especificações técnicas, mas também, 

de fatores como prazo e pontualidade de entrega, condições de pagamento, 

atendimento pré e pós-venda, flexibilidade e etc. 

A definição de qualidade é extremamente simples, porém deve-se levar 

em conta a suas características próprias que é abranger a sua relação com 

seus consumidores. 

Inúmeros são os diferentes autores e conceitos acerca de Qualidade, 

mas o importante e que hoje Qualidade é um conceito universal e capaz de 

funcionar em qualquer lugar do mundo. 

É fundamental que se acredite na Qualidade, pois ela só traz benefícios 

para a empresa gerando melhor qualidade de vida para todos: empresários, 

funcionários e  clientes. 

2.8 Qualidade no atendimento 

Nas palavras de Kotler (1991), a qualidade do atendimento que 

oferecemos pode determinar o sucesso ou o fracasso de um negócio. O 

contato de um funcionário com os clientes da empresa como um todo, 

influenciará o relacionamento com a companhia.  

A partir do que o autor os posiciona, é imprescindível nos atentarmos 

para a importância de como os funcionários se portam diante da perspectiva da 

qualidade do atendimento.  Eles fazem parte de todo o objetivo organizacional. 

Podemos listar alguns tópicos que facilitam a questão da qualidade, 

conforme Kotler (1991, p.56) preconiza: 

►Consistência - É proporcionar a mesma qualidade de atendimento 

sempre apesar das circunstâncias. Se um profissional de atendimento a cada 

dia tratar bem 36 clientes e ofender 4, na média terá tido um bom desempenho: 

90% de bom atendimento. Mas se ele perder 4 clientes por dia, a empresa 

estará perdendo cerca de 1.000 clientes por ano. É muito. Todo cliente deve 

ser atendido com excelência. Para que isso não aconteça: 

►Gostar de ajudar - O pré-requisito básico para um bom profissional de 

atendimento é gostar de ajudar as pessoas. Ao simplesmente vender o seu 
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produto ou serviço, a empresa estará efetuando uma transação comercial que 

termina no momento de pagar e levar. Ao ajudar o cliente a resolver seu(s) 

problema(s), o profissional de atendimento estará criando uma relação de 

cooperação duradoura, mesmo que nenhuma venda seja efetuada na primeira 

interação. 

►Rapidez no Atendimento - Todo cliente deve ser atendido rapidamente 

não por uma questão de eficiência, nem cortesia, mas pelo fato de, ao ter 

esperado cinco minutos, não saber se terá de esperar mais cinqüenta minutos 

para conseguir o que quer. Esperando o pior, o cliente pode desistir e ir para a 

concorrência. (MCKENNA, 1992) 

►Promessas, Promessas - Em muitos casos, uma das principais 

funções da pessoa que atende os clientes é informar prazos, por exemplo: 

quando ficará pronto, quando será entregue, quando estará disponível etc. Não 

se espera que cada um tenha uma bola de cristal, mas parte do conhecimento 

técnico desses profissionais deve ser fazer previsões razoavelmente confiáveis 

ou no mínimo explicar ao cliente o que determinará o prazo. 

 Mediante tais pontos, é preciso que as empresas se atentem quanto a 

não dar importância em estar  colocando o cliente em primeiro lugar, na 

atualidade, tendem a sair prematuramente do mercado ou perder espaço. O 

atual cenário não permite mais nem a entrada e muito menos a permanência 

de empreendimentos que não centralizam suas atenções no consumidor. A 

mudança de cenário provocou a inversão desta pirâmide onde a hierarquia 

permanece, porém, o foco central é a satisfação plena do cliente. 

Assim, é importante que sejam disponibilizados produtos e serviços de 

qualidade, preço justo, condições de pagamento satisfatórias, cumprimento de 

prazos e compromissos assumidos pelas empresas, disponibilidade de 

produtos/serviços, entrega adequada, escuta atenciosa, diálogo de 

compromisso, descontos e ofertas especiais e facilidade de compra são fatores 

que influenciam profundamente na satisfação dos clientes. 

Endossando a questão da qualidade no atendimento, para tornar os 

clientes satisfeitos, o primeiro passo é identificá-los, porque não se estabelece 

uma relação com quem não se conhece. Depois de identificá-los, é necessário 
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aprender sobre eles, conhecer suas necessidades e desejos, e utilizar essas 

informações para estreitar o relacionamento. (KOTLER, 1991) 

Desta forma,  a empresa cria um diferencial e se reveste com barreiras 

de confiança, tornando inconveniente que o concorrente ganhe espaço, porque 

o novo relacionamento começaria do zero, sem nenhum comprometimento de 

ambas as partes. Em longo prazo, a única garantia é a "dor da mudança", o 

custo da migração, a inconveniência de mudar. A vantagem competitiva que a 

empresa possui é o conhecimento de seus clientes. O restante a concorrência 

pode oferecer a qualquer instante. 
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CAPÍTULO III 

PRINCIPAIS PRECURSORES DA QUALIDADE E SEUS 

PENSAMENTOS 

 

 Ao longo de sua trajetória, as empresas buscam a cada dia aperfeiçoar 

sua qualidade visando a satisfação do cliente.  Hoje, cada vez mais no foco, o 

cliente dita as regras do mercado, onde os produtos e serviços devem se 

adequar as suas necessidades.  A seguir apresentaremos o enfoque de alguns 

autores quanto à qualidade e seus enfoques para que esta possa ser 

desenvolvida. 

