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RESUMO 

A qualidade percebida e a satisfação dos clientes são elementos essenciais para a 

competitividade das instituições bancárias. Assim, é importante identificar os fatores que 

confinam a perceção de qualidade e satisfação do ponto de vista dos clientes que utilizam esse 

tipo de serviço.  

A realização deste trabalho tem como principal objetivo identificar os fatores mais 

relevantes para os clientes na avaliação da Qualidade do serviço de uma instituição bancária. 

Como objetivos secundários pretende-se saber se os atuais clientes se encontram satisfeitos 

com os serviços que a sua principal instituição bancária lhes oferece, assim como, avaliar de 

uma forma lata algumas instituições bancárias no que diz respeito aos serviços prestados por 

estas aos consumidores. Para isso, nesta dissertação foram estudados e identificados alguns 

teóricos que reflectiram sobre os temas abordados. A fonte de informação utilizada para a 

realização do trabalho foi um inquérito que visa saber quais os níveis de satisfação dos 

clientes referentes aos serviços da área da banca, incluindo ainda, a análise às suas perceção 

de Qualidade de serviços, utilizando o método SERVQUAL.  

Em conclusão, verificou-se que o estudo respondeu às questões colocadas, identificando 

como fator de maior importância na Qualidade dos serviços prestados pela área da banca, o 

acesso à internet e contrariamente, a caraterística que menos importância tem para os clientes 

é a instalação das sucursais do seu banco. Por outro lado, pode afirmar-se que de uma forma 

geral, esta amostra se encontra satisfeita com a Qualidade prestada pela sua principal 

instituição bancária. 

Palavras-Chave: Serviços financeiros; Instituições Bancárias; Qualidade dos serviços; 

Caraterísticas dos serviços; Satisfação de clientes; SERVQUAL. 
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ABSTRACT 

Perceived quality and customer satisfaction are key elements to competitiveness in the 

banking industry. Hence, it is important to identify the factors that determine the perception of 

quality and satisfaction from point of view of clients who use that type of services. 

The main goal of this study is to diagnose the aspects customers value the most when 

appraising the quality of banking services. As secondary goals, we intend to assess if 

customers are satisfied with the services provided by their current banking institutions as well 

as to inquire after their perception of other players in the sector. For that purpose, we present 

and discuss some theorical contributions on these subjects. The information source used to 

conduct this study was a questionnaire designed to quantify customer satisfaction, in what 

regards banking services, including an analysis of clients’ perceived quality through the 

SERVQUAL method. 

The sudy was able to give answer to the questions raised a priori, identifying online 

access as the most important aspect in the quality of banking services and physical premisses 

as the least importante one. Futhermore, it is possible to conclude that, overall, the 

interviewed sample is satisfied with the qaulity of the services provided by their current bank. 

Key-Words: Financial services; Banking Institutions; Quality of services; 

Characteristics of services; Customer Satisfaction; SERVQUAL. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente dissertação foi desenvolvida no âmbito do Mestrado em Finanças do Instituto 

Superior de Economia e Gestão (ISEG), da Universidade Técnica de Lisboa (UTL), com 

recurso a fontes de informações históricas e do conhecimento público, e a colocação de 

questionários elaborados especificamente para o efeito, de forma a obter informação concreta 

e muito específica sobre as matérias em análise. 

É de referir que este tema foi escolhido por várias razões. A primeira, porque a é 

importante na gestão de qualquer empresa conhecer-se as caraterísticas que os clientes mais 

valorizam na prestação de um serviço bancário. Em segundo lugar, porque todos os setores, e 

neste caso concreto, a área da banca, devem avaliar e medir os níveis de satisfação dos seus 

clientes. Por fim, pelo fato de a qualidade percebida e a satisfação dos clientes no setor de 

serviços influenciarem as intenções de compra, a fidelização dos clientes e, 

consequentemente, a criação de lucro para as empresas, para além do fato da competitividade 

no sector bancário ser mais agressiva. Este é um tema relevante e deve ser considerado para 

investigações futuras. 

Os objetivos principais deste estudo concretizam-se em encontrar as caraterísticas mais 

importantes para os consumidores dos serviços bancários e verificar quais as avaliações que 

os clientes fazem das instituições bancárias das quais são clientes. 

Tendo em consideração os objetivos pretendidos, efetuou-se um estudo do tipo quantitativo 

e descritivo, utilizando como instrumento de recolha de dados, um questionário de questões 

maioritariamente fechadas, uma tendo em conta o método e a escala SERVQUAL e uma 

questão de resposta aberta. O estudo teve como população alvo indivíduos com idade igual ou 

superior a 18 anos que são clientes de uma instituição Bancária em Portugal.  

Os resultados obtidos poderão ser utilizados, futuramente, pelos gestores das instituições 

bancárias para melhorar a satisfação dos clientes, contribuindo para o crescimento da sua 
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organização. O trabalho desenvolvido complementa outros estudos efetuados, anteriormente, 

na área de qualidade e satisfação de clientes no que diz respeito aos serviços bancários. 

A seguir a este capítulo de Introdução, o presente trabalho encontra-se estruturado da 

seguinte forma: 

 No capítulo 2 (Revisão da Literatura) apresentam-se os conceitos mais importantes 

deste trabalho, o conceito de qualidade, o conceito de serviços, qualidade dos serviços 

e instituições financeiras. 

 No capítulo 3 (Metodologia) detalha-se o processo de recolha de dados, esmiuçando o 

objetivo das diferentes questões do inquérito e o modelo utilizado para avaliação da 

qualidade dos serviços – SERVQUAL. 

 No capítulo 4 (Apresentação e Análise de dados), analisam-se os dados obtidos nos 

inquéritos, identificando os principais números. 

 No capítulo 5, apresentam-se as conclusões e limitações do presente trabalho e 

algumas propostas para investigações futuras. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Satisfação dos clientes 

A satisfação dos clientes é alcançada pelas instituições que conseguem promover 

continuamente a melhoria da qualidade dos serviços prestados (Arasli, Mehtap-Smadi & 

Katircioglu, 2005). 

A satisfação do cliente é um ponto crítico nos setores de maior competitividade. Contudo, 

garantir a satisfação dos clientes não assegura que estes sejam fidelizados a esse mesmo 

fornecedor. Os clientes que estão meramente satisfeitos podem ser atraídos pelos 

concorrentes, ao contrário dos clientes totalmente satisfeitos que apresentam um 

comportamento mais fiel ao fornecedor do serviço (Lovelock & Wright, 2001). 

Levesque e McDougall (1996) afirmam que, no setor dos serviços bancários, a satisfação e 

a lealdade dos clientes proporcionam ao banco a possibilidade de reduzir os seus custos 

operacionais, uma vez que diminuem a necessidade de abertura e encerramento de contas, e 

também a constante necessidade de avaliações de crédito. 

Preservar bons clientes por um longo período de tempo permite à empresa ter um maior 

conhecimento das preferências e necessidades dos seus clientes, podendo-lhes oferecer assim, 

um atendimento mais direcionado e eficiente. Além disso, os clientes habituados aos serviços 

da empresa estão mais propensos para adquirir novos produtos e/ou serviços que sejam 

oferecidos por esta. 

Para que consigamos entender a satisfação dos clientes, necessitamos de compreender a 

qualidade percebida, na medida em que esta é um fator determinante na satisfação dos 

clientes, no que diz respeito aos serviços (Fornell, Johnson, Anderson, Cha & Bryant, 1996; 

Andreassen & Lindestad, 1998; Bei & Chiao, 2001; Choi, Cho, Lee, Lee & Kim, 2004; 

Tinoco, 2006). 
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2.2. As Instituições Bancárias 

De acordo com Pinho (1999), indústria bancária portuguesa adotou uma atitude 

progressivamente mais competitiva tendo como consequência uma gradual redução dos níveis 

de concentração bancária, aumento da concorrência, quer em termos de margens praticadas, 

quer por via de instrumentos não-preço, como redes de balcões, publicidade e qualidade. 

A indústria bancária é um setor caracterizado por um forte envolvimento entre os clientes e 

os fornecedores do serviço. Para responder às necessidades em constante mudança dos seus 

clientes, ao mercado e às novas tecnologias que surgem, as instituições bancárias precisam de 

se reestruturar rapidamente (Arasli et al., 2005). 

Em Portugal existem inúmeras instituições financeiras, autorizadas e controladas por um 

organismo específico, o Banco de Portugal. Este, para além de autorizar e controlar, 

acompanha a atividade bancária, emite recomendações e determinações, sanciona infrações e 

toma providências extraordinárias de saneamento, contribuindo para a garantia da estabilidade 

financeira. Este regulador do sistema financeiro supervisiona um conjunto de instituições de 

crédito e sociedades financeiras que vão desde Bancos, Caixas Económicas e Caixas de 

Crédito Agrícola Mútuo e Instituições de Crédito da União Europeia em Regime de Livre 

Prestação de Serviços, tendo estas diversas atividades principais
2
. 

Tendo em consideração o estudo em causa, que abordará as determinantes da qualidade 

dos serviços prestados no setor bancário, é importante referir que o sector da banca está 

preparado em primeiro lugar para oferecer produtos e serviços de quotidiano, uniformizados, 

que podem ser vendidos em grande escala (cheques, crédito à habitação, cartões de débito, 

cartões de crédito, domiciliações de pagamentos, etc.), e/ou por outro lado, serviços mais 

personalizados tais como ações em bolsa, investimentos em produtos financeiros, etc. No caso 

dos produtos em massa, estes não permitem a oferta a um grupo de clientes específico, com 

                                                
2 http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/MissaoeFuncoes/Paginas/default.aspx 

 

http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/MissaoeFuncoes/Paginas/default.aspx
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maior complexidade e de maior valor acrescentado. Na maioria dos casos, os clientes optam 

por adquirir os produtos padrão que existem disponíveis nas instituições bancárias (Paiva, 

2012). 

Ao longo dos anos, o Sistema Bancário Português (SBP) tem evoluído em relação ao 

número de instituições bancárias e, ainda, ao nível do desempenho financeiro, dos objetivos 

económicos que os gestores destas empresas utilizam e pelos quais regem o seu dia-a-dia 

(Silva, 2010). 

2.3. Serviços 

O crescimento do setor de serviços verificado na economia de diversos países, aliado ao 

incremento da concorrência global e local, tem vindo a chamar a atenção das empresas para a 

qualidade do serviço como uma importante vantagem competitiva. Contudo, as empresas 

fornecedoras de serviços têm enfrentado, no entanto, dificuldades na conceptualização e 

operacionalização da qualidade de serviços. A conceptualização resulta da definição de dois 

termos abstratos: qualidade e serviço. A operacionalização, por outro lado, resulta da validade 

e confiança do prestador do serviço (Jonhston, 1995). 

