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“O líder não nasce, ele se desenvolve”

Peter F. Drucker
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Resumo
Com a expansão das pequenas empresas, o pagamento, que era em dinheiro vivo,
precisou de uma democratização nos seus meios de pagamentos com a maquininha
de cartão. O objetivo deste trabalho foi aplicar a metodologia do Design thinking na
melhoria dos serviços das administradoras de máquinas de cartão. O desafio do
design se refere em inovar nos métodos de venda da máquina de cartão da empresa
C, de tal forma que volte a dominar o mercado financeiro. Inovar nas atitudes, nos
métodos daqueles construídos ao longo do tempo, que se tornaram obsoletos diante
das novas máquinas com produtos e processos de negócios com abordagens
robustas. Os cartões de crédito em sua maioria são emitidos por Bancos ou por
administradoras associadas a eles, que criaram suas empresas próprias de cartões.
A

inovação

é

um

mecanismo

fundamental

na

adaptação,

renovação

e

sustentabilidade das organizações. O Design thinking pode ser aplicado em diferentes
contextos, como educação, setor público e empresas; neste trabalho ele será aplicado
em forma de pesquisa de campo direta para entender melhor as demandas dos
comerciantes que adquirem e utilizam a maquina de cartão, identificar seus desejos,
necessidades e não conformidades das maquinas utilizadas. Para atingir o objetivo
geral foi preciso desenvolver um questionário baseado nos dados coletados em
diversas fontes indiretas de pesquisas, utilizando todo o conhecimento adquirido
através do estudo do Design thinking. No estudo realizado, conclui-se que a empresa
C só terá uma sobrevida se for capaz de advir a mudanças, embasadas na inovação
e diferenciação. O estudo contribui de modo significativo para um passo a mais de
instigar e ajudar a construir entendimentos sobre os procedimentos e técnicas do
Design thinking nas instituições financeiras.

Palavras-chave: Máquina de cartão, Design thinking, Inovação.
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Abstract

With the expansion of small businesses, payment, which was in cash, needed
democratization in its means of payment with the card machine. The objective of this
work was to apply the Design thinking methodology to improve the services of card
machine administrators. The design challenge is to innovate in the sales methods of
the Company C card machine, in such a way that it will once again dominate the
financial market. Innovate in attitudes, in the methods of those built over time, which
have become obsolete in the face of new machines with products and business
processes with robust approaches. Most credit cards are issued by banks or their
associated administrators, who have created their own card companies. Innovation is
a fundamental mechanism in the adaptation, renewal and sustainability of
organizations. Design thinking can be applied in different contexts, such as education,
public sector and companies; in this work it will be applied in the form of direct field
research to better understand the demands of merchants who purchase and use the
card machine, to identify their desires, needs and non-conformities of the machines
used. To achieve the general objective, it was necessary to develop a questionnaire
based on data collected from various indirect research sources, using all the
knowledge acquired through the study of Design thinking. In the study carried out, it is
concluded that Company C will only survive if it is able to bring about changes, based
on innovation and differentiation. The study contributes significantly to a further step of
instigating and helping to build understandings about Design thinking procedures and
techniques in financial institutions.

Key-words: Card machine, Design thinking, Innovation.
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1 - Introdução