 

3.1 Edward Deming 

 

Em seus estudos, Deming (1990, p.17) diz que: “a qualidade de um 

produto ou serviço apenas pode ser definida pelo cliente onde, a medida em 

que suas necessidades evoluem, a qualidade vai mudando de significado”.   

Desta forma, para corresponder as expectativas dos clientes, os 

gestores têm de compreender a importância das pesquisas junto dos 

consumidores  as teorias e o pensamento estatístico e a aplicação dos 

métodos estatísticos aos processos.  

A ênfase posta nos métodos quantitativos, cujos resultados, quando 

aplicados diretamente aos produtos resultam em custos menores, adequado ao 

mercado e um grau previsível de uniformidade devido a uma reduzida 

variabilidade. 

Enfatiza o autor que é preciso ter cautela quando na definição de 

qualidade visto ser difícil a tradução das necessidades dos clientes em 

características mensuráveis de forma a que o produto possa ser realmente 

disposto num preço que o cliente possa pagar. 

Assim, Deming (1990), apresenta os princípios que devem ser 

obedecidos pela gestão: 

• Criar constância de propósitos, ou seja, recursos permanentes, para 

a melhoria dos produtos e serviços, de forma a que a organização 
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seja competitiva, permaneça no mercado e proporcione empregos. A 

Direção da organização deve dar prioridade às suas preocupações 

de longo prazo e investir numa caminhada inovadora para satisfazer 

o melhor possível as necessidades dos seus clientes.  

• Adotar uma nova filosofia. Os atrasos, os erros e a falta de uma 

política de formação já não podem ser tolerados sendo necessária 

uma transformação na abordagem da gestão ocidental.  

• Cessar com a dependência da inspeção como forma de atingir a 

qualidade, pois o corolário dessa prática é a aceitação do defeito. 

Deve-se antes prevenir e investir na eliminação dos defeitos, colocar 

a qualidade do produto em primeiro lugar e controlar por 

amostragem.  

• Acabar com a prática da escolha dos fornecedores através do único 

critério - o preço. O preço é apenas um custo que deve ser avaliado 

conjuntamente com a qualidade ou não qualidade do fornecimento. O 

importante é minimizar os custos totais. Assim, devem ser 

estabelecidas novas regras sobre as compras e as relações a longo 

prazo com os fornecedores devem ser desenvolvidas.  

• Melhorar constante e permanentemente o sistema de produção.  

• Instituir a formação usando métodos modernos. Exigem-se sempre 

novas capacidades que se harmonizam com as alterações 

respeitantes aos materiais, métodos, desenho, equipamentos e 

serviços.  

• Instituir a liderança. Estabelecer novas formas de dirigir com base em 

relatórios sobre a qualidade.  

• Eliminar o medo. Evitar um estilo autoritário de gestão para que todos 

possam trabalhar com eficiência. Encorajar a comunicação e dar 

liberdade aos funcionários para questionar, propor e reportar 

dificuldades.  

• Derrubar as barreiras entre os departamentos. As pessoas devem 

trabalhar em equipa e a comunicação entre os serviços é 

indispensável. A existência de círculos de qualidade 
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multidisciplinares contribuem para o enriquecimento das tarefas e 

das soluções.  

• Eliminar slogans e metas numéricas. A maioria dos problemas de 

qualidade tem a ver com os processos e sistemas que são criados 

pelos gestores.  

• Abandonar a gestão por objetivos com base em indicadores 

quantitativos. Esses indicadores realçam a quantidade em detrimento 

da qualidade. Usar métodos estatísticos para melhoria contínua da 

qualidade e da produtividade.  

• Não classificar nem ordenar o desempenho dos trabalhadores.  

• Instituir um programa de educação e auto-melhoria.  

• Estruturar a gestão de forma a levar a cabo os pontos anteriores. 

Obter o empenho de todos os trabalhadores no sentido da mudança.  

 

3.2 Joseph M Juran 

 

A qualidade sob a ótica de Juran (1990, p.12) é vista como sendo: 

 

Uma adequação ao uso, onde a palavra produto seja um bem 
ou um serviço, refere-se ao output de um processo e é 
necessário encontrar o equilíbrio entre as características 
positivas do produto e a não existência de deficiências no 
produto. Tais características positivas não se referem a 
componentes luxuosos mas, sim a características técnicas de 
um produto que foi desenhado para corresponder às 
necessidades dos clientes.  Deficiências apresentadas podem 
gerar uma insatisfação nos clientes.  