Em relação à definição de serviços, encontramos diversas abordagens. Primeiro, é 

importante identificar as principais diferenças entre bens e serviços. O primeiro conceito é um 

produto tangível, consistente, e a sua produção ocorre num momento diferente do consumo. 

Os bens podem ser inventariados e existe uma baixa interação com o consumidor. Já os 

serviços são produtos intangíveis, em que o momento de produção e de consumo é 

simultâneo, e o serviço prestado é único. Existe uma grande interação entre o consumidor e o 

prestador do serviço, e por vezes os serviços são inconsistentes e dispersos (Gronroos, 1995). 

Uma das principais diferenças entre estes dois conceitos é o fato da qualidade dos produtos 

poder ser medida objetivamente em alguns aspetos, existindo diferentes medidas para avaliar 
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a qualidade dos bens. Contrariamente, em relação aos serviços é mais difícil medir a 

qualidade do serviço prestado (Kotler, 1998). 

As principais caraterísticas dos serviços são a intangibilidade, a inseparabilidade, a 

heterogeneidade e a perecibilidade (Hoffman & Bateson, 2003; Vargo & Lusch, 2004). A 

intangibilidade é uma característica particular dos serviços, uma vez que os serviços são 

processos ou experiências e não são objetos físicos. A inseparabilidade reside no fato de os 

serviços serem produzidos e consumidos em simultâneo. A heterogeneidade está associada ao 

fato de que num serviço existe um vasto potencial de variação, uma vez que na sua produção 

e consumo está explícito o fator humano. A perecibilidade deriva da intangibilidade e 

inseparabilidade, na medida em que uma vez que os serviços não podem ser armazenados 

para uma utilização futura, devendo ser consumidos quando produzidos (Kotler, 1998). 

2.4 Qualidade 

A qualidade, nos dias de hoje, tornou-se um assunto de grande importância para as 

empresas. A qualidade não é um luxo mas sim uma razão de sobrevivência. É cada vez mais 

um fator determinante de diferenciação e de fidelização dos clientes. 

As empresas e os serviços que não se orientarem por parâmetros de qualidade terão os seus 

dias contados seja qual for o setor, a atividade, a idade da empresa ou o local de operação 

(Deming, 1990). 

Os consumidores e os mercados estão cada vez mais informados e exigentes e a qualidade 

será assim o fator de diferenciação entre as instituições bancárias. 

A maior dificuldade em relação ao conceito de qualidade é que a sua definição não é 

consensual nem fácil. Muitos consumidores não sabem definir qualidade, mas sabem 

reconhecê-la quando a experimentam. Pessoas diferentes avaliam a qualidade de maneira 

diferente e, por outro lado, a sua avaliação também se altera ao longo do tempo. 
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Muitos autores estudaram a qualidade, procurando defini-la e, neste trabalho, vamos 

salientar alguns deles. Philip Crosby (1990) é um dos teóricos associados à ideia de zero 

defeitos com a abordagem centrada nos custos da (não) Qualidade. Para ele, este conceito era 

descrito como “conformidade com as especificações” a qual é medida pelo custo da não 

conformidade.  

Para Schonberger (1999), qualidade é aquilo que atrai, agrada e mantém a nossa lealdade. 

A partir deste conceito podemos afirmar que a qualidade inclui o processo produtivo, o 

ambiente, a segurança, as informações, as medições, os equipamentos, as ferramentas, e o 

tempo e lugar (edifícios, fábricas e escritórios) onde os bens e os serviços são produzidos e 

entregues. 

Numa prestação de serviços, a avaliação da qualidade surge ao longo do processo de 

fornecimento do mesmo, que geralmente ocorre no encontro entre um cliente e um 

funcionário da empresa (front office). A satisfação do cliente com a qualidade do serviço pode 

ser definida pela comparação da perceção dos serviços prestados com a expetativa do serviço 

desejado (Kotler, 1998; Slack, Chambers, Harland, Harrison & Johnston, 1997). 

A qualidade nos serviços está diretamente ligada à satisfação do cliente com o serviço 

recebido. Um cliente satisfeito com o serviço recebido percebe-o como um serviço de 

qualidade. Além disso, o cliente irá provavelmente voltar a contratar o serviço ou indicá-lo a 

pessoas conhecidas e amigas com as quais se relacione. A qualidade percebida é determinada 

pela diferença entre a qualidade esperada e a qualidade experimentada, ou seja, é a diferença 

entre as perceções e expetativas dos clientes (Reis, 2001). 

Os clientes comparam o serviço que recebem com o serviço que, segundo as suas 

expetativas, deveriam receber. A apreciação da qualidade resultará do grau de afastamento 

(ou discrepância) entre as expetativas e o que efetivamente foi recebido do fornecedor. Assim, 

se um cliente julga ter recebido um serviço cuja qualidade supera as suas expetativas, ele 
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considera ter recebido um serviço com uma qualidade superior e sente-se inclinado a utilizá-lo 

novamente, ou a recorrer novamente à empresa que o prestou. Desse modo, é importante que 

as empresas se preocupem constantemente com a qualidade dos serviços que prestam, 

medindo-os por meio da perceção dos seus clientes (Kotler, 1998). 

Para que uma empresa prestadora de serviços tenha sucesso é necessário que ela saiba 

corresponder e, sempre que possível, exceder as expetativas dos clientes e surpreendê-los 

(Vale, Aguiar & Andrade, 1998). 

Quando se excede a expectativa do cliente, o serviço é percebido como de qualidade 

excecional, e também como uma agradável surpresa. Quando se confirmam as expetativas, a 

qualidade é satisfatória (Avila, 2001). 

As dimensões da qualidade foram determinadas a partir de estudos de profissionais e 

especialistas na área de marketing, após uma série de pesquisas em várias categorias de 

serviços realizadas por Parasuraman, Zeithaml e Barry (1985). Fitzsimmons (2003) identifica 

serviços como: reparação de eletrodomésticos, serviços bancários, comunicações móveis, 

corretoras de títulos e agências de concessão de crédito. 

Os serviços financeiros apresentam caraterísticas tangíveis e intangíveis (Hoffmann 2003). 

Lovelock e Wright (2001), consideram que o grau de envolvimento do cliente é, algumas 

vezes, determinado em parte pela tradição e ainda pela vontade de conhecer pessoalmente o 

fornecedor de serviço do que pelas próprias necessidades do processo operacional. Em 

sentido estrito, estes autores entendem o contato pessoal como totalmente desnecessário em 

atividades bancárias. Os mesmos afirmam que o setor dos serviços bancários é dos mais 

interessados em estabelecer relações com os seus clientes. Segundo eles, tal facto deve-se ao 

maior uso da tecnologia em transações financeiras, que fez reduzir algumas oportunidades de 

contato entre os consumidores e o banco, alterando as ligações anteriormente conhecidas. 
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Existem ainda alguns clientes que recusam o relacionamento exclusivo com as máquinas de 

self-service, escolhendo o contato pessoal a que sempre se habituaram. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Modelo SERVQUAL 

O modelo SERVQUAL é um modelo que pode ser utilizado por uma empresa de serviços 

para melhorar a qualidade dos mesmos. Este método requer o desenvolvimento da 

compreensão das necessidades percebidas do serviço prestado aos clientes. Essas perceções 

são quantificadas em relação à qualidade do serviço de uma certa empresa e são então 

comparadas com o nível de serviço de uma empresa que seja considerado “excelente”. O 

resultado dessas diferenças e a sua análise pode ser utilizada pelo fornecedor do serviço para 

melhorar a qualidade dos serviços prestados. 

O instrumento SERVQUAL, que tem sido o método mais empregado para medir as 

perceções de qualidade de serviço dos consumidores, foi criado por Parasuraman, Zeithaml e 

Berry (1985; 1988). Originalmente continha 10 dimensões para a qualidade, mas sofreu 

modificações ao longo do tempo e foi reduzido a cinco dimensões principais:  

1. Tangibilidade: instalações físicas, equipamentos e aparência dos funcionários; 

2. Confiabilidade: capacidade de realizar o serviço prometido de forma confiável e precisa; 

3. Capacidade de resposta/Atendimento: vontade de ajudar os clientes e fornecer um 

serviço adequado e rápido; 

4. Garantia: habilidade em transmitir confiança e segurança, com cortesia e conhecimento 

do serviço; 

5. Empatia (incluindo o acesso, a comunicação, a compreensão do cliente): dar atenção 

individualizada aos clientes. 

A ferramenta para medir o desempenho dessas dimensões da qualidade dos serviços é 

composta por 22 indicadores ou variáveis de medida, utilizando uma escala de Likert, desde 1 

(discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente), que regista tanto as expetativas dos clientes 

(considerando uma empresa de excelência – neste trabalho foi considerado por defeito a 
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escala máxima da avaliação, assim como para não tornar o inquérito demasiado extenso) 

como as suas perceções de uma dada empresa de serviços (Gabbie & O'Neill, 1996). 

As diversas dimensões estão representadas nos indicadores da questão 16 do inquérito 

colocado aos consumidores, da seguinte forma: tangibilidade de 01 a 04; confiabilidade de 05 

a 09; capacidade de resposta/atendimento de 10 a 13; garantia de 14 a 17; e, empatia de 18 a 

22. A partir dos resultados obtidos são comparadas as duas avaliações (serviço desejado e 

serviço percebido), calculando-se a diferença para encontrar os GAPs ou lacunas. Quanto 

maior a lacuna, mais distantes são as perceções do cliente em relação às suas expetativas e 

mais baixa a avaliação da qualidade do serviço. Já quanto menor a lacuna, mais alta é essa 

avaliação. 

No presente estudo foi feita uma adaptação ao modelo SERVQUAL, considerando-se as 

expetativas dos clientes referentes a um banco de excelência, com avaliação 7. Não deveria 

ser assim, pois em teoria teríamos as expetativas por um lado e as perceção por outro. O 

conceito GAP na teoria SERVQUAL representa a diferença entre aquilo que o cliente deseja e 

o que efetivamente ele percebe em relação aos serviços. Os Gaps da qualidade do serviço são: 

Gap 1 - a discrepância entre a expectativa do consumidor e a perceção da organização; 

Gap 2 - a discrepância entre a perceção da empresa e as especificações da qualidade do 

serviço; 

Gap 3 - a discrepância entre as especificações da qualidade do serviço e a sua execução; 

Gap 4 - a discrepância entre a execução do serviço e as comunicações externas; 

Gap 5 - a discrepância entre o serviço percebido e o serviço esperado. 

Diversos estudos utilizaram este modelo como base para a criação de novos instrumentos e 

depois fizeram comparações entre eles. Cronin e Taylor (1992) desenvolveram um modelo, 

baseado no trabalho de Parasuraman et al. (1985), que considera apenas a avaliação de 

desempenho do serviço como a forma mais apropriada de medir a qualidade. O trabalho 
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desses autores é conhecido por modelo SERVPERF, sendo também encontrado na literatura 

como Performance only model (Seth, Deshmukh & Vrat, 2004). Os autores afirmam que 

qualidade percebida seria melhor avaliada como uma “atitude”, e que o modelo SERVPERF 

seria mais eficaz na operacionalização da qualidade dos serviços do que o modelo 

SERVQUAL, possibilitando que a qualidade fosse mais bem analisada (Miguel & Salomi, 

2004). 