Com a evolução da tecnologia e a expansão do mercado financeiro, a
maquininha de cartão deixou de ser prioridade das grandes redes varejistas ou lojas
de grandes compras. Com a expansão das pequenas empresas, o pagamento, que
era em dinheiro vivo, precisou de uma democratização nos seus meios de
pagamentos com a maquininha de cartão.
De acordo com estudos realizados pela Associação Brasileira das Empresas
de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS), no ano de 2017, houve um crescimento
de mais de 12% no mercado de cartões, e o Brasil é o país que mais utiliza essa forma
de pagamento. De acordo com Rosera (2015), cada vez mais o cartão de crédito e
débito é indispensável para os estabelecimentos comerciais. E, para tanto, os
varejistas necessitam de uma tecnologia para leitura e transmissão de dados
financeiros.
Até o ano de 1995, o negócio de cartões no Brasil era viabilizado pelos bancos
em conjunto com a empresa V. Cada instituição financeira lançava seus próprios
cartões, com soluções de captura, rede afiliada e ações de marketing diversas. O
objetivo do novo empreendimento era administrar as relações com toda a rede de
estabelecimentos comerciais afiliados ao sistema V no Brasil, unificando e
desenvolvendo novas soluções de captura e realizando a liquidação financeira.
Com o crescimento do mercado consumidor brasileiro, a Empresa V se
expandiu, tornando-se líder no mercado com seus produtos inovadores que
consolidaram o uso do dinheiro eletrônico no país. Com o fim da exclusividade da
bandeira V e o processamento de transações de outras bandeiras (Master, Diners,
American, etc.), a Empresa V, no ano de 2009, modificou seu nome e passou a ser
chamada de Empresa C. A Empresa C é uma das principais empresas do ramo de
cartão, controlada pelo Banco do Brasil e pelo Bradesco, com um movimento
financeiro de 625 bilhões em transações e, destes, 50% são dos e-commerces
(SALOMÃO, 2017).
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Também não se pode deixar de mencionar a Empresa R, que iniciou-se em
1970, quando o Citibank, o Itaú e o Unibanco (Atualmente Itaú Unibanco) juntaram-se
para fundar a Credicard, empresa que exercia simultaneamente as atividades típicas
de bandeira, emissor e credenciadora. Em 1980, a Credicard possuía 500 mil cartões
emitidos e 120 mil estabelecimentos credenciados. Em 1987, passou a emitir cartões
da bandeira Master e, em 1994, possuía 5 milhões de cartões. Ainda em 1987, lançou
o primeiro cartão de débito do mercado brasileiro, o Redeshop. Em 1996, o Citibank,
a Itaucard e o Unibanco entenderam ser necessária a especialização dos serviços de
credenciamento de estabelecimentos e constituíram a Rede como Redecard, a partir
da cisão das atividades de credenciamento da Credicard. No mesmo ano, a Master
International também se tornou acionista da Redecard. Desde então, a Redecard
passou a ser a principal credenciadora das bandeiras de cartões Master e Diners
International no Brasil.
Constata-se elevada concorrência entre empresas, tanto relacionada ao
produto, quanto aos serviços. Esse aspecto sugere que as empresas busquem atentar
para as dificuldades encontradas pelos seus clientes, uma vez que, diante da oferta
crescente de produtos e serviços, os clientes encontram facilidade de escolha.
No setor financeiro, verifica-se uma grande quantidade de marcas que
oferecem serviços e estão ligadas no ramo de máquinas de cartão, ou seja, trata-se
das máquinas móveis de leitura de cartão, e a maioria faz parte do portfólio de grandes
bancos, dentre as quais destacam-se as marcas Empresa R (Banco Itaú) e Empresa
G (Santander) as quais fizeram com que a Empresa C reduzisse suas taxas cobradas
nas transações para competir com suas concorrentes. Porém, novas empresas vêm
surgindo e, como estudo de comparação para este trabalho, entre elas está a
Empresa P (UOL) e a Empresa S (Banco Pan), que possuem valor de mercado similar
à Empresa C. A Empresa S foi fundada em 2012 e a receita da empresa atingiu no
ano de 2018 R$ 26,6 bilhões, um aumento de 74%. Já a Empresa P teve um
crescimento de 69,8% e com ativos de R$ 24,4 bilhões (MAJZOUB, 2018), Figura 1.
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Figura 1 – Principais maquinas de cartão do mercado.

Fonte: Lexus

A Empresa C tem sofrido com a concorrência e vem perdendo participação no
mercado, com resultados fracos. A Empresa C não está sentindo os efeitos negativos,
mas o fato é que vem perdendo espaço com a concorrência (DAMASCENO, 2019).
No entanto, constata-se um grande número de reclamações por parte do varejo
quanto aos serviços oferecidos por algumas dessas marcas, como, por exemplo:
cobranças de taxas acima do contratado, cobranças indevidas, repasses incorretos,
dificuldades de cancelamento de vendas e valor do aluguel das máquinas.
A partir deste contexto, o trabalho de recuperação de mercado da Empresa C
exige uma reflexão, encontrar uma ferramenta que permita um olhar inovador e
desenvolva uma abordagem para impulsionar sua bandeira. É preciso associar as
necessidades humanas com as necessidades da função do uso, com o desempenho
operacional do produto. Diante dos possíveis problemas encontrados, a empresa
pode fazer uso de diferentes ferramentas, para melhoria de produtos e serviços.
Com as mudanças aceleradas do mercado, é preciso uma geração de
inovações a serem consideradas, para que a Empresa C se torne uma empresa
competitiva novamente. Entretanto, é preciso uma mudança em curso, a
intensificação de novas capacitações e conhecimentos, intensificar o aprendizado e
transformar esse aprendizado em fator competitivo. O pensamento do Design, bem
12
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como o da inovação, é uma garantia de desenvolvimento, tanto do indivíduo, como de
organizações para um desenvolvimento necessário, em que o aprendizado e a
transformação serão constantes e necessários.
O Design thinking possui uma abordagem que busca configurar o
desenvolvimento do produto com os fatores presentes dos negócios, partindo de uma
inovação de maneira que o consumidor irá interagir e, associado a essa ação, o
produto será difundido de maneira mais positiva. Quando se pensa em Design, se
pensa em inovação, portanto, no meio organizacional, a capacidade de gerar e
absorver inovações é considerada como um agente econômico competitivo.
No contexto atual de intensa competição no mercado de maquininhas de
cartão, o Design thinking irá difundir suas técnicas em busca da consonância na leitura
de situações de negócios. Assim sendo, o problema desta pesquisa está concentrado
nos conceitos de Design thinking se este é perceptível nos projetos de produto.
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2 - Objetivo