 

Sob o ponto de vista dos estudos de Juran, podemos denominar que o 

cliente é qualquer pessoa que lida com o produto, incluindo os que o 

desenvolvem, os clientes internos, e os que lidam com o produto acabado, os 

clientes externos.  

Juan (1990) destaca alguns pontos fundamentais quando à qualidade, 

onde baseia a sua abordagem nas necessidades apresentadas pelo cliente, 

não defendendo a reestruturação da organização: 
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• O planejamento da qualidade: Identificar os clientes, determinar as 

suas necessidades, criar características de produto que satisfaçam 

essas necessidades, criar os processos capazes de satisfazer essas 

necessidades e transferir a liderança desses processos para o nível 

operacional.  

• A melhoria da qualidade: Reconhecer as necessidades de melhoria, 

transformar as oportunidades de melhoria numa tarefa de todos os 

trabalhadores, criar um conselho de qualidade que selecione  

projetos de melhoria, promover a formação em qualidade, avaliar a 

progressão dos projetos, premiar as equipas vencedoras, publicar os 

resultados, rever os sistemas de recompensa para aumentar o nível 

de melhorias e incluir os objetivos de melhoria nos planos de negócio 

da empresa.  

• O controle da qualidade: avaliar o nível de desempenho atual, 

comparar com os objetivos fixados, tomar medidas para reduzir a 

diferença entre o desempenho atual e o previsto.  

 

3.3 Phhilip B. Crosby 

 

A qualidade visando a prevenção é o que aborda Crosby (1992).  Erros 

são evitáveis sim.  Para tanto, cabe aos gestores através das suas atitude e 

práticas, nomeadamente através do reconhecimento, desenvolver o 

compromisso com a prevenção e eleger como objetivo principal a não 

predominância e existência de defeitos.  

Os problemas são definidos como bactérias da não conformidade, daí a 

necessidade de vacinas com anticorpos que sirvam para prevenir a existência 

de problemas. A sua "vacina da qualidade" consiste em três ações da gestão: 

determinação, formação e implementação. A responsabilidade da 

administração contínua da vacina pertence à gestão de topo.  

Define o autor ainda que qualidade significa conformidade com os 

requisitos. A qualidade deve ser definida em termos quantitativos para ajudar a 

organização a agir com base em metas tangíveis. Crosby definiu a política de 
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qualidade como o estado de espírito dos funcionários de uma organização 

sobre a forma como devem fazer o trabalho. Se não existir uma política formal 

estabelecida pela gestão cada um estabelece a sua.  

Croby (1992) enfatiza a melhoria da qualidade e a seguir, há um 

programa seqüencial preparado pelo autor:  

• Compromisso da gestão de topo em relação à qualidade. A Direção 

da organização deve estar convencida da necessidade da melhoria 

da qualidade e exprimi-lo claramente através de um documento 

escrito que defina a política de qualidade da organização. Deve 

exprimir o que cada um deve fazer para responder às necessidades 

dos clientes.  

• Equipes de melhoria da qualidade. A Direção deve estabelecer uma 

equipe para supervisionar a melhoria da qualidade em todos os 

departamentos. O papel da equipe é avaliar o que é necessário em 

cada departamento e levar a cabo tudo o que respeita à política geral 

da qualidade da organização.  

• Medida da qualidade. Os indicadores de qualidade devem ser 

introduzidos de forma a identificar as necessidades de melhoria.  

• Avaliação do custo da não qualidade. As equipes da melhoria da 

qualidade deverão fazer uma estimativa dos custos da não qualidade 

de forma a identificar zonas prioritárias em que as ações serão 

imediatamente rentáveis.  

• Tomada de consciência das necessidades da qualidade. Os 

funcionários deverão compreender a importância do respeito pelas 

especificações e o custo das não conformidades.  

• Ações corretivas. As oportunidades para as ações corretivas são 

desencadeadas nas etapas 3 e 4.  

• Planejar um programa "zero defeitos". Uma comissão deve ser 

constituída na equipe da melhoria da qualidade. Esta comissão 

deverá desencadear um programa "zero defeitos" apropriado às 

necessidades da organização e à sua cultura.  
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• Formação dos responsáveis e inspetores. Desde o início do 

programa, aos diferentes níveis de responsabilidade, os dirigentes 

devem ser formados para implementar o que lhes compete no 

programa global de melhoria da qualidade.  

• Instituir "um dia zero defeitos" para que o conjunto dos funcionários 

da organização seja sensibilizado nas novas normas de 

desempenho.  