Em Anexo, na Tabela I apresentam-se algumas críticas ao modelo SERVQUAL. 

3.2. Modelo SERVPERF 

Cronin e Taylor (1992) afirmam que existe pouca evidência, quer teórica quer empírica, 

que suporte a noção de que a diferença entre as expetativas e a qualidade percecionada seja a 

base para a medição da qualidade de serviço. Considerando apenas na perceção de 

desempenho dos serviços, estes autores desenvolveram um instrumento denominado 

SERVPERF e frisaram que a qualidade é avaliada mais como uma atitude do cliente em 

relação às dimensões da qualidade e que não deve ser medida por meio das diferenças entre 

expectativa e desempenho, e sim como uma perceção de desempenho. Os autores propõem, 

então, a escala SERVPERF (como uma alternativa ao instrumento SERVQUAL), baseada nas 

mesmas 22 variáveis de medida que a escala SERVQUAL, mas com a exclusão das 

expetativas e concentrada no desempenho. 

Segundo Cronin e Taylor (1992) o modelo SERVPERF é mais sensível a retratar as 

variações de qualidade em relação às outras escalas testadas, pelo que concluem que o 

desempenho deste instrumento é melhor que qualquer outro, nomeadamente que o 

SERVQUAL, em termos de fiabilidade e validade. 

3.3. Inquérito 

O inquérito foi realizado tendo em vista a obtenção de informações acerca da satisfação 

com a perceção de qualidade dos clientes e também de alguns dos seus hábitos. 
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Ao questionário responderam 80 pessoas e 78 foram consideradas respostas válidas. O 

inquérito era composto por 20 questões. As primeiras quatro questões serviram para 

determinar o perfil demográfico e socioeconómico dos clientes, nomeadamente a sua idade, 

género, vencimento mensal, bem como as suas habilitações literárias. A quinta, sexta e sétima 

questões permitiram identificar a principal instituição bancária do cliente, com quantas 

instituições o mesmo interage no seu dia-a-dia, e há quanto tempo se relaciona o cliente com 

o seu principal banco. As três questões seguintes tiveram como objetivo perceber com que 

frequência e de que modo o cliente procura a sua instituição bancária, e que produtos ou 

serviços subscreveu. As questões 11 a 15 pretenderam obter graus de satisfação relativamente 

à instituição bancária e aos serviços que a mesma presta, e ainda perceber a motivação dos 

clientes no que diz respeito à possibilidade de mudarem de banco. A questão 16 está 

relacionada com o modelo SERVQUAL, onde se pretende identificar quais as perceções dos 

clientes no que concerne às cinco dimensões do serviço prestado, apresentadas numa escala 

de Likert de 7 pontos. A questão 17 pretende perceber quais os fatores que os consumidores 

consideram ser os mais importantes ao nível da qualidade dos serviços bancários. Com a 

questão seguinte procuramos perceber o que faria o cliente mudar de banco. Na questão 19 

questionamos os clientes para estes nos indicarem quais as caraterísticas que mais associam a 

cada banco. Por fim, questionamos de forma livre, quais os aspetos passíveis de melhoria que 

identificam na sua instituição bancária.  

O questionário foi enviado por e-mail para uma amostra e o inquérito foi obtido através do 

Google docs. Passados 15 dias foi enviado um e-mail de reforço do pedido às pessoas que 

ainda não tinham respondido. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Foi efetuado um inquérito, dos quais 78 foram considerados válidos em 80 respondidos. O 

inquérito era composto por 20 questões, das quais as primeiras quatro questões eram do 

âmbito demográfico (género, idade, habilitações e vencimento), as restantes questões estavam 

directamente relacionadas com a instituição bancária dos clientes e a qualidade dos serviços 

prestados pela mesma. 

Do total de inquiridos verificamos que 49% são femininos e 51% masculinos, o que em 

termos de género nos dá um equilíbrio nos dados recolhidos, conforme Tabela II em Anexo 

(todas as tabelas indicadas neste capítulo são apresentadas em Anexo). 

Em relação à idade da amostra, 51% dos inquiridos tem entre 25 e 34 anos de idade, 26% 

tem entre 18 e 24 anos e os restantes 23% mais de 34 anos, de acordo com a Tabela III. 

Quanto às habilitações literárias, 49% da amostra tem um grau académico superior à 

licenciatura, 33% detêm uma licenciatura ou bacharelato, e 18% 12º ano ou equivalente (ver 

Tabela IV). No que respeita aos vencimentos mensais brutos, 58% dos inquiridos aufere 

menos de 1000€ (mil euros), 23% recebe entre 1001€ e 2000€ e os restantes 19% mais de 

2000€ (dois mil euros), analisando a tabela V, se cruzarmos esta variável com as habilitações 

literárias, podemos concluir que o nível dos vencimentos é muito reduzido face ao nível de 

instrução média dos inquiridos. De acordo com o Gráfico I em Anexo, da amostra de 

inquiridos, 33% têm como sua principal instituição bancária (aquela com quem realizam um 

maior número de transacções) a Caixa Geral de Depósitos (CGD). Já 17% dos inquiridos são 

clientes do Millennium BCP (BCP), 14 % do Banco Santander Totta (Totta), 13% do Banco 

Espírito Santos (BES), 12% do Banco BPI e os restantes 11% são clientes do Montepio, 

Caixa de Crédito Agrícola (CA), BANIF e Barclays Bank. É de salientar que nenhum dos 

inquiridos da amostra pertence ao Banco BIC e Banco Popular. 
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Em resposta à pergunta “é cliente de quantas instituições bancárias”, a maioria dos 

inquiridos (44%) diz ser apenas de um banco, 37% é cliente de duas instituições bancárias 

diferentes, 17% afirma ser cliente de três bancos e 3% de mais de 4 instituições bancárias, de 

acordo com a Tabela VI. Verificamos, ainda, que 46% dos clientes CGD são exclusivos desta 

instituição. Na sua maioria, os clientes do Banco Totta têm também uma conta numa outra 

instituição. Os clientes do BPI e do BES são aqueles que mais diversificam no que respeita a 

operações bancárias, sendo clientes de mais de três bancos. 

Questionada acerca da durabilidade da relação que mantém com o seu banco, foi 

evidenciado que 50% da amostra é cliente da sua principal IB há mais de 10 anos. Do total de 

inquiridos, 21% diz ser cliente dessa IB entre 5 a 10 anos, 18% entre os 3 e 5 anos, e apenas 

11% afirmam ser cliente do seu atual banco há menos de 3 anos. Observando ainda a Tabela 

VII, podemos constatar que o banco que estabelece relações mais duradouras com os clientes 

da amostra é o Montepio, onde 100% dos clientes pertencem a este banco há mais de 10 anos, 

seguido pela CGD que detém a segunda maior taxa de “fidelização de clientes”, onde 88% é 

cliente há mais de 5 anos. As instituições que têm clientes mais recentes são a CA e o BANIF, 

seguidamente o BPI e o BES, cada um com 22% e 20% do total da amostra de clientes dos 

seus bancos que mantém entre 1 e 3 anos de relação. 

No que diz respeito ao contato com o banco, a maioria (74%) afirma deslocar-se raramente 

a uma agência bancária, de acordo com a Tabela VIII. Já 42% diz ter tido contato mensal com 

a instituição bancária via telefone ou internet, 23% com regularidade semanal e 21% pelo 

menos três vezes por semana (ver Tabela IX). 

De acordo com o Gráfico II em Anexo, em relação aos produtos e serviços que os clientes 

subscrevem na sua principal IB, 29% dos inquiridos tem cartão de débito e conta à ordem, 

26% uma conta à ordem e outros 15% conta a prazo. Analisando a Tabela X, verificamos que 
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os clientes têm, em média, 3 produtos bancários, e que as instituições onde mais produtos 

contratam são o Totta e o BCP. 

Sobre as questões mais qualitativas e de avaliação dos serviços prestados pelas instituições, 

a Tabela XI revela que a maioria dos inquiridos (85%), classificou a IB com os níveis 5 e 6, 

numa escala de 1 a 7 (onde 1 é muito fraco e 7 é excelente). Importa referir que nenhum 

cliente considerou o nível de serviço prestado inferior a 4, na referida escala, e ainda que 9% 

da amostra avaliou com 7 o nível de satisfação global. Analisando em conjunto as Tabelas XI 

e XII podemos concluir que os clientes mais satisfeitos a nível geral são os do BCP e do 

Totta, onde 69% e 64% respetivamente, avaliaram a sua instituição no nível 6 ou 7. Em 

resumo, os clientes do BCP são os mais satisfeitos com os serviços prestados, atribuindo uma 

pontuação média de 5,8 ao seu banco. A nível geral, os clientes encontram-se satisfeitos com 

a sua principal instituição bancária, dando-lhe uma classificação média de 5,3 numa escala de 

1 a 7. Quando questionados sobre a probabilidade de recomendarem a sua principal IB a um 

conhecido, numa escala de 1 a 7 (onde 1 corresponde a uma probabilidade nula e 7 a uma 

probabilidade certa), 46% dos inquiridos respondeu com os níveis 6 e 7, 37% com o nível 5, e 

apenas 5% referiu a classificação 3 (ver Tabela III). Os clientes que mais recomendam o seu 

banco – o que mostra que estão satisfeitos com os serviços prestados –, são os clientes da CA 

e do BCP, com um nível médio de 6 e 5,8, respetivamente, de acordo com a Tabela XIV. 

Verificamos ainda que 50% dos clientes da CA avaliam como certa a probabilidade de 

recomendar o seu banco a conhecidos, o que faz deste a mais bem reputada instituição da 

praça. No universo de clientes da CGD, apenas 8% garante recomendar com toda a certeza o 

banco público português. 

Em relação à probabilidade de mudar de IB, 55% dos inquiridos rejeita essa hipótese ao 

responder com os graus 1 e 2, numa escala de 1 a 7 (onde 1 corresponde a uma probabilidade 

nula e 7 a uma probabilidade certa), conforme a Tabela XV. Apenas 5% da amostra 
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respondeu com o nível 6, e nenhum inquirido referiu que a probabilidade de mudança seria 

certa (nível 7). Observando a Tabela seguinte (XVI), verificamos que os clientes menos 

predispostos a mudar de IB são os do Montepio, com um nível de 1,6 na respetiva escala. O 

nível médio global é de 2,8, inflacionado pelos clientes do BANIF e Barclays que estão a 

meio da escala (valor 4). 