Aplicar a metodologia do Design thinking no mercado de administradoras de
máquinas de cartões de maneira direta para assim entender as principais demandas
do segmento. Este projeto busca ir até os comerciantes de empresas de pequeno
porte, onde 75% deles possuem mais 5 anos de experiência no comercio, que utilizam
máquinas de cartões e verificar qual máquina ele utiliza em seu estabelecimento,
porque ele utiliza tal máquina, se ele já utilizou outra máquina e o que ele busca ou
espera de uma máquina de cartão.

Os objetivos específicos consistem em:

- Aprofundar o conhecimento teórico sobre Design thinking;
- Avaliar as reclamações dos clientes por contato via email e no site ReclameAqui, afim de demonstrar a intermediação que tem o Design thinking;
-Descrever os procedimentos do Design thinking utilizados para o crescimento
da Empresa C no mercado financeiro, nos estudos abordados na literatura;
-Descrever

os

principais

benefícios

causados

com

aplicação

dos

procedimentos inovadores que causarão a melhoria, de acordo com as pesquisas
realizadas.
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3 - Contribuição do Trabalho

Há muito a ser aprendido sobre o Design thinking, sobre seu modo de pensar
e agir, sua importância como elemento direcionador da inovação, com teorias que
contribuem para melhorias nos negócios. O estudo Design thinking é recente e não
há muitas pesquisas desenvolvidas, e a contribuição do trabalho está em estabelecer
um conhecimento, despertar maior interesse por outros pesquisadores acadêmicos e
principalmente buscar entender o que tem levado a Empresa C a perder participação
de mercado, Figura 2. A pesquisa visa identificar práticas de Design thinking
ensinadas no curso do Mestrado em Design, Tecnologia e Inovação.
No tocante ao interesse desta pesquisa, o desafio do design se refere em
inovar nos métodos de venda da máquina de cartão Empresa C, de tal forma que volte
a dominar o mercado financeiro. Inovar nas atitudes, nos métodos daqueles
construídos ao longo do tempo, que se tornaram obsoletos diante das novas máquinas
com produtos e processos de negócios com abordagens robustas. Para o Design
thinking, o maior desafio no campo da inovação é transformar algo com processos
existentes, e encontrar melhores alternativas para identificar os obstáculos, detectar
as falhas do serviço oferecido e encontrar soluções mais acertadas para oferecer um
produto mais engajado nos interesses dos clientes.
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Figura 2 – Participação de mercado em %.

Fonte: Credit Suísse, com base nos dados das empresas e do Banco Central
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4 - Design

Houve muitas mudanças do design desde o seu início até os dias atuais, e
continua mudando. Os ambientes de gerenciamento estão cada vez mais permitindo
a atuação do design como uma simples ferramenta operacional e passa a conquistar
o terreno como um elemento estratégico. De acordo com Buchanan (1992 apud
VIZIOLI, 2019), o conhecimento do design é comum para todas as outras áreas, tem
o papel de apoiar qualquer outra profissão na solução de problemas. A partir dessa
mentalidade, surgiu o Design thinking, como uma metodologia fundamentada nessa
abordagem multidisciplinar para mudar os fatos por meio da inovação. O Design
thinking pode ser aplicado em diferentes contextos, como educação, setor público e
empresas. Porém, para alcançar a mudança organizacional, é preciso uma relação
entre teoria e prática.
Como a economia está mudando da “manufatura industrial para o trabalho e
serviço