• Definição de objetivos. Para transformar os compromissos em ação 

os indivíduos e os grupos devem ser encorajados a estabelecerem 

metas de aperfeiçoamento. Para isso, cada responsável define, com 

os membros da sua equipa, os objetivos específicos a atingir cujos 

resultados sejam mensuráveis. Estes objetivos podem ser do 

conhecimento de todos e o seu progresso pode ser avaliado em 

reuniões regulares.  

• Eliminar as causas dos erros. Os empregados devem ser 

encorajados a comunicar as dificuldades que têm em atingir as suas 

metas de aperfeiçoamento e na remoção das causa de erros.  

• Reconhecimento. Deve ser manifestado publicamente (mas não 

financeiramente) o reconhecimento àqueles que atingem os seus 

objetivos de forma regular.  

• Círculos de qualidade. Os especialistas em Qualidade e as pessoas 

particularmente motivadas pelo progresso da melhoria da qualidade 

devem-se encontrar regularmente a fim de trocarem idéias e 

experiências.  

• Recomeçar e progredir sempre. O conjunto de passos anteriores 

deve ser iniciado com regularidade, o que renova o compromisso dos 

antigos funcionários e introduz os novos no processo.  

 

3.4 Armand V Feigenbaum 

 

Este autor, na década de 50, criou o conceito de controle da qualidade 

total:  
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Um sistema eficiente para a integração do desenvolvimento da 
qualidade, da manutenção da qualidade e dos esforços de 
melhoramento da qualidade dos diversos grupos numa 
organização, para permitir produtos e serviços mais 
econômicos que levem em conta a satisfação total do 
consumidor. (FEIGENBAUM, 1990, p.45) 

 

A qualidade é enfocada como uma filosofia de gestão e um 

compromisso com a excelência, que deve ser projetada e embutida nos 

produtos, defendendo um sistema de qualidade. 

Segundo Feigenbaum (1990, p.26), o Sistema de Qualidade Total é: 

 

como a combinação da estrutura operacional de trabalho de 
toda a organização documentada em procedimentos de 
gestão e técnicos, efetivos e integrados, para o 
direcionamento das ações coordenadas de mão de obra, 
máquinas e informações da organização, de acordo com os 
melhores e mais práticos meios de assegurar a satisfação 
quanto à qualidade e custos.  

 

O autor faz a sugestão de uma série de partes componentes ou 

subsistemas básicos que devem estar baseados em procedimentos 

documentados, tendo como macro referência o Manual de Qualidade, que 

aborda questões como: 

• Avaliação da qualidade antes do início da produção; 

• Planejamento da qualidade e do processo;  

• Planejamento, avaliação e controle da qualidade dos materiais 

adquiridos; 

• Avaliação e controle da qualidade do produto e do processo;  

• Realimentação da informação da qualidade;  

• Equipamento da informação da qualidade;  

• Formação e orientação para a qualidade e desenvolvimento do 

pessoal ; 

• Qualidade na assistência técnica ; 

• Gestão da função controle da qualidade;  

• Estudos especiais sobre a qualidade. 
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3.5 Kaoru Ishikawa 

 

Os estudos deste autor enfocam os círculos de qualidade são pequenas 

equipes, geralmente da mesma área de trabalho, que voluntária e regularmente 

se reúnem para identificar, investigar, analisar e resolver os problemas que 

surgem no trabalho.  

Conforme Ishikawa (1993), as características a seguir devem estar 

presentes no círculo de qualidade: 

1. Voluntarismo - Os círculos devem ser criados em bases voluntárias e 

não por ordens superiores.  

2. Autodesenvolvimento - Os membros do círculo precisam ter vontade 

de estudar.  

3. Desenvolvimento mútuo - Os membros do círculo precisam aspirar a 

expandir os seus horizontes e a cooperar com outros círculos.  

4. Eventual participação total - Os círculos precisam estabelecer como 

seu objetivo último a participação total de todos os trabalhadores do 

mesmo local de trabalho. 

 

Por fim, o autor define a Análise de Paretto.l; diagramas causa-efeito; 

histogramas; folhas de controle;  diagramas de escada; gráficos de controle e 

fluxos de controle como sendo instrumentos para atuação no controle da 

qualidade.  
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CAPÍTULO IV 

A IMPORTÂNCIA DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

 

 

Mizuno (1992, p.58) define as ferramentas da qualidade como sendo: 

“técnicas para ajudar a empresa seus procedimentos, os sistemas, a qualidade, 

os custos e as atividades relacionadas com seu trabalho”. Este processo 

contínuo de melhorias é baseado na revolução pela qualidade nas 

organizações iniciadas por Deming e Juran, sendo assim estabelecidas: 

 Mizuno (1992) enfatiza tais técnicas, definindo-as passo a passo, onde a 

seguir apresentamos os principais enfoques. 