Em relação aos serviços que os inquiridos mais valorizam, numa escala de 1 a 10 (onde 1 é 

o menos importante e 10 o mais importante), os resultados indicaram que o acesso à internet é 

o mais valorizado (27% do total da amostra), de acordo com a Tabela VII. Refira-se que os 

inquiridos só poderiam escolher no máximo três serviços. Constatamos pela análise desta 

Tabela que a característica mais importante é o acesso à internet, seguindo-se a credibilidade 

no mercado e posteriormente os colaboradores da IB. Menos valorizadas são as instalações 

das sucursais e os horários das mesmas. 

Avaliando estes serviços por instituição bancária, verificamos pela análise da Tabela VIII 

que a maioria dos clientes do BPI, Totta e BANIF escolhem a credibilidade no mercado como 

a melhor característica do seu banco. Já os clientes do BES, CGD, BCP e Montepio 

identificam, como melhor serviço prestado, o acesso pela internet. 

Em relação aos serviços que têm mais importância numa instituição bancária, numa escala 

de 1 a 10 (onde 1 é o menos importante e 10 o mais importante), analisando a Tabela XIX, 

percebemos que a credibilidade no mercado é o mais importante (6,9) e o menos importante, 

de acordo com a amostra em estudo, são as instalações das sucursais. Nas Tabelas XX e XXI, 

podemos comparar, por instituição, qual o fator considerado mais e menos importante, 

respetivamente. 

No que diz respeito à avaliação pelo modelo SERVQUAL, identificada na questão 16 do 

inquérito e apresentada nas Tabelas XXII e XXIII, em relação ao que os clientes 

percepcionam do serviço prestado pela sua principal IB, utilizando a escala de 1 a 7 (onde 1 
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representa muito insatisfeito e 7 muito satisfeito) conclui-se que com um maior GAP temos a 

afirmação: “os funcionários da IB oferecem atenção individualizada aos clientes”, com um 

valor de 2,72. Recordo que neste estudo assumimos, por defeito, que uma instituição bancária 

de excelência teria uma classificação máxima (7) nas 22 afirmações do método SERVQUAL, 

daí a comparação deste valor, em relação à perceção da qualidade do serviço prestado pelo 

principal banco do cliente. A caraterística com menor GAP, ou seja que está mais perto da 

excelência e das expetativas dos clientes corresponde aos conhecimentos que os funcionários 

têm para responder aos clientes. 

Analisando em pormenor as 22 questões do SERVQUAL foram calculadas duas medidas 

estatísticas, o desvio padrão, que mostra a variação ou “dispersão” da distribuição em relação 

à média, e o coeficiente de variação de Pearson (CV), obtido a partir do desvio padrão e que 

indica, em percentagem, qual o desvio face à média. As percentagens calculadas (coeficiente 

de variação de Pearson) mostram o peso do desvio padrão sobre a distribuição dos valores 

apurados. O desvio-padrão em si indica o valor absoluto do desvio face à média, dentro da 

escala de 1 a 7. 

O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa, pois expressa a relação 

percentual do desvio padrão em relação a média. Quanto maior o valor do coeficiente de 

variação, maior é a dispersão dos valores do conjunto. Por outro lado, quanto menor o valor 

do coeficiente de variação, mais homogéneo é o conjunto de valores. Da análise da Tabela 

XXII, conclui-se que com menor desvio padrão (1,18) temos a frase “os funcionários vestem-

se adequadamente e têm aparência limpa”, com 1,20 temos também que os funcionários têm 

os conhecimentos necessários para responder aos clientes e ainda com o mesmo valor temos 

as instituições bancárias concluem os trabalhos no tempo prometido. 

Com maior valor de desvio padrão temos o facto de os funcionários da instituição bancária 

oferecerem atenção personalizada aos clientes, com valor de 1,68, o que demonstra que o 
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valor da média esconde assimetrias. Em relação ao coeficiente de variação, com perto de 20% 

temos o facto de os funcionários terem conhecimentos necessários para responder aos clientes 

(20,42), por outro lado, com um CV mais elevado, temos a atenção personalizada que é dada 

aos clientes e a atenção individualizada (com valores de 39,28 e 30,80). Assim, consideramos 

ter uma amostra heterogénea relativamente a estes assuntos. 

Se avaliarmos as caraterísticas do SERVQUAL nas suas 5 dimensões, olhando a Tabela 

XXIII, temos com maior GAP a Empatia (-2,05) e com -1,40 a Garantia. Em relação ao CV 

destas dimensões, verificamos que o valor mais perto de 20% é a tangibilidade (23,08%), o 

maior valor de CV reside na dimensão da empatia. Em relação ao desvio padrão temos a 

Tangibilidade com o menor valor (1,24) e a Empatia com o maior valor, ascendendo a 1,58. 

Quando questionados sobre os serviços que têm maior importância para os clientes, numa 

escala de 1 a 7 (onde 1 é pouco importante e 7 muito importante), verificamos através da 

análise da Tabela XXIV que o menos importante é ter uma figura pública na publicidade dos 

anúncios do banco (2,71) e com maior peso, ascendendo a 6,06, temos a disponibilização de 

serviços online (portal e acesso à conta online). 

Em relação aos fatores que fariam os clientes mudar para outra instituição bancária, 

observamos através da Tabela XXV, numa escala de 1 a 10 (onde 1 é o menos importante e 

10 o mais importante), que passar a ter mais custos de manutenção de conta seria o mais 

importante, tendo recebido um valor médio de 7,41. Por outro lado, com valores de 4,04 e 

4,35 respetivamente, fechar a sucursal que costumam frequentar ou um amigo dizer-lhes que 

está satisfeito com o seu banco, não seriam fatores importantes para mudar de instituição 

bancária. 

No inquérito tentou-se apurar, dentro de uma lista de adjetivos, quais os que os clientes 

mais associavam a cada instituição bancária. Analisando as Tabelas XXVII à XXXVII, 

verifica-se que o Banco BIC é considerado, com 13%, de acessível, e pertence a um grupo 
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forte empresarial (13%). Por outro lado, aquilo que os clientes menos apontaram foi o fato de 

ser sustentável. Em relação ao BPI com 22% foi identificado que pertence a um forte grupo 

empresarial, com menor pontuação foi identificado o fato de ser barato. O BES foi 

classificado com 19% de acessível e outros 19% como sendo popular. Mais conveniente e que 

pertence a um forte grupo empresarial, com 12% cada característica, foi o Banco Santander 

Totta. Já o Banco Popular foi identificado com 15% como confiável e apenas com 1% foi 

qualificado como solidário. O BANIF é considerado acessível com 17% das respostas dos 

inquiridos, com apenas 1% é identificado como inovador. O Barclays é considerado com 11% 

como confiável e outros 11% como conveniente. A CA é reconhecida em 14% como 

conveniente. A Caixa Geral de Depósitos é percecionada como barata por 11% da amostra, e 

caracterizada com menor percentagem como inovadora e solidária (3% cada). O Millennium 

BCP é avaliado como credível com 18% e apenas 1% vê este banco como inovador. Por 

último, o Montepio teve valores dispersos, onde com 10% cada, temos o fato de ser confiável, 

credível e eficiente. 

Na Tabela XXXII verificamos como caraterísticas passíveis de melhoria por parte dos 

fornecedores de serviços bancários, com 29 respostas de clientes, os custos de manutenção de 

conta e custos de aquisição de cartões. Em segundo lugar foi identificada a necessidade de 

uma maior oferta de produtos e serviços inovadores. Dos 78 clientes, 3 disseram que não 

tinham nada a apontar. 

O coeficiente alfa de Cronbach foi apresentado por Lee J. Cronbach, em 1951, como uma 

forma de estimar a confiabilidade de um questionário aplicado em uma pesquisa. Este índice 

mede a correlação entre respostas num questionário através da análise das respostas dadas 

pelos inquiridos, apresentando uma correlação média entre as perguntas.  

Foi calculado este coeficiente para a questão nº 16 – utilizado o modelo SERVQUAL. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lee_J._Cronbach&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1951
http://pt.wikipedia.org/wiki/Question%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resposta
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Nas figuras abaixo, conseguimos ver o resultado do coeficiente alfa de Cronbach para as 

diferentes variáveis. Verificamos nessa análise que os resultados indicam índices desejáveis 

de consistência interna. 

 

Figura I – Alfa de Cronbach resumo com o Statistica  

 
 
 

Figura II – Alfa de Cronbach com o Statistica por variável 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Pretendeu-se com este Trabalho Final de Mestrado encontrar as principais 

determinantes na avaliação da Qualidade dos serviços bancários, tendo para esse efeito, sido 

utilizado um inquérito, que continha algumas questões relacionadas com a Qualidade dos 

serviços e ainda uma questão relacionada com o modelo SERVQUAL nas suas cinco 

dimensões: Tangibilidade, Confiabilidade, Capacidade de resposta, Garantia e Empatia. 

A população alvo do estudo correspondeu aos clientes com idade igual ou superior a 18 

anos e clientes da Banca Portuguesa. Recorreu-se a uma amostra de conveniência de 78 

clientes, estando as conclusões do estudo limitadas a esta amostra. 

Podemos concluir que o estudo foi bem-sucedido em relação aos objetivos que se 

propunha, relembrando “Encontrar as caraterísticas mais importantes para os consumidores 

dos serviços bancários e verificar quais as avaliações que os clientes fazem das instituições 

bancárias das quais são clientes”, pois foram determinadas as caraterísticas mais importantes 

para a amostra estudada, e também o nível de satisfação dos clientes em ralação às suas 

instituições bancárias. 

Do estudo apercebemo-nos que os clientes cada vez mais avaliam os serviços 

financeiros naquilo que eles lhes propõem ao nível de acesso online às suas contas. 

É importante perceber que cada vez mais as pessoas, e principalmente os jovens 

(maioria da nossa amostra), não se deslocam fisicamente à sucursal do banco para tratar dos 

seus assuntos do dia-a-dia, utilizando meios alternativos que demorem menos tempo na sua 

abordagem e resolvam da mesma forma as suas questões. Preferem a interação via internet, 

telefone, e-mail do gestor de conta, ou ATM, do que a deslocação a uma sucursal do banco. 

Tanto mais porque as respostas aos inquéritos revelaram que os horários das sucursais são um 

dos aspetos menos valorizados na qualidade do serviço bancário, tal como as instalações 

físicas. 
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Os clientes consideram que esta caraterística do acesso online é bem servida no seu 

banco, visto que a avaliação por parte da amostra foi acima de 5, numa escala de 1 a 7. 

Por outro lado, verifica-se alguma fidelização à principal IB, tanto pela duração da 

relação (> 5 anos, em 84% da amostra), pelo fraco grau de probabilidade de mudança (2,8, 

numa escala de 1 a 7). A nível geral, os inquiridos encontram-se muito satisfeitos, com um 

valor médio superior a 5, numa escala de 1 a 7. É compreensível que os clientes não estejam 

muito predispostos à mudança, uma vez que isso acarreta custos com a transferência de 

créditos, aquisição de documentos (cartões, cheques). 