do

conhecimento

delivery”,

a

inovação

está

se

expandindo

significativamente. O objetivo da economia está mudando de apenas produtos físicos
para novos “processos, serviços, interações, entretenimentos e maneiras baseadas
em TI de se comunicar ”. Essas atividades centradas no ser humano são exatamente
os aspectos nos quais a Design thinking “pode fazer uma diferença decisiva”
(BROWN, KATZ, 2010, p. 6). Design thinking é uma abordagem centrada no ser
humano, que cria soluções de maneira colaborativa, que usa a sensibilidade e os
métodos do designer para converter necessidade em demanda (TSCHIMMEL, 2012).
O Design thinking tornou-se famoso em 2003, quando os fundadores da IDEO
(uma das maiores empresas de consultorias de design influentes), David Kelley, Tom
Kelley e Tim Brown, renomearam sua metodologia para gerar inovação do DeepDive
ao Design thinking (NIETZSCHE, 2012). Essa metodologia é um processo de
pensamento que introduz a cultura e os métodos de design em inovação empresarial
para criar novas realidades (transformação, evolução e inovação) e, de acordo com
Bonini e Sbragia (2011, p. 8), está associado como parte da estratégia de negócios:
“Processo de transformação, focado em processos organizacionais e estratégias de
pensamento criativo”. Oferece novos modelos de processos e kits de ferramentas que
17
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podem ser usados por equipes multidisciplinares para melhorar, acelerar e visualizar
todos os processos criativos (ALMENDRA; CHRISTIAANS, 2013; LIEDTKA,
2014; TSCHIMMEL, 2012).
Para compreender melhor as propriedades do Design thinking para o
desenvolvimento de inovações, é essencial o entendimento de como o designer
pensa. Conforme Martin (2009), o Desgin thinking promove o equilíbrio entre o
pensamento analítico e o intuitivo, o que permite às organizações gerar inovações
para aumentar a eficiência e competitividade. Em essência, o DT permite que as
corporações passem do complexo ao simples, do mistério para o algoritmo, ao qual
ele se refere como o "funil" do conhecimento.
Segundo Brown (2009), o processo de Design thinking gira em torno de três
fases fundamentais: inspiração, ideação e implementação. Durante essas fases, os
problemas são questionados, as ideias geradas e as respostas obtidas. Elas não são
lineares, pois podem ocorrer simultaneamente e se repetir para construir as ideias ao
longo do continuum da inovação.
Na inspiração, o processo de Design thinking começa na identificação do
problema real que a empresa enfrenta. Nesse momento, formula-se perguntas para o
entendimento do problema, por exemplo: “Para quem é esse produto?” “Quais são
as necessidades e os hábitos das pessoas que podem ser identificados?” Essas
questões podem ser resumidas em uma só sentença: “Qual é a solução que meus
clientes precisam?” Para Brown (2009), os designers são extremamente curiosos, o
que, nessa fase do processo, ajuda a gerar insights, dado que se observa o
comportamento das pessoas frente ao problema delimitado. Por exemplo, analisamse as adaptações aos objetos em seu uso cotidiano e as características que os irritam
nesses objetos. Vídeos, fotografias ou histórias podem servir como documentação
para essas análises.
Para Brown (2009), a ideação é o processo no qual as ideias e conceitos são
gerados e prototipados com o objetivo de gerar inovações sobre os problemas
identificados na etapa de Inspiração. Para isso, realizam-se sessões de brainstorming
com equipes multidisciplinares e as melhores ideias são submetidas a uma avaliação
da própria equipe. Aquelas aprovadas ganham forma com a elaboração rápida de
18
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protótipos, despendendo-se somente do tempo, do investimento e dos esforços
necessários para gerar informações que serão úteis para o progresso da ideia. Esses
protótipos podem ser tanto modelos pouco sofisticados, quanto materiais de escritório,
ou outros produtos e serviços mais elaborados.
O principal resultado desse processo não é o levantamento do potencial de
lucratividade do protótipo em si, mas o aprendizado sobre os pontos fortes e fracos
da ideia, além da identificação de novos rumos para esse protótipo. Brown (2009)
afirma que a prototipagem é mais um dos estágios da criação e concepção da ideia:
nos estágios iniciais ela é importante para gerar ideias, invertendo o pensamento
tradicional de imaginar para criar, por trazer à tona a lógica de criar para visualizar e
imaginar novas alternativas e soluções.
Após as soluções estarem bem definidas e serem inspiradas nas necessidades
do usuário (foco de toda a análise), leva-se ao mercado a implementação da solução.
Para Brown (2009), nessa fase, deve-se planejar o método que irá atingir a realidade
futura esperada, o que implica na criação de protótipos de modelos de negócio para
avaliar os impactos nas atividades da organização como um todo. É imperativo, nesse
momento, que a organização: identifique os motivos para impulsionar o sucesso da
solução; priorize as atividades dos setores que se comprometerem em fornecer as
estratégias relacionadas; defina as relações estratégicas, operacionais e econômicas;
e defina o impacto econômico do empreendimento.
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5 - Tecnologia
Conceito de Máquina POS
A denominação POS vem da abreviatura inglesa “point of sale” que traduzido ao
português significa “ponto de venda”. As novas tecnologias têm contribuído sem
dúvida no cotidiano para facilitar a vida das pessoas, neste sentido, é possível
observar sua intervenção em muitas ações realizadas. A máquina POS (Figura 3) é
uma dessas que permite efetuar uma compra de produtos ou serviços sem o uso de
dinheiro efetivo, pois esta máquina trabalha basicamente on line e com os cartões de
crédito ou débito dos clientes. Ela permite efetuar uma transação de maneira simples,
rápida e segura, já que o dinheiro utilizado permanece na conta bancária.
Essas máquinas têm sido usadas em todo planeta nas transações comerciais
como consequência dos benefícios e facilidades que proporcionam.
Vale destacar que este tipo de máquina é utilizado quase que exclusivamente em
transações comerciais de todo setor varejista como supermercados, lojas, salões de
beleza, restaurantes, bares, entre outros.
A máquina POS possui uma tela digital pela qual podem ser visualizados os
dados da operação e um teclado para adicionar as informações da transação em
questão. No entanto, o cartão é introduzido ou passado antes de começar a operação.
Sem exagero, podemos dizer que esta máquina revolucionou notavelmente o
comércio varejista porque antes de sua chegada era necessária uma consulta
telefônica à empresa emissora do cartão de crédito para autorizar sua transação como
também o preenchimento de um formulário. Normalmente era difícil estabelecer
uma comunicação com a empresa do cartão e assim o procedimento se tornava muito
lento. Com o surgimento da máquina POS que escaneia, autoriza o pagamento e
inclusive admite assinaturas digitais, o processo passou a ser mais rápido e
melhorado.
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Figura 3 – Máquina POS