 

4.1 Diagrama de Afinidade ou Método KJ 

 

Tal ferramenta traz a tona e gera esclarecimentos de problemas 

importantes mas, não solucionados através da coleta de informações verbais a 

partir de situações desordenadas. Tem como objetivo esclarecer a natureza, a 

forma e a extensão dos problemas que afetam o futuro da organização em área 

que há pouco ou nenhum conhecimento ou experiência prévias. Consiste em 

reunir idéias e opiniões sob formas de dados verbais e desenhar um diagrama 

completo baseado nas relações comuns e similares encontradas entre as 

informações. É usado para estabelecer políticas de Controle de Qualidade e 

implementar seus respectivos planos de atuação. 

 

4.2 Diagrama Sistemático 

 

Esta ferramenta faz uso de técnicas que sejam mais adequadas para 

atingir os objetivos estabelecidos sistemático de aspectos importantes do 

problema. Os diagramas permitem que se tenham uma visão geral de toda a 

situação,  delineando com eficácia os meios e as medidas necessárias para 

alcançar os objetivos desejados. Existe o diagrama de análise da componente 

constitutivo que decompõe o assunto principal em seus elementos básicos e o 
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diagrama do plano de desenvolvimento, que mostra sistematicamente os meios 

e procedimentos necessários para implementar com êxito um determinado 

plano. 

 

4.3 Diagrama de Relações 

 

Este diagrama foi desenvolvido para esclarecer as relações de causa e 

efeito de um problema ou situação complexa a fim de se encontrar uma 

solução adequada. Indica as relações lógicas que existem em um diagrama de 

causa e efeito. Facilita as soluções dos problemas permitindo que sejam vistos 

como um todo, a partir de um a perspectiva mais ampla. É usado para 

determinar e descrever políticas e planos de garantia da Qualidade. 

 

4.4 Diagrama de Matriz 

 

O diagrama de matriz procura pontos problemáticos através do 

pensamento multidimensional. Identifica os elementos correspondentes 

envolvidos em uma situação problema e coloca-se em linhas e colunas em um 

gráfico que mostra a presença ou ausência de relações entre os pares de 

elementos formados. Essa ferramenta auxilia a especificar a natureza e o local 

do problema, permitindo a concepção de idéias baseadas em relações 

multidimensionais. A solução eficaz do problema é facilitada nos pontos de 

interseção, chamados de “pontos de concepção da idéia” para o 

desenvolvimento e melhoria dos produtos e processos. 

 

4.5 Análise dos dados da matriz 

 

Essa ferramenta utiliza dados em que um diagrama matriz, de forma que 

a grande arrumação de números pode ser visualizada e entendida facilmente. 

O método de analise quantifica e coloca em ordem os dados do diagrama 

matriz de forma que a informação seja fácil de visualizar e compreender. As 

relações entre os elementos demonstrados em um diagrama matriz são 
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quantificadas através de obtenção de dados numéricos para as células de 

interseção.pode ser usado para analisar as causas de não conformidades que 

envolvam um grande volume de dados e para efetuar avaliações de qualidade 

complexas. 

 

4.6 Gráfico do Programa do Processo de Decisão 

 

Este gráfico determina que os processos podem ser utilizados para 

resultados desejados por meio de avaliação da sucessão de acontecimentos e 

a variedade de resultados possíveis. Este método antecipa possíveis 

resultados de um plano de implementação da qualidade e prepara 

contramedidas apropriadas, visando eliminar esses problemas e levando 

assim, as melhores soluções possíveis. A antecipação dos resultados permite 

ajustes nos processos. 

 

4.7 Diagrama da seta 

 

Esta ferramenta estabelece o plano diário mais adequado e monitora o 

seu andamento com eficiência. O método retrata uma serie de linhas que 

conecta com os elementos relacionados à execução do plano. Pode ser 

utilizado para implementar planos para o desenvolvimento de novos produtos e 

seu acompanhamento, além do planejamento e controle da qualidade. 
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CAPÍTULO V 

O PANORAMA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO E 

SERVIÇOS BANCÁRIOS 

 

 

Vivemos num mundo altamente competitivo, onde a luta pela conquista 

de novos mercados, aumenta a cada dia, as organizações têm percebido a 

necessidade de diferenciar para crescer e fortalecer suas posições diante de 

consumidores cada vez mais exigentes. É evidente que as instituições 

financeiras não fogem desta tendência, pois a palavra chave para o sucesso é 

a Qualidade. É ela quem está determinando a sobrevivência das organizações 

e diferenciando profissionais em todos os níveis, em outras palavras, o futuro é 

daqueles que tem muita qualidade para oferecer. 

A tendência apresentada pelas empresas no Brasil no que se refere a 

qualidade, tem demonstrado que não quer ficar contra a tendência mundial. 