Estes valores devem ser entendidos à luz da competitividade que existe e às alternativas 

no mercado que permitem que os clientes possam escolher a instituição bancária com a qual 

se sentem melhor e que acham que presta os melhores serviços. 

Conclui-se ainda que os clientes também pretendem que a atenção e o serviço seja mais 

individualizado e personalizado, o que mostra que quando os clientes, quando contatam com 

o seu banco, verificam ainda uma estandardização dos serviços. 

Aquilo que os clientes ainda gostariam de ver como melhorias está relacionado com os 

custos de manutenções de conta, aquisição de cartões de débito e de crédito e custos com 

operações, no tempo de crise que vivemos, sendo percetível que este seja uma das primeiras 

exigências dos clientes. 

É importante salientar que a credibilidade é uma caraterística muito apontada como a 

mais importante na escolha de um banco, pois ninguém quer arriscar ter as suas poupanças 

depositadas no “próximo grande escândalo financeiro”.  

Para os clientes aquilo que mais percecionam no seu banco, dentro das caraterísticas 

SERVQUAL, é a garantia em relação ao serviço prestado, ou seja, é a avaliação por parte dos 

clientes, de que os colaboradores têm conhecimento necessário para responder às suas 

questões, são atenciosos e cordiais no atendimento e ainda, que os canais online e canais 
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alternativos transmitem segurança nas transacções que os clientes têm de realizar no seu dia-

a-dia. 

A característica que está mais afastada da avaliação máxima de um serviço de qualidade 

na área da banca, de acordo com esta amostra é a Empatia, que diz respeito à atenção e ao 

cuidado que o fornecedor do serviço dá a cada consumidor. Tendo em conta este aspeto é 

importante que seja dada uma atenção individualizada aos clientes, esta é sem dúvida uma 

tendência futura, já que a concorrência é muito elevada e os bancos têm de se diferenciar para 

conquistar mais e melhores clientes. Os clientes de hoje, como vimos mais educados e 

informados, são mais exigentes e vão procurar cada vez mais um serviço adequado e único. 

As instituições bancárias, cada vez mais têm de responder adequadamente ao mercado, 

dando-lhes atenção mais personalizada no contato que cada clientes tem com ela, tanto ao 

nível presencial, como telefónico e mesmo online. É importante que as instituições se 

preocupem mais com o aspeto de solucionar os problemas dos clientes e oferecer-lhes canais 

mais eficientes, rápidos, dinâmicos e tecnológicos, para que os clientes sintam que para 

resolver as questões bancárias não é necessário deslocar-se a uma sucursal, ter um tempo 

elevado de espera e não receber um serviço personalizado. 

Os resultados do estudo merecem atenção, pois apesar da qualidade percebida avaliada 

pela escala SERVQUAL nunca ter apresentado valores coincidentes com os das expetativas, 

as respostas à questão onze revelam que os clientes pontuam de uma forma elevada a 

Qualidade Global dos Serviços que lhe são prestados, o que nos pode levar de certa forma a 

questionar o modelo SERVQUAL quanto à sua aplicabilidade, pois pode estar a valorizar 

demasiadamente o fator Expectativa – claro que neste estudo estes valores também eram os 

máximos (como já referido). Desta forma, e posteriormente quando foi iniciada a análise dos 

dados, verificou-se que o modelo mais adequado, visto não ter sido colocado no questionário 
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as expetativas dos clientes e apenas as perceção, poder-se-ia implementar o modelo 

SERVPERF, pois este só tem em vista as perceção. 

Este trabalho apresenta limitações que são naturalmente desafios para investigação 

futura. Desde já, deverá ser efectuada uma análise que utilize instrumentos de medida 

alternativos como por exemplo, a escala SERVPERF, que tem apenas em consideração a 

qualidade percepcionada sobre o serviço em questão (que pelo facto de se ter considerado a 

pontuação de 7 em todas as variáveis de medida nas expetativas). Por outro lado, uma grande 

limitação que identificamos a dimensão da amostra recolhida. Esta amostra dificulta a 

generalização dos resultados obtidos assim como a sua replicação numa amostra maior, e 

possivelmente a nível nacional. 

Também seria interessante realizar a avaliação da qualidade de uma entidade bancária 

específica, além da comparação da qualidade percebida entre bancos localizados em grandes 

cidades e filiais localizadas no interior do país. 

Por outro lado, seria enriquecedor fazer a comparação entre o SERVQUAL com as 

cinco dimensões originais e o SERVQUAL amplificado com outros aspetos sugeridos por 

profissionais do sector bancário. 

Por último, dado que este estudo analisou o ponto de vista dos clientes, seria 

interessante no futuro comparar-se esta perspetiva com a perspetiva das próprias instituições 

bancárias. 

Nota Final – Já na parte final desta pesquisa o Banco de Portugal aplicou uma medida 

de resolução ao BES, o que vem mais uma vez provar a necessidade de fiscalização e 

regulamentação da qualidade dos serviços bancários para evitar este tipo de situações que 

prejudicam todo o sistema bancário nacional. Por outro lado, acreditamos que se o caso de 

gestão danosa do BES fosse conhecido no momento da aplicação dos questionários, as 

respostas dos clientes deste banco não seriam tão positivas seguramente. 
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A execução deste trabalho tornou-se uma experiência enriquecedora, permitindo 

simultaneamente cumprir os objetivos inicialmente propostos e aprofundar os conhecimentos 

sobre o tema. 
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ANEXOS 

Tabela I – Críticas ao modelo SERVQUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela II – Género vs Principal IB 

Principal IB Feminino Masculino Total 

BPI 33%  100% 

BES 60% 40% 100% 

Totta 55% 45% 100% 

BANIF 0% 100% 100% 

Barclays 100% 0% 100% 

CA  50% 50% 100% 

CGD 46% 100% 

BCP 46% 100% 

Montepio   40% 100% 

Total 49% 51% 100% 
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Tabela III – Idade vs Principal IB 

Principal IB 18 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 54 anos 55 a 64 anos Total 

BPI 11%  0% 11% 11% 100% 

BES 10%  20% 10% 0% 100% 

Totta 18% 18% 0% 0% 100% 

BANIF 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Barclays 0% 0% 100% 0% 0% 100% 

CA  0% 100% 0% 0% 0% 100% 

CGD 35%  23% 0% 0% 100% 

BCP 31%  15% 8% 0% 100% 

Montepio   40% 20% 0% 0% 100% 

Total 26% 51% 18% 4% 1% 100% 

 

Tabela IV – Habilitações Literárias vs Principal IB 

Principal IB 
Ensino Secundário 

(atual 12ºAno) 
Bacharelato Licenciatura 

Mais do que 

Licenciatura 
Total 

BPI 11% 0% 11% 100% 

BES 30% 0% 30% 40% 100% 

Totta 27% 0% 18% 100% 

BANIF 100% 0% 0% 0% 100% 

Barclays 0% 0% 100% 0% 100% 

CA  50% 0% 0% 50% 100% 

CGD 8% 4% 50% 38% 100% 

BCP 8% 0% 38% 100% 

Montepio  40% 0% 0% 100% 

Total 18% 1% 32% 49% 100% 

 

Tabela V – Vencimento bruto mensal vs Habilitações Literárias 

Habilitações 

Literárias 

Vencimento bruto mensal  

> 5501 

euros 

1001 a 2000 

euros 

2001 a 3000 

euros 

3001 a 5500 

euros 

Até 1000 

euros 
Total 

Bacharelato 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

Ensino Secundário 

(atual 12ºAno) 
0% 21% 0% 0% 79% 100% 

Licenciatura 4% 20% 4% 0%  100% 

Mais do que 

Licenciatura 
3% 24% 21% 11%  100% 

Total 3% 23% 12% 5% 58% 100% 
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Figura III – Principal IB 

 

 

Tabela VI – Quantidade de IB do cliente vs Principal IB  

Principal IB 
Quantas IB é cliente 

Apenas 1. 2 3 Mais de 3. Total 

BPI  11% 33% 11% 100% 

BES  20% 20% 10% 100% 

Totta 18%  0% 0% 100% 

BANIF 100% 0% 0% 0% 100% 

Barclays 0% 100% 0% 0% 100% 

CA  0% 50% 50% 0% 100% 

CGD  35% 19% 0% 100% 

BCP  31% 15% 0% 100% 

Montepio   40% 0% 0% 100% 

Total 44% 37% 17% 3% 100% 
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Tabela VII – Duração da relação do cliente vs Principal IB 

Principal IB 
Há Menos 

de 1 ano 

Entre 1 e 

3 anos 

Entre 3 e 5 

anos 

Entre 5 e 10 

anos 

Há mais de 10 

anos 
Total 

BPI 0% 22% 22% 11%  100% 

BES 0% 20% 10%  30% 100% 

Totta 9% 9% 27% 18%  100% 

BANIF 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

Barclays 0% 0% 100% 0% 0% 100% 

CA  0% 50%  0% 0% 100% 

CGD 0% 0% 12% 19%  100% 

BCP 0% 8% 23% 31% 100% 

Montepio  0% 0% 0% 0%  100% 

Total 1% 10% 18% 21% 50% 100% 

 

Tabela VIII – Frequência de deslocação à Principal IB 

Principal IB 
Algumas 

vezes 

Mais do que uma 

vez por semana 
Nunca Raramente Semanalmente Total 

BPI 11% 0% 0% 0% 100% 

BES 30% 0% 0% 10% 100% 

Totta 18% 0% 0% 0% 100% 

BANIF 0% 0% 0% 0% 100% 

Barclays 0% 0% 0% 0% 100% 

CA  50% 0% 0% 0% 100% 

CGD 12% 4% 4% 0% 100% 

BCP 38% 0% 8% 0% 100% 

Montepio  20% 0% 0% 0% 100% 

Total  21% 1% 3% 74% 1% 100% 
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Tabela IX – Interações nos últimos 6 meses com a Principal IB 

Principal 

IB 
Mensalmente Nunca Semanalmente 

Todos os 

dias 
Três vezes por 

semana 
Total 

BPI 33% 33% 22% 11% 0% 100% 

BES 0% 40% 0% 0% 100% 

 Totta 0% 27% 0% 9% 100% 

BANIF 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

Barclays 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

CA 0% 0% 50% 0% 50% 100% 

CGD 19% 12% 15% 12% 100% 

BCP 31% 0% 31% 15% 23% 100% 

Montepio 40% 20% 0% 0% 100% 

Total 42% 14% 23% 9% 12% 100% 

 

 

Figura IV – Produtos subscritos pelos clientes na Principal IB 
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Tabela X – Produtos subscritos dos clientes vs Principal IB 

Principal IB 
Quantidade de produtos subscritos 

1 2 3 4 5 6 Total 

BPI 11% 22% 56% 11% 0% 0% 100% 

BES 10% 30% 20% 30% 0% 10% 100% 

Totta 0% 27% 36% 18% 100% 

BANIF 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Barclays  0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 