Fonte: Cielo
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6 – Inovação

A utilização das máquinas de cartões, trata-se de uma Inovação incremental,
onde foi aperfeiçoado o sistema de pagamento, que vem evoluindo ao longo dos
séculos, da moeda de metal (Figura 4), passou a dinheiro de papel(Figura 5) e agora
se encontra nos cartões magnéticos(Figura 6), utilizados na máquinas POS.
Figura 4 – Moeda de metal

Fonte: NewGreenfil
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Figura 5 – Dinheiro de papel

Fonte: Vejasp

Inovar significa renovar, assim afirma Motta (2001), uma palavra derivada do
latim innovatio, que faz referência a uma ideia ou objeto que se cria e possui alguns
padrões do anterior. A palavra inovação está relacionada com a invenção nova
chegando no mercado. São muitas as definições de inovação, entre elas, “uma
estratégia fundamental na determinação da competitividade organizacional” (MOTTA,
2001, p. 31).
O mercado de maquinas de cartão se enquadra perfeitamente em Inovação
Incremental; pois o sistema de pagamento sempre existiu e continuará existindo, em
qualquer tipo de comercio de produtos e serviços, mas a maneira de efetuar esses
pagamentos que tem mudado rapidamente.
Para Schumpeter (1954 apud DRUCKER, 2002) a inovação é fundamental para
a mudança na economia, podendo ser implacável, repercutindo em grandes
mudanças mundiais, ou incrementais, integrando de modo contínuo o processo de
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mudança. É a incumbência de fornecer os recursos humanos e materiais de nova e
grande capacidade de gerar riqueza.
A inovação é um mecanismo fundamental na adaptação, renovação e
sustentabilidade das organizações. As empresas investem na inovação como algo
bom, de fácil gestão, atividade incerta e a certeza irá depender de quanto o ambiente
organizacional é propício (CUNHA et al., 2006).
Inovação pode ser também definida como fazer mais com menos recursos,
por permitir ganhos de eficiência em processos, quer produtivos quer
administrativos ou financeiros, quer na prestação de serviços, potenciar e ser
motor de competitividade. A inovação, quando cria aumentos de
competitividade, pode ser considerada um fator fundamental no crescimento
econômico de uma sociedade (CALIA et al., 2007, p. 52).

Conceituar inovação é descrever como uma nova implementação de um novo
recurso, um novo produto e, segundo a Organização para Cooperação Econômica e
Desenvolvimento (OECD), existem quatro tipos de inovação:
- Inovação de produto que é a introdução de um bem ou serviço novo ou
significativamente melhorado no que concerne as suas características ou
usos previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações
técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso
ou outras características funcionais” (OECD – MANUAL DE OSLO; 2005; p.
57).
- Inovação de processo: é a implementação de um método de produção ou
distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças
significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares. As inovações de
processo podem visar reduzir custos de produção ou de distribuição,
melhorar a qualidade, ou ainda produzir ou distribuir produtos novos ou
significativamente melhorados” (OECD – MANUAL DE OSLO; 2005; p. 58 59).
- Inovação de marketing: Uma inovação de marketing é a implementação de
um novo método de marketing com mudanças significativas na concepção do
produto ou em sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua
promoção ou na fixação de preços.” (OECD – MANUAL DE OSLO; 2005; p.
59).
- Inovação organizacional: é a implementação de um novo método
organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu
local de trabalho ou em suas relações externas” (OECD – MANUAL DE
OSLO; 2005; p. 61).