Percebemos que atualmente as instituições financeiras estão mudando 

métodos ultrapassados, modernizando processos e criando canais eficientes 

de relacionamento com o cliente, tudo com um único objetivo: oferecer o 

melhor, seja no produto, seja no serviço. 

A partir da década de 90 foi quando essas atitudes ganharam força, 

quando foi lançado o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Em 

seguida veio o Código de Defesa do Consumidor, responsabilizando as 

empresas por danos causados a seus clientes (MARQUES, 1997).. 

Mediante dessas mudanças mercadológicas, as instituições financeiras, 

lançaram seus programas de qualidade, visando o aprimoramento permanente 

dos processos, produtos e serviços dirigidos aos clientes, instituindo assim, 

uma nova forma de trabalhar, pois o grande interesse destas instituições, é 

conseguir através destes programas destacar-se no mercado. 

Podemos então observar que se comparado a dez anos atrás, hoje 

estas organizações estão descobrindo que o seu papel perante a sociedade 

aumentou, e com isso aumentou também o nível de exigência dos seus 

clientes, sendo obrigadas a prestar serviços de qualidade, se  desejarem 
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sobreviver no mercado não só financeiro como também no mercado de 

serviços,pois o seu papel perante a sociedade está sendo moldado dentro dos 

padrões exercidos por empresas de serviços, causando uma corrida aos 

prêmios de qualidade e destaque em excelência de serviços no mercado. 

Em relação aos serviços, hoje os clientes estão cada vez mais críticos, 

formulando maiores expectativas de qualidade. Por outro lado os executivos 

vêm demonstrando em pesquisa de opinião, a mesma preocupação em relação 

aos serviços, colocando as questões a cerca dos serviços, acima de temas 

como produtividade e regulamentos governamentais. 

Ultimamente, a proporção de serviços ocupa uma posição acentuada 

nas economias das principais nações. Essa demanda de serviços pode ser 

vinculadas a três principais causas, discutidas por Richard (1994): 

• o aumento da demanda de serviços avaliado no contexto familiar e 

das empresas. Nas famílias ocorre em função de aspectos tais como: 

aumento do poder de compra, desejo de melhorar a qualidade de 

vida, existência de mais tempo ao lazer, mudanças demográficas, 

melhorias sócio-econômicas, tecnológicas e crescentes sofisticações 

ao comprador. Já nas empresas o crescimento é estimulado pelo 

aumento de sofisticação, internacionalização e complexidade da 

administração. 

• o fomento da terceirização fez com que, a transferência de parte das 

atividades das empresas fossem realizadas por fornecedores 

externos, uma vez que estes poderiam em suas especializações dar 

mais atenção e investir mais recursos para obtenção de altos níveis 

de qualidade e produtividade nas atividades realizadas. 

• a privatização de parte dos serviços públicos na tentativa de 

aumentar a eficiência  de algumas atividades como são os casos da 

educação, assistência a saúde, segurança, energia elétrica, etc. 

 

Na questão dos serviços, podemos enfatizar que estes não podem ser 

tocados ou manuseados; não podem ser armazenados e ainda, o cliente 

muitas vezes participa ou observa o processo de fornecimento do serviço. 
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Avaliar a qualidade antes do fornecimento do serviço é algo que torna-se 

difícil, diferentemente da satisfação do cliente, muitas vezes, pode ser 

percebida imediatamente. 

Richard (1994, p.56) define serviço como: 

 

qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer 
à outra, que seja essencialmente intangível e não resulte na 
produtividade de qualquer coisa. Sua produção não pode estar 
vinculada a um produto físico.  

 

Ao ser atendido, o consumidor deseja informações mais precisas sobre 

o que está comprando, espera mais cortesia e bom atendimento por parte de 

funcionário. Por isso a necessidade de conhecer a fundo seus anseios e 

necessidades é condição primordial para que a empresa obtenha sucesso no 

mercado atuante. É preciso ainda, entender o que mudou no seu padrão de 

comportamento, passando a atender da melhor maneira às suas necessidades. 

Podemos caracterizar o atendimento ao cliente como um conceito muito 

importante e que deve ser aplicado a todos os tipos de organizações, 

independente do seu tamanho.Todos tem a ganhar com um bom atendimento 

ao cliente, pois este tem grande importância na melhoria da qualidade na 

empresa.  

O que podemos perceber no Brasil é que o cliente ainda não está no 

centro das preocupações das organizações. Este tem sido preterido por 

objetivos mais imediatos como redução de custos e aumento da produtividade. 

Muitas destas empresas já estão investindo em qualidade, implementando 

sistemas e utilizando ferramentas, para ouvir o cliente e a verdade é que as 

que conseguirem, obterão com grande êxito e diferenciação em relação ao 

cliente. É essencial que a realização do programa de qualidade seja 

transparente e verdadeiro em suas informações. 