CA 0% 0% 50% 50% 0% 0% 100% 

CGD 4% 35% 35% 12% 4% 12% 100% 

BCP 8% 23% 15% 31%  0% 100% 

Montepio 40% 40% 20% 0% 0% 0% 100% 

Total 9% 28% 31% 19% 6% 6% 100% 

 

Tabela XI – Percentagem de clientes que avaliaram os serviços prestados pela Principal IB 

Principal IB 
Escala  

1 2 3 4 5 6 7 Total 

BPI 0% 0% 0% 0%  33,3% 11,1% 100% 

BES 0% 0% 0% 10% 30%  10% 100% 

Totta 0% 0% 0% 0% 36,4% 9,1% 100% 

BANIF 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 

Barclays  0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

CA 0% 0% 0% 0% 50%  0% 100% 

CGD 0% 0% 0% 7,7%  42,3% 3,8% 100% 

BCP 0% 0% 0% 7,7% 23,1% 15,4% 100% 

Montepio 0% 0% 0% 0% 0% 20% 100% 

Total 0% 0% 0% 6,4% 42,3% 42,3% 9% 100% 
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Tabela XII – Valor médio da Qualidade dos serviços prestados pela Principal IB 

Principal IB Valor médio 

BPI 5,6 

BES 5,6 

Totta 5,7 

BANIF 5,0 

Barclays  4,0 

CA 5,5 

CGD 5,4 

BCP  

Montepio 5,4 

Média Geral 5,3 

 

Tabela XIII – Percentagem de clientes para recomendar a sua Principal IB a um conhecido 

Principal IB 
Escala  

1 2 3 4 5 6 7 Total 

BPI 0% 0% 0% 11,1%  11,1% 33,3% 100% 

BES 0% 0% 10% 10% 30% 50% 0% 100% 

Totta 0% 0% 0% 0%  18,2% 27,3% 100% 

BANIF 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

Barclays  0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

CA 0% 0% 0% 0% 50% 0%  100% 

CGD 0% 0% 0% 23,1% 34,6%  7,7% 100% 

BCP 0% 0% 7,7% 0% 23,1%  30,8% 100% 

Montepio 0% 0% 20,% 0% 0% 20% 100% 

Total 0% 0% 5,1% 11,5% 37,2% 28,2% 18% 100% 

 

Tabela XIV – Valor médio da probabilidade de recomendar a Principal IB a um conhecido 

Principal IB Valor médio 

BPI 5,7 

BES 5,2 

Totta 5,7 

BANIF 4,0 

Barclays  3,0 

CA  

CGD 5,3 

BCP 5,8 

Montepio 5,0 

Média Geral 5,1 
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Tabela XV – Percentagem de clientes com probabilidade de mudar de Principal IB 

Principal IB 
Escala  

1 2 3 4 5 6 7 Total 

BPI 22,2% 22,2% 0% 0% 22,2% 0% 100% 

BES 20% 30% 10% 20% 10% 10% 0% 100% 

Totta  27,3% 27,3% 0% 9,1% 0,0% 0% 100% 

BANIF 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

Barclays  0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

CA 0% 50% 0% 0% 0% 0% 100% 

CGD 11,5%  23,1% 11,5% 11,5% 3,8% 0% 100% 

BCP 30,8% 23,1% 0% 0% 0% 0% 100% 

Montepio 40% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Total 21,8% 33,3% 24,4% 9% 6,4% 5,1% 0% 100% 

 

Tabela XVI – Valor médio da probabilidade de mudar de Principal IB 

Principal IB Valor médio 

BPI 2,9 

BES 3,0 

Totta 2,2 

BANIF 4,0 

Barclays  4,0 

CA 2,5 

CGD 2,8 

BCP 2,2 

Montepio  

Média Geral 2,8 

 

Tabela XVII – Melhor serviço prestado pela Principal IB  

Serviço Frequência Percentagem 

 A credibilidade no mercado 36  

 As instalações das sucursais 6 3% 

 As máquinas automáticas de serviço 13 6% 

 As ofertas que existem aos clientes 15 7% 

 O acesso pela internet 55  

 Os colaboradores da IB 27 13% 

 Os horários de funcionamento 3 1% 

 Os preços de manutenção de conta 23 11% 

 Os spread e taxas dos empréstimos 11 5% 

 A boa rede física de sucursais em todas as capitais de distrito 17 8% 

Total 206 100% 
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Tabela XVIII – Percentagem de clientes pelo melhor serviço prestado pela Principal IB  

Serviço BPI BES Totta 
BAN

IF 
Barclays CA CGD BCP 

Mo

nte

pio 

Tot

al 

 A credibilidade no 

mercado  
15% 0% 17% 15% 9% 

22

% 
17

% 

 As instalações das 

sucursais 
4% 0% 0% 0% 0% 17% 4% 3% 0% 3% 

 As máquinas 

automáticas de serviço 
4% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 3% 0% 6% 

 As ofertas que existem 

aos clientes 
0% 15% 4% 33% 0% 3% 11% 

22

% 
7% 

 O acesso pela internet 
23

% 
26% 0% 0% 17% 

 

 Os colaboradores da 
IB 

15
% 

19% 15% 0% 0% 17% 8% 20% 0% 
13

% 

 Os horários de 
funcionamento 

0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 1% 

 Os preços de 
manutenção de conta 

8% 11% 15% 0% 0% 0% 14% 6% 
22
% 

11

% 

 Os spread e taxas dos 
empréstimos 

4% 4% 11% 33% 0% 3% 3% 0% 5% 

 A boa rede física de 
sucursais em todas as 

capitais de distrito 

15

% 
7% 4% 0% 0% 0% 10% 9% 0% 8% 

Total  
100

% 
100% 

100

% 

100

% 
100% 100% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

 

Tabela XIX – Importância de fatores numa IB 

Caraterísticas Valor médio 

As instalações das sucursais  

Os horários de funcionamento 4,38 

As máquinas automáticas de serviço 5,05 

Os spread e taxas dos empréstimos 5,31 

A boa rede física de sucursais em todas as capitais de distrito 5,47 

As ofertas que existem aos clientes 5,64 

Os preços de manutenção de conta 5,68 

Os colaboradores da IB 5,72 

O acesso pela internet 6,55 

A credibilidade no mercado  
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Tabela XX – A caraterística mais importante numa IB (avaliação 10) 

Serviço 
BPI BES Totta 

BA

NIF 
Barclays CA CGD BCP 

Mont

epio 
Total 

A boa rede física de 

sucursais em todas as 

capitais de distrito 

0% 0% 9% 0% 0% 0% 8% 8% 20% 6% 

A credibilidade no 

mercado  
10% 0% 0% 0% 23% 0% 28% 

As instalações das 
sucursais 

0% 10% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 4% 

As máquinas 

automáticas de 

serviço 

11

% 
0% 0% 0% 0% 0% 4% 8% 20% 5% 

As ofertas que 

existem aos clientes 
0% 10% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 3% 

O acesso pela 

internet 

11

% 
9% 0% 0% 0% 15%  17% 

Os colaboradores da 

IB 

22

% 
20% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 

Os horários de 

funcionamento 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 8% 0% 4% 

Os preços de 

manutenção de conta 
0% 20% 9% 0% 0% 0% 12% 8% 20% 10% 

Os spread e taxas dos 

empréstimos 

11

% 
10% 27% 0%  8% 15% 20% 17% 

Total Geral 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
100% 100% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

 

Tabela XXI – A caraterística menos importante numa IB (avaliação 1) 

Serviço 
BPI BES Totta 

BA

NIF 
Barclays CA CGD BCP 

Mont

epio 
Total 

A boa rede física de 

sucursais em todas as 

capitais de distrito 
 

10% 9% 0% 0%  15% 0% 0% 12% 

A credibilidade no 
mercado 

0% 0% 9% 0% 0% 0% 8% 8% 20% 6% 

As instalações das 
sucursais 

22
% 

0%  0% 15% 0% 27% 

As máquinas 
automáticas de 

serviço 

11
% 

10% 36% 0% 0% 0% 0% 15% 20% 12% 

As ofertas que 

existem aos clientes 

11

% 
10% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 5% 

O acesso pela 

internet 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 23% 20% 6% 

Os colaboradores da 

IB 
0% 10% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 20% 4% 

Os horários de 

funcionamento 

11

% 
0% 0% 0% 0% 0% 12% 8% 0% 6% 

Os preços de 

manutenção de conta 

11

% 
10% 9% 0% 0% 50% 12%   14% 

Os spread e taxas dos 

empréstimos 

11

% 
20% 0% 

100

% 
0% 0% 4% 8% 0% 8% 

Total Geral 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
100% 100% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
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Tabela XXII – As 22 questões SERVQUAL 

Caraterísticas Média Máx GAP 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 

Pearson 

A IB tem instalações e equipamentos modernos 5,23 7 -1,77 1,21 23,04% 

A IB tem instalações físicas visualmente 

apelativas 
5,59 7 -1,41 1,27 22,78% 

Os funcionários das IB vestem-se adequadamente 

e têm aparência limpa 
5,19 7 -1,81  22,82% 

Os materiais relacionados com os serviços 

(folhetos, relatórios, etc) das IB são visualmente 

atrativos 

5,50 7 -1,50 1,28 23,21% 

Quando a IB promete realizar um serviço num 

determinado momento, cumpre no prazo 
5,49 7 -1,51 1,37 25,05% 

Quando surge um problema, a IB demonstra 

sincero interesse em solucioná-lo 
5,36 7 -1,64 1,35 25,16% 

A IB realiza bem os serviços da primeira vez 5,40 7 -1,60 1,34 24,86% 

A IB conclui os trabalhos no tempo prometido 5,19 7 -1,81 1,20 23,03% 

A IB mantem os registos dos clientes atualizados 

e livres de erros 
5,33 7 -1,67 1,34 25,04% 

Os funcionários informam com precisão as datas 

e os prazos de entrega dos serviços 
5,53 7 -1,47 1,38 25,04% 

Os funcionários atendem com precisão 5,62 7 -1,38 1,43 25,55% 

Os funcionários têm interesse e estão disponíveis 

para ajudar os clientes 
5,27 7 -1,73 1,50 28,48% 

Os funcionários nunca estão demasiado ocupados 

para responder às questões dos clientes 
5,49 7 -1,51 1,33 24,17% 

Os funcionários possuem um comportamento que 

inspira confiança aos seus clientes 
5,78 7 -1,22 1,31  

Os funcionários são corteses e atenciosos com os 

clientes 
5,54 7 -1,46 1,37 24,81% 

Os funcionários têm os conhecimentos 

necessários para responder aos clientes 
5,87 7  1,20 

A IB tem canais online ou móveis que garantem 

segurança nas transacções que são realizadas 

pelos clientes 

5,22 7 -1,78 1,44 27,56% 

A IB oferece atenção individualizada aos clientes 4,90 7 -2,10 1,51  

A IB coloca os seus clientes em primeiro lugar 5,23 7 -1,77 1,59 30,49% 

Os funcionários da IB oferecem atenção 

personalizada aos clientes 
4,28 7   

A IB tem sucursais com horário conveniente para 

os clientes 
5,08 7 -1,92 1,33 26,13% 

Os funcionários da IB compreendem as situações 

específicas dos clientes 
5,26 7 -1,74 1,62 30,73% 

Média total 5,33 7 -1,67 NA NA 
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Tabela XXIIII – Percentagem de clientes segundo o grau de satisfação SERVQUAL 