Inovar tem uma vantagem, a empresa chega à frente dos concorrentes e
assegura uma condição de monopólio temporário e, assim, garante uma lucratividade
maior aos acionistas. Muitas empresas se favorecem com a condição de inovar, mas
elas não conseguem se sustentar por um longo tempo. Laçam um produto inovador e
vivem deste lançamento com garantia de boa margem, mas se esquecem de procurar
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contínuas inovações incrementais ou radicais que reformularia as bases da
competição para prosseguir liderando.
Fica claro que a estratégia competitiva adotada pelas organizações deve refletir
seus objetivos de mercado, sua estrutura interna e seus investimentos em inovação.
“É evidente que a estratégia adotada pela organização influencia a caracterização do
seu sistema interno de inovação e caracteriza os desafios para a implementação de
sua prática de inovação.” (STEFANOVITZ; 2011; p 17).
As empresas precisam entender qual o tipo de inovação se adequará ao melhor
modelo e melhor competitividade. Para isso, as empresas precisam optar por
inovações do tipo radical que agreguem a ciência, tecnologia, inovação e educação.
Figura 6 – Cartões Magnéticos

Fonte: Seguroviagem
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7 - O contexto e a realidade investigada

7.1 Histórico do cartão de crédito

Atualmente, uma das formas de pagamento nas compras a crédito é o uso do
cartão de crédito, onde o titular realiza sua compra e efetua o pagamento à vista ou
parcelado. Segundo Justo (2015), juridicamente é um meio de execução de
obrigações, em que os empresários não precisam se preocupar em como o titular irá
quitar a dívida, uma vez que a empresa emissora do cartão é quem endossa o
adimplemento da obrigação.
De acordo com Bittar (1990), o cartão de crédito
Apresenta-se como uma prestação de serviço de pagamento de contas
quanto ao credenciamento junto aos fornecedores, e de abertura de crédito,
com relação ao modo de pagamento das compras, que se efetiva a prazo.
Configura-se estipulação em favor de terceiro a ação da emissora,
combinada, pois, com abertura e cessão de crédito BITTAR, 1990, p. 183).

A utilização dos cartões de crédito é fato consumado, e um meio fácil de
compra, como afirma Martins (2010, p. 458) que
Como cartão de identificação, credencia o portador na aquisição de bens
ou prestação de serviços mediante sua simples apresentação, com a
singularidade de que o pagamento das despesas será realizado em uma
época posterior e a uma pessoa diversa do vendedor.

O surgimento do cartão de crédito cria uma divergência entre os autores, uns
afirmam que a primeira ideia de venda a crédito foi na Europa no ano de 1914,
quando foi criado o cartão de credenciamento por alguns hotéis, que garantia a
fidelidade de bons clientes a oportunidade se pagarem suas dívidas numa próxima
estadia. Era uma venda a crédito que figurava o crédito e era restrito à empresa que
o emitia (MARTINS, 2010).
No ano de 1920, os Estados Unidos implantaram o mesmo sistema de cartão
de credenciamento em redes de postos de combustíveis, como a Texaco e a Exxon,
mas foi somente após o fim da Segunda Guerra Mundial que os cartões de créditos
passaram a ser emitidos. O surgimento do cartão de crédito se deu na década de
1950, nos Estados Unidos, criados por Frank MacNamara, Ralph Schneider e Alfred
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Bloomingdale, o então conhecido Diners Club, que no início era utilizado por um
grupo de restaurantes, e logo passou a se estender a hotéis e ampliando
rapidamente sua cobertura (MARTINS, 2010).
No ano de 1953, o Diners ® foi instalado na Inglaterra, um ano depois, na
França, e desde então o cartão de crédito atingiu a proporção mundial, e o Japão
apresentou uma grande emissão de inúmeros bancos. A partir desta movimentação
da Diners Club, a American Express criou o seu cartão e outros bancos foram
criando seu cartão (MARTINS, 2010).
Ainda segundo Martins (2010), o Diners Club também foi pioneiro no Brasil na
década de 1960 e, no ano de 1971, fundou-se a Associação Brasileira das Empresas
de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS), na cidade do Rio de Janeiro, sendo
transferida para São Paulo no ano de 1974, onde permanece até os dias atuais.
O cartão de crédito no mercado brasileiro não dispõe de acordos normativos
próprios, mas o Código Civil dispõe seus princípios e o Código de Defesa do
Consumidor, Lei nº 8078/80, é utilizado para relacionar a figura do titular do cartão
com o consumo.
Os cartões de crédito em sua maioria são emitidos por Bancos ou por
administradoras associadas a eles, que criaram suas empresas próprias de cartões.
Atualmente, o Brasil é o segundo mercado de cartões de crédito e débito do mundo,
perdendo apenas para os Estados Unidos (CANALTECH, 2013).
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7.2 A marca Cielo®