Na verdade, o atendimento de qualidade ao consumidor significa que a 

empresa esteja genuinamente empenhada em facilitar sua vida –não a própria 

empresa - prestando aos clientes serviços que atendam as suas reais 

necessidades e os deixem satisfeitos, quem sabe até, encantados. 
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Quando se atende o cliente com qualidade ou o mesmo é satisfeito, 

podemos dizer que é uma filosofia empresarial baseada na parceria. É 

fundamental compreender que atender o cliente com qualidade não se resume 

a tratá-lo bem, com cortesia. Mais do que isso, hoje significa agregar valor a 

produtos e serviços objetivando superar as expectativas do cliente, para tal é 

necessário se estabelecer um canal de comunicação direto entre cliente e 

empresa, através do qual o cliente é ouvido e extraem-se as críticas e 

sugestões, transformadas em especificações de melhores produtos e serviços, 

na ótica do cliente.  

Tal filosofia que levanta em consideração as necessidades e interesses 

do cliente, não os da própria empresa, como se viu até então, leva 

ironicamente o um aumento do volume dos negócios, principalmente devido à 

fidelidade do cliente à empresa.   

Quanto à implementação dessa filosofia, requer das organizações a 

inversão das responsabilidades hierárquicas, passando a gerência a dar maior 

autonomia e apoio ao pessoal da linha de frente e a coordenação entre os 

departamentos de recursos humanos, operações e marketing visando a melhor 

seleção, treinamento e motivação da força de trabalho para que se entregue ao 

cliente o produto ou serviço que lhe foi prometido. Em outras palavras, a 

empresa tem que estabelecer uma parceria não só com o cliente, mas também 

com seu funcionário, já que sem sua cooperação qualquer plano será 

fracassado (MARQUES, 1997).. 

Assim, neste panorama apresentado da qualidade no atendimento e 

serviços bancários, é preciso saber que atender o consumidor com qualidade 

não se resume a tratá-lo de forma cortês. Mas do que isso, significa agregar 

valor, prestando ao consumidor serviços que, na sua percepção atendam as 

suas expectativas. 
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CONCLUSÃO 

 

A definição de qualidade ultrapassou as fronteiras de produto ou serviço 

com qualidade, passando a atingir todos os aspectos do fornecimento do 

produto ou sérvio, desde o início do processo de venda até relevantes,como o 

impacto ambiental. 

 A partir do momento em que se controla  e gerencia de forma efetiva o 

Sistema de Controle de Qualidade, a empresa passa a obter resultado 

positivos, com elevados índices de qualidade, evitando falhas no produto final.   

O aprimoramento da qualidade das pessoas é a base fundamental para 

o desenvolvimento pessoal e organizacional. 

A empresa deve estar inserida na nova economia, acordar para os 

desafios que o mercado está impondo, como as novas tecnologias, onde a 

empresa deve estar adaptada ao ambiente, objetivando tornar-se competitiva e 

manter-se em atividade.  

A qualidade é tudo aquilo que melhora o produto no ponto de vista do 

cliente. A empresa deve atender as necessidades e desejos do cliente, para 

isso deve melhorar de forma contínua seus processos, de modo a favorecer a 

qualidade e produtividade para atender aos seus clientes.  

É preciso estar atento para o fato de que tempos mudaram e que as 

novas economias de demandas comerciais exigem que aos clientes seja 

prestada a atenção que eles merecem. Esta não é algo negativo, porque se a 

empresa puder manter seus clientes voltando para mais consumo, haverá a 

certeza de que está percorrendo o caminho de um crescimento contínuo. 

Ao concluir este estudo, percebeu-se, na prática, a real importância da 

qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela empresa para o 

desenvolvimento e melhor projeção da mesma no mercado. Os serviços de 

qualidade já não podem mais ser vistos apenas como diferencial competitivo, 

mas como obrigação de toda e qualquer organização quando se deseja a 

satisfação e fidelização do cliente. 

Desta forma é importante que se tenha ênfase no clima organizacional 

da empresa, onde deixa claro que todos os funcionários devem participar dos 
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desafios que a empresa enfrenta, destruindo as barreiras entre os 

departamentos, deve-se trabalhar em equipe, pois a transformação da empresa 

é competência de todos. Sendo assim a empresa deve estar bem-estruturada e 

harmônica para produzir com qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

 

 

BERTONI, Bartira.  Reengenharia Humana: preparando o indivíduo para a 

mudança.  Bahia: Casa da Qualidade, 1994. 

BRASSARD, M. Qualidade: ferramentas para uma melhoria contínua. Rio de 

Janeiro: Qualitmarketing, 1993. 

CROSBY, Philip B. Qualidade é Investimento. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1992. 

CRUZ, Ana Maria da Costa; MENDES, Maria Tereza Reis.  Trabalhos 

acadêmicos, dissertações e teses: estrutura e apresentação (NBR 

14724/2002).  2 ed.  Niterói: Intertexto, 2004. 