Principal IB 
Escala 

1 2 3 4 5 6 7 Total 

BPI 0% 0% 0% 0% 11% 22% 100% 

BES 0% 0% 10% 0% 40%  10% 100% 

Totta 0% 0% 0% 9% 27%  0% 100% 

BANIF 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 

Barclays  0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

CA 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 

CGD 0% 4% 8% 12% 35% 4% 100% 

BCP 0% 0% 0% 15% 23%  23% 100% 

Montepio 0% 0% 0% 40%  20% 0% 100% 

Total 0% 1% 4% 12% 32% 42% 9% 100% 

 

Tabela XXIV – As 5 caraterísticas SERVQUAL 

Caraterísticas Média GAP 
Desvio 

Padrão 

Coefiente de variação de 

Perason 

Tangilibilidade 5,38 -1,62 

Confiabilidade 5,35 -1,65 1,32 24,60% 

Capacidade resposta 5,47 -1,53 1,41 25,79% 

Garantia 5,60 1,35 24,09% 

Empatia 4,95  

 

Tabela XXV – Importância de fatores na Qualidade dos serviços 

Caraterísticas Valor médio 

Ter uma figura pública na publicidade dos anúncios 

Ter sucursais abertas todos os dias da semana (incluindo fim de semana) 4,88 

Ser avisado quando existe um novo produto/ serviço do meu cliente 4,96 

A informação de campanhas / promoções disponibilizada 5,12 

A disponibilização de aplicações móveis (tablets, smart phones) 5,26 

O ambiente no local de atendimento 5,35 

Ter um gestor de conta 5,50 

Ter horários alargados nas sucursais 5,53 

A autonomia dos colaboradores para resolver a situação individual 5,65 

Ter spreads e taxas de créditos baixos / competitivos 5,72 

A informação dos serviços / produtos ser apresentada de forma clara e perceptível 5,73 

A simpatia dos colaboradores no atendimento 5,82 

Ter uma linha de apoio ao cliente 24h 5,82 

O tempo de espera para ser atendido(a) 5,85 

O interesse dos colaboradores na resolução da situação individual 6,03 

A disponibilização de serviços online (portal e acesso à conta online) 
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Tabela XXVI – Valor médio dos fatores que fariam mudar o cliente de Principal IB 

Caraterísticas Valor médio 

Fechar a sucursal que costuma frequentar 

Um amigo dizer-lhe que está muito satisfeito com o serviço do seu banco (que é 

diferente do seu) 
4,35 

Verificar que existe uma outra IB com sucursais com horário mais alargado ou aos 

fins-de-semana 
4,47 

O seu gestor de conta mudar de IB 4,55 

Oferecerem-lhe um cartão de crédito sem custos de aquisição 4,71 

Verificar numa outra IB um spread mais baixo em relação ao crédito que 

atualmente aufere 
5,71 

Existir um erro numa transação não sendo a seu favor 5,79 

Deixar de ter acesso online às suas contas 6,78 

Pagar para levantar dinheiro em ATM’s que não as da marca do banco 7,19 

Passar a ter mais custos de manutenção de conta 

 

Tabela XXVII – Caraterísticas do Banco BIC  

Caraterísticas  Frequência Percentagem 

Acessível 21  

Barato 10 6% 

Confiável 14 9% 

Conveniente 11 7% 

Credível 16 10% 

Dinâmico 4 3% 

Eficiente 6 4% 

Inovador 4 3% 

Jovem 16 10% 

Moderno 10 6% 

Pertence a um forte grupo empresarial 21  

Popular 12 8% 

Próximo 7 4% 

Sustentável 4 3% 

Total  156 100% 
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Tabela XXVIII – Caraterísticas do Banco BPI 

Caraterísticas  Frequência Percentagem 

Acessível 12 8% 

Barato 2 1% 

Confiável 12 8% 

Conveniente 7 4% 

Credível 9 6% 

Dinâmico 15 10% 

Eficiente 13 8% 

Inovador 10 6% 

Jovem 5 3% 

Moderno 6 4% 

Pertence a um forte grupo empresarial 34 

Popular 18 12% 

Próximo 6 4% 

Sustentável 7 4% 

Total  156 100% 

 

 

Tabela XXIX – Caraterísticas do Banco Espírito Santo 

Caraterísticas Frequência Percentagem 

Acessível 30  

Barato 27 17% 

Confiável 9 6% 

Conveniente 5 3% 

Credível 6 4% 

Dinâmico 4 3% 

Eficiente 4 3% 

Inovador 5 3% 

Jovem 11 7% 

Moderno 7 4% 

Pertence a um forte grupo empresarial 3 2% 

Popular 29  

Próximo 6 4% 

Solidário 6 4% 

Sustentável 4 3% 

Total  156 100% 
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Tabela XXX – Caraterísticas do Banco Santander Totta 

Caraterísticas  Frequência Percentagem 

Acessível 16 10% 

Barato 15 10% 

Confiável 14 9% 

Conveniente 6 4% 

Credível 19  

Dinâmico 9 6% 

Eficiente 7 4% 

Inovador 9 6% 

Jovem 4 3% 

Moderno 2 1% 

Pertence a um forte grupo empresarial 19  

Popular 12 8% 

Próximo 10 6% 

Solidário 8 5% 

Sustentável 6 4% 

Total  156 100% 

 

 

Tabela XXXI – Caraterísticas do Banco Popular 

Caraterísticas  Frequência Percentagem 

Acessível 13 8% 

Barato 6 4% 

Confiável 24  

Conveniente 10 6% 

Credível 11 7% 

Dinâmico 13 8% 

Eficiente 7 4% 

Inovador 7 4% 

Jovem 9 6% 

Moderno 3 2% 

Pertence a um forte grupo empresarial 20 13% 

Popular 16 10% 

Próximo 10 6% 

Solidário 1 1% 

Sustentável 6 4% 

Total  156 100% 
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Tabela XXXII – Caraterísticas do Banif 

Caraterísticas  Frequência Percentagem 

Acessível 26 

Barato 10 6% 

Confiável 16 10% 

Conveniente 9 6% 

Credível 6 4% 

Dinâmico 5 3% 

Eficiente 7 4% 

Inovador 2 1% 

Jovem 18 12% 

Moderno 9 6% 

Pertence a um forte grupo empresarial 7 4% 

Popular 14 9% 

Próximo 5 3% 

Solidário 9 6% 

Sustentável 13 8% 

Total 156 100% 

 

 

Tabela XXXIII – Caraterísticas Barclays Bank 

Caraterísticas  Frequência Percentagem 

Acessível 11 7% 

Barato 8 5% 

Confiável 17 

Conveniente 17 

Credível 14 9% 

Dinâmico 12 8% 

Eficiente 14 9% 

Inovador 3 2% 

Jovem 2 1% 

Moderno 8 5% 

Pertence a um forte grupo empresarial 9 6% 

Popular 14 9% 

Próximo 13 8% 

Solidário 2 1% 

Sustentável 12 8% 

Total 156 100% 
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Tabela XXXIV – Caraterísticas da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 

Caraterísticas  Frequência Percentagem 

Acessível 13 8% 

Barato 12 8% 

Confiável 14 9% 

Conveniente 22 

Credível 11 7% 

Dinâmico 4 3% 

Eficiente 15 10% 

Inovador 4 3% 

Jovem 10 6% 

Moderno 4 3% 

Pertence a um forte grupo empresarial 9 6% 

Popular 15 10% 

Próximo 6 4% 

Solidário 3 2% 

Sustentável 14 9% 

Total 156 100% 

 

 

Tabela XXXV – Caraterísticas da Caixa Geral de Depósitos 

Caraterísticas  Frequência Percentagem 

Acessível 13 8% 

Barato 17 

Confiável 13 8% 

Conveniente 12 8% 

Credível 11 7% 

Dinâmico 6 4% 

Eficiente 12 8% 

Inovador 5 3% 

Jovem 9 6% 

Moderno 12 8% 

Pertence a um forte grupo empresarial 16 10% 

Popular 13 8% 

Próximo 6 4% 

Solidário 5 3% 

Sustentável 6 4% 

Total  156 100% 
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Tabela XXXVI – Caraterísticas do Millennium BCP 

Caraterísticas  Frequência Percentagem 

Acessível 4 3% 

Barato 8 5% 

Confiável 16 10% 

Conveniente 14 9% 

Credível 28 

Dinâmico 7 4% 

Eficiente 7 4% 

Inovador 2 1% 

Jovem 9 6% 

Moderno 1 1% 

Pertence a um forte grupo empresarial 8 5% 

Popular 12 8% 

Próximo 18 12% 

Solidário 9 6% 

Sustentável 13 8% 

Total 156 100% 

 

 

Tabela XXXVII – Caraterísticas do Banco Montepio 

Caraterísticas  Frequência Percentagem 

Acessível 7 4% 

Barato 7 4% 

Confiável 16 

Conveniente 11 7% 

Credível 16 

Dinâmico 12 8% 

Eficiente 16 

Inovador 8 5% 

Jovem 6 4% 

Moderno 5 3% 

Pertence a um forte grupo empresarial 7 4% 

Popular 14 

Próximo 12 8% 

Solidário 14 9% 

Sustentável 5 3% 

Total  156 100% 
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Figura V – Caraterísticas passíveis de melhoria identificadas pelos clientes às IB  

 

Tabela XXXIII – Lista dos Bancos que são regulados pelo Banco de Portugal 

Nome da Instituição  

BANCO ACTIVOBANK, SA BANCO MADESANT - SOCIEDADE UNIPESSOAL, SA 

BANCO BAI EUROPA, SA BANCO POPULAR PORTUGAL, SA 

BANCO BANIF MAIS, SA BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO, SA 

BANCO BIC PORTUGUÊS, SA BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO, SA 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PORTUGAL), SA BANCO PRIMUS, SA 

BANCO BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA BANCO PRIVADO ATLÂNTICO - EUROPA, SA 

BANCO BPI, SA BANCO RURAL EUROPA, SA 

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, SA 

BANCO CREDIBOM, SA BANCO SANTANDER TOTTA, SA 

BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, SA BANIF - BANCO DE INVESTIMENTO, SA 

BANCO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA 
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA 

BANCO EFISA, SA 
BEST - BANCO ELECTRÓNICO DE SERVIÇO TOTAL, SA 

BANCO ESPÍRITO SANTO DE INVESTIMENTO, SA 

BANCO ESPÍRITO SANTO DOS AÇORES, SA 

BANCO ESPÍRITO SANTO, SA 

BANCO FINANTIA, SA  

BANCO INVEST, SA  

BANCO L.J. CARREGOSA, SA  

Fonte: Banco Portugal, http://www.bportugal.pt/pt 

Inquérito 

O presente questionário enquadra-se no âmbito da Tese de Mestrado intitulada “Study of the determinants for the quality of 

banking – Services and Customer Loyalty” desenvolvida no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de 
Lisboa. 
A sua colaboração será fundamental e não excederá os 5 minutos. 