A marca Empresa C nasceu no ano de 1995 com a marca Visanet, de uma
união entre a bandeira Visa e os bancos Bradesco, Real1, Banco do Brasil e o Banco
Nacional2. A empresa C teve crescimento com o favorecimento da legislação brasileira
da época, que acordava que somente o emissário do cartão poderia fabricar as
máquinas que processassem compras realizadas nele (VIANNA, BARROS, 2019).
No ano de 2010, a Visa acabou o contrato de exclusividade e começou a
trabalhar como multimarca, a empresa Visanet passou a se chamar Empresa C, e
passou a trabalhar com a bandeira Visa, como também da Mastercard e Amex.
Porém, no ano de 2014, a Justiça Federal decretou nula a marca Empresa C, ficando
impedida de usar o nome por 180 dias. A justiça levou em consideração que a
companhia se apropriou indevidamente do nome da família do nadador Cesar Cielo,
que entrou com uma ação. No ano de 2009, a Visanet e o nadador assinaram um
contrato do uso da imagem do nadador nas propagandas do seu produto com o
esportista, uma campanha promocional da nova empresa que seria lançada
(ANDAJUR, 2019).
Ainda segundo o autor, a empresa argumentou que a Cielo é uma palavra
dicionarizada nos idiomas italiano e espanhol, e a escolha da marca seria uma
estratégia empresarial da nova fase no ramo dos cartões, e a empresa associa a ideia
de que o “céu é o limite”. De acordo com a empresa, a propaganda com o atleta
ocorreu em virtude da coincidência dos nomes. A empresa recorreu da decisão e teve
ganho de causa no final de julho de 2017 (ANDAJUR, 2019).
De acordo com Salomão (2017), em 2016 a Empresa C fechou o ano com 1,9
milhões de maquininhas, com transações no valor de 6,7 bilhões, e foram
movimentando quase 585 bilhões de reais.
As ações da Empresa C alcançaram a totalidade do controle no ano de 2018,
comprando 70% das ações da Empresa S no valor de R$ 87,5 milhões, e entrou no
mercado de maquininhas para Pequenas e Médias Empresas (PMEs). Com uma

1
2

Hoje Banco Santander.
Banco falido.
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proposta inovadora, a empresa lançou a máquina leitora de cartões Lio e pagamentos
via QR Code (um código de barras bidimensional), as transações são feitas pelo
smartphone, assim dispensando o uso do cartão de crédito,e aceita transações com
sessenta bandeiras de cartões de débito e crédito.
Novas empresas de cartão entraram no mercado no ano de 2018 e vêm
ganhando espaços no nome de Empresa S, Empresa G, Empresa SP, Empresa P,
entre outras, tornando a competição mais acirrada e reduzindo com as margens da
empresa Empresa C.
Em meio a esse novo cenário, a empresa fez uma reestruturação interna, que
agora contempla três áreas: grandes contas, para atender os clientes de maior volume
transacionado; varejo; e empreendedores, que são os de faturamento de até R$ 120
mil, segmento que antes não era contemplado nos negócios do banco - e justamente
onde a concorrência cresceu. Essa mudança fez com que a base de clientes tivesse
no primeiro trimestre o primeiro aumento desde 2016. Ao todo, são 1,2 milhão de
clientes ativos (Ribeiro, 2019).
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7.3 O competitivo mercado das máquinas de cartões de crédito

O Brasil vive um boom de maquininhas de cartões. Muito diferente dos serviços
oferecidos pelas grandes operadoras, as maquininhas de cartões estão ligadas a
bancos tradicionais e dominam 80% do mercado, processando vendas e
recebimentos de acordo com as necessidades dos comerciantes. As novas
maquininhas de cartões utilizam de softwares terceirizados, engessados a ajustes de
diferentes demandas (Waltric, 2016).
Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito
e Serviços (ABECS), no ano de 2017, o Brasil tinha em média 24,7 maquininhas
instaladas para cada mil habitantes, atualmente está no grupo de 26 maquininhas por
mil habitantes. Em 2019, os pagamentos realizados com cartões cresceram em torno
de 16%, chegando a um patamar de R$1,8 trilhões. Até o final do ano, deve ser
registrada uma participação recorde de 40% em relação ao volume do consumo das
famílias brasileiras. O objetivo do setor é, até o ano de 2022, chegar a 60% de
representatividade, mas para tal feito, é preciso incentivar ações na ampliação ao
acesso, meios eletrônicos eficientes no pagamento, inovação, e produtos e serviços
mais apropriados e seguros (FERRARI, 2019).
Quando o empreendedor adquire uma máquina de cartão, ele busca maior
benefício para o seu negócio, isto se refere às menores taxas, maior aceitação de
cartões e bandeiras variadas, variados métodos de pagamentos.