DEMING, W. Edwards. Qualidade: A revolução da Administração. Rio de 

Janeiro: Marques Saraiva SA , 1990. 

FEIGENBAUM, Armand Vallin.  Qualidade: A revolução da Administração. São 

Paulo: Makron Books, 1990 

GARVIN, A. Gerenciando a qualidade. Rio de Janeiro: QualitMarketing, 1992. 

ISHIKAWA, Kaoru.  Controle de qualidade total à maneira japonesa. Rio de 

Janeiro: Campos,1993. 

JURAN, J.M. Liderança pela qualidade.  São Paulo: Pioneira, 1990. 

______.  Planejamento para a qualidade.  São Paulo: Pioneira, 1990. 

KOTLER, P. Administração de marketing: análise, planejamento, 

implementação e controle.  São Paulo: Atlas, 1991. 

MARQUES, Fábio.  Guia prático da qualidade total em serviços.  São Paulo: 

APMS Books, 1997. 

MIZUNO, S. Gerência para melhoria da Qualidade: as sete novas 

ferramentas de controle de qualidade.  Rio de Janeiro: LTC, 1992. 

MOLLER, Clauss.  O lado humano da qualidade.  São Paulo: Pioneira, 2002. 

RICHARD, F.  A excelência no atendimento a clientes: mantendo seus 

clientes por toda vida. Rio de Janeiro: QualityMarketing, 1994. 

SEVERINO, Antônio Joaquim.  Metodologia do trabalho científico.  22 ed. 

São Paulo: Cortez, 2005. 



 39

ÍNDICE 

  PAG 

 FOLHA DE ROSTO ..................................................................... 2 

 AGRADECIMENTOS .................................................................. 3 

 DEDICATÓRIA .............................................................................. 4 

 RESUMO ........................................................................................ 5 

 METODOLOGIA .......................................................................... 6 

 SUMÁRIO...................................................................................... 7 

 INTRODUÇÃO .............................................................................. 8 

 CAPÍTULO I – IDENTIFICANDO O PROBLEMA ............... 10 

 CAPÍTULO II – A IMPORTÂNCIA DO PÚBLICO 

INTERNO COMO PARCEIRO DA ORGANIZAÇÃO .......... 

 

12 

2.1 A qualidade é sinônimo de perfeição ............................................ 13 

2.2 Qualidade é algo abstrato, sem vida própria, indefinido ............. 13 

2.3 A qualidade nunca muda ................................................................ 13 

2.4 Qualidade é um aspecto subjetivo das pessoas .......................... 14 

2.5 Qualidade é a capacidade que um produto ou um serviço tenha 

de sair conforme seu projeto .......................................................... 

 

14 

2.6 Qualidade é um requisito mínimo de funcionamento .................. 14 

2.7 Qualidade significa classes, estilos ou categorias de produtos 

ou serviços ....................................................................................... 

 

15 

2.8 Qualidade no atendimento .............................................................. 18 

 CAPÍTULO III – PRINCIPAIS PRECURSORES DA 

QUALIDADE E SEUS PENSAMENTOS ................................ 

 

21 

3.1 Edward Deming .......................................................................... 21 

3.2 Joseph M Juran........................................................................... 23 

3.3 Phhilip B. Crosby ........................................................................... 24 

3.4 Armand V Feigenbaum ............................................................... 26 

3.5 Kaoru Ishikawa ............................................................................ 28 



 40

 CAPÍTULO IV – A IMPORTÂNCIA DAS FERRAMENTAS 

DA QUALIDADE ........................................................................... 

 

29 

4.1 Diagrama de Afinidade ou Método KJ............................................ 29 

4.2 Diagrama Sistemático ..................................................................... 29 

4.3 Diagrama de Relações ..................................................................... 30 

4.4 Diagrama de Matriz .......................................................................... 30 

4.5 Análise dos dados da matriz .......................................................... 30 

4.6 Gráfico do Programa do Processo de Decisão ............................ 31 

4.7 Diagrama da seta ............................................................................. 31 

 CAPÍTULO V – O PANORAMA DA QUALIDADE NO 

ATENDIMENTO E SERVIÇOS BANCÁRIOS ....................... 

 

32 

 CONCLUSÃO ................................................................................ 36 

 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA .............................................. 38 

 ÍNDICE ............................................................................................. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41

FOLHA DE AVALIAÇÃO 

 

 

Nome da Instituição: Universidade Cândido Mendes  

 

Título da Monografia: Um enfoque sobre a qualidade no atendimento e 

serviço bancário 

 

Autor: João Marcos Lessa da Silva Brito 

 

Data da entrega: /11/11 

 

Avaliado por: _________________________________ Conceito: _________ 


	SUMÁRIO
	CONCLUSÃO ................................................................................
	CONCLUSÃO ................................................................................