O questionário tem caráter anónimo, e as informações prestadas são estritamente confidenciais pois os resultados serão 
utilizados apenas neste estudo. 
Instruções para o Preenchimento do Questionário 

Com base na sua experiência enquanto cliente da Banca e tendo em consideração a sua Principal Instituição Bancária (IB) do 
qual é cliente (a IB com quem realiza maior número de transações), avalie os serviços prestados por essa Instituição e pelo 
setor da Banca. 

 
1. Género:  
a) Feminino 

b) Masculino 
 

2. Idade: 

a) 18 a 24 anos 
b) 25 a 34 anos 
c) 35 a 44 anos 

6 
2 

7 
4 

8 
6 
7 

29 
12 

5 
3 

2 
2 

7 
22 

10 

Maior credibilidade

Maior eficiência do serviço

Maior qualidade e disponibilidade de serviços no Online…

Mais confiável

Mais informação dos produtos

Melhor e mais alargado apoio ao cliente

Melhor imagem

Menores custos / comissões de conta, cartões, transferências,…

Melhores horários das sucursais

Melhoria das aplicações smart phones e seu suporte

Nada a apontar

Proatividade dos Gestores de contas

Menores burocracias / menos tempo espera

Colaboradores (mais formação, simpatia)

Maior oferta de produtos e serviços inovadores

Outro
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d) 45 a 54 anos 

e) 55 a 64 anos 
f) 65 ou mais anos 

 

3. Vencimento mensal bruto?  
a) Até 1000 euros 
b) 1001 a 2000 euros 

c) 2001 a 3000 euros 
d) 3001 a 5500 euros 
e) > 5501 euros 

 
4. Habilitações literárias: 
a) Sem Instrução Primária 

b) Instrução Primária (atual 4ºAno) 
c) Ensino Básico (atual 9ºAno) 
d) Ensino Secundário (atual 12ºAno) 

e) Bacharelato 
f) Licenciatura 
g) Mais do que Licenciatura 

 
5. Qual a principal IB do qual é cliente?  
a) Banco BIC 

b) Banco BPI 
c) Banco Espírito Santo 
d) Banco Santander Totta 

e) Banco Popular 
f) BANIF 
g) Barclays Bank 

h) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 
i) Caixa Geral de Depósitos 
j) Millennium BCP 

k) Montepio Geral 
l) Outro _____ 

 

6. É cliente de quantas IB? 
a) Apenas 1. 
b) 2 

c) 3 
d) Mais de 3. 

 

7. Há quanto tempo é cliente da sua IB:  
a) Menos de 1 ano 
b) Entre 1 e 3 anos 

c) Entre 3 e 5 anos 
d) Entre 5 e 10 anos 
e) Há mais de 10 anos 

 
8. Com que frequência se desloca à principal IB do qual é cliente?  
a) Raramente 

b) Algumas vezes 
c) Semanalmente 
d) Mais do que uma vez por semana 

e) Nunca 
 

9. Nos últimos 6 meses qual a frequência das interacções que teve com a sua principal IB (mesmo via telefone 

ou internet)?  
a) Todos os dias 
b) Três vezes por semana 

c) Semanalmente 
d) Mensalmente 
e) Nunca 

 
10. Indique todos os produtos que utiliza na principal IB do qual é cliente?  
a) Cartão de Crédito 

b) Cartão de Débito 
c) Cheques 
d) Conta à Ordem 

e) Crédito Pessoal 
f) Conta a Prazo 
g) Crédito Habitação 

h) Crédito Automóvel 
i) Outra: _____ 

 

11. Numa escala de 1 a 7, onde 1 é muito fraco e 7 excelente, como avalia a Qualidade Geral dos Serviços 
prestados da sua principal IB: 

1 2 3 4 5 6 7 
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12. Numa escala de 1 a 7, onde 1 é nula e 7 com toda a certeza, como classifica a  probabilidade de recomendar a 

principal IB do qual é cliente a um conhecido: 
1 2 3 4 5 6 7 
 

13. Numa escala de 1 a 7, onde 1 é nula e 7 com toda a certeza, qual é a probabilidade de mudar de IB principal:  
1 2 3 4 5 6 7 

 

14. Qual acha ser o(s) melhor(es) serviço prestado pela sua IB principal (máximo 3)? 
a) A boa rede física de sucursais em todas as capitais de distrito 
b) A credibilidade no mercado 

c) As instalações das sucursais 
d) As máquinas automáticas de serviço 
e) As ofertas que existem aos clientes 

f) O acesso pela internet 
g) Os colaboradores da IB 
h) Os horários de funcionamento 

i) Os preços de manutenção de conta 
j) Os spread e taxas dos empréstimos 

 

15.  Coloque por ordem decrescente (onde 10 é o mais importante e 1 o menos importante), quais os serviços que 
mais valoriza numa IB: 

a) A boa rede física de sucursais em todas as capitais de distrito 

b) A credibilidade no mercado 
c) As instalações das sucursais 
d) As máquinas automáticas de serviço 

e) As ofertas que existem aos clientes 
f) O acesso pela internet 
g) Os colaboradores da IB 

h) Os horários de funcionamento 
i) Os preços de manutenção de conta 
j) Os spread e taxas dos empréstimos 

 
16. Numa de Escala de 1 a 7, considerando que um banco excelente tem a avaliação de 7, e em que o valor de 1 

significa não concordo e o valor de 7 representa concordo totalmente. Qual o seu grau de concordância 

relativamente ao serviço que lhe é prestado pela sua principal Instituição Bancária? 
a) A IB tem instalações e equipamentos modernos; 
b) A IB tem instalações físicas visualmente apelativas; 

c) Os funcionários das IB vestem-se adequadamente e têm aparência limpa; 
d) Os materiais relacionados com os serviços (folhetos, relatórios, etc) das IB são visualmente atrativos; 
e) Quando a IB promete realizar um serviço num determinado momento, cumpre no prazo; 

f) Quando surge um problema, a IB demonstra sincero interesse em solucioná-lo; 
g) A IB realiza bem os serviços da primeira vez; 
h) A IB conclui os trabalhos no tempo prometido; 

i) A IB mantem os registos dos clientes atualizados e livres de erros; 
j) Os funcionários informam com precisão as datas e os prazos de entrega dos serviços; 
k) Os funcionários atendem com precisão; 

l) Os funcionários têm interesse e estão disponíveis para ajudar os clientes; 
m) Os funcionários nunca estão demasiado ocupados para responder às questões dos clientes; 
n) Os funcionários possuem um comportamento que inspira confiança aos seus clientes; 

o) Os funcionários são corteses e atenciosos com os clientes; 
p) Os funcionários têm os conhecimentos necessários para responder aos clientes; 
q) A IB tem canais online ou móveis que garantem segurança nas transacções que são realizadas pelos clientes; 

r) A IB oferece atenção individualizada aos clientes; 
s) A IB coloca os seus clientes em primeiro lugar; 
t) Os funcionários da IB oferecem atenção personalizada aos clientes; 

u) A IB tem sucursais com horário conveniente para os clientes; 
v) Os funcionários da IB compreendem as situações específicas dos clientes. 

 

17. Numa escala de 1 a 7 (onde 1 é pouco importante e o 7 muito importante), como considera os seguintes 
fatores, em termos da importância que lhes atribui na Qualidade dos Serviços prestados na Área da Banca: 
a) A autonomia dos colaboradores para resolver a situação individual; 

b) A disponibilização de aplicações móveis (tablets, smart phones); 
c) A disponibilização de serviços online (portal e acesso à conta online); 
d) A informação de campanhas / promoções disponibilizada; 

e) A informação dos serviços / produtos ser apresentada de forma clara e perceptível; 
f) A simpatia dos colaboradores no atendimento; 
g) O ambiente no local de atendimento; 

h) O interesse dos colaboradores na resolução da situação individual; 
i) O tempo de espera para ser atendido(a); 
j) Ter horários alargados nas sucursais; 

k) Ter spreads e taxas de créditos baixos / competitivos; 
l) Ter sucursais abertas todos os dias da semana (incluindo fim de semana); 
m) Ter uma figura pública na publicidade dos anúncios; 

n) Ter uma linha de apoio ao cliente 24h; 
o) Ter um gestor de conta; 
p) Ser avisado quando existe um novo produto/ serviço do meu cliente. 
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18. Coloque por ordem decrescente (onde 10 é o mais importante e 1 o menos importante), o que o faria mudar de 

IB: 
a) Deixar de ter acesso online às suas contas; 
b) Existir um erro numa transação não sendo a seu favor; 

c) Fechar a sucursal que costuma frequentar; 
d) O seu gestor de conta mudar de IB; 
e) Oferecerem-lhe um cartão de crédito sem custos de aquisição; 

f) Pagar para levantar dinheiro em ATM’s que não as da marca do banco; 
g) Passar a ter mais custos de manutenção de conta; 
h) Um amigo dizer-lhe que está muito satisfeito com o serviço do seu banco (que é diferente do seu); 

i) Verificar numa outra IB um spread mais baixo em relação ao crédito que atualmente aufere; 
j) Verificar que existe uma outra IB com sucursais com horário mais alargado ou aos fins-de-semana. 

 

19. Das seguintes caraterísticas qual a que atribui a cada instituição bancária da lista abaixo: 
a) Banco BIC 
b) Banco BPI 

c) Banco Espírito Santo 
d) Banco Santander Totta 
e) Banco Popular 

f) BANIF 
g) Barclays Bank 
h) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 

i) Caixa Geral de Depósitos 
j) Millennium BCP 
k) Montepio Geral 

 
1. Acessível 
2. Barato 

3. Confiável 
4. Conveniente 
5. Credível 

6. Dinâmico 
7. Eficiente 
8. Inovador 

9. Jovem 
10. Moderno 
11. Pertence a um forte grupo empresarial 

12. Popular 
13. Próximo 
14. Solidário 

15. Sustentável  
 

20. Indique para a sua principal IB, no máximo 3 caraterísticas passíveis de melhoria: 

a) ________________ 
b) _________________ 
c) _________________ 

 

 