As ofertas de

bandeiras no comércio das maquininhas de cartões são várias, como por exemplo:
- A Empresa R ocupa o primeiro lugar com 28 bandeiras, são elas: Visa, Visa
Electron, Mastercard, Maestro, Hipercard, Elo, Hiper, American Express, Ticket, Alelo,
Unik, Cartão Mais, CalCard, MinasCard, Syspro, Softnex, credSystem, Sodexo,
Novocard, SoroCred, Formais Brasil, MettaCard, GoodCard, Banescard, BigCard e
MaxxCard (Flavio, 2018).
- Em segundo lugar, está a Empresa C com 27 bandeiras: Visa, Mastercard,
Elo, Hipercard, Hiper, American Express, Diners Club, Alelo, Ticket, VR Benefícios,
Vale Card, Sodexo, Verocheque, JCB, Aura, Discover, Credz, Banescard, GreenCard,
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Cartão Mais, Sorocred, Policard, Cabal, RedeCompras, MaxxCard e Calcard. De
acordo com a Cielo, estas bandeiras já vêm habilitadas, porém a empresa permite
habilitar outras 70 bandeiras; (Flavio, 2017).
Em terceiro lugar vem a Empresa G com 26 bandeiras, em quarto lugar vem a
PagSeguro® com 13 bandeiras em quinto lugar a Empresa S com 9 bandeiras aceitas
(melhormaquinadecartao, 2017).
O número de bandeiras não é a única exigência pelos empresários para o uso
de máquina de cartão, outros benefícios, como melhor custo e benefício, também
recebem destaque (Figura 7). Para estimular o crescimento do uso da máquina de
cartão, é necessário novas ideias e soluções que beneficiem o empreendedor.

Figura 7
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7.4 Concorrência
Michael Porter é um dos principais autores quando o assunto é análise setorial.
A preocupação de Porter foi de analisar o ambiente. Para ele a estratégia de negócios
deve ser baseada na estrutura do mercado no qual as organizações operam.
Porter argumenta que o potencial de lucro (retorno a longo prazo sobre o capital
investido) depende de cinco forças competitivas básicas dentro do setor. São elas:
1. ameaça de novos entrantes;
2. poder de barganha dos fornecedores;
3. poder de barganha dos clientes da organização;
4. ameaça de produtos substitutos;
5. intensidade da rivalidade entre concorrentes.
Todas as forças convergem para a quinta (Figura 8):
Figura 8 – 5 forças competitivas

Fonte: Porter
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Estas forças são mais intensas em alguns setores e menos em outros. Mas a
chave da competição eficaz, argumentam Wright et al. (2009), está em a empresa
encontrar uma posição no mercado a partir da qual possa influenciar essas cinco
forças em seu benefício, ou defender-se contra elas.

1. Ameaças de Entrada
A entrada de novos participantes no mercado representa uma ameaça porque
pode levar a um aumento na concorrência (salvo se a o mercado estiver em rápido
crescimento), levando a uma redução nos preços, conduzindo a uma menor
lucratividade por parte as empresas.
Conforme explicam Wright (2009), existem dois fatores que definem a
probabilidade de novas empresas desejarem ingressar em determinado mercado: i)
as barreiras de entrada; e ii) a retaliação por parte dos concorrentes existentes.

2. Poder De Barganha Dos Fornecedores
Dependendo da situação, os fornecedores podem afetar a lucratividade de
um setor incapaz de repassar os aumentos de custos aos seus preços. O poder dos
fornecedores pode ocorrer nas seguintes situações:



O setor que fornece é dominado por poucas empresas e é mais concentrado que
o setor para o qual vende. Em outras palavras, são fornecedores concentrados
contra compradores fragmentados;



Não existem produtos substitutos;



O setor que compra não é um cliente importante para os fornecedores;



Os produtos do fornecedor são importantes insumos para os compradores;



Os produtos do fornecedor possuem alguma diferenciação dos demais ou
possuem custos de mudança;
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Os fornecedores ameaçam integração para a frente, ou seja, eles podem se tornar
os próprios clientes, por meio de ampliações, por exemplo.

3. Poder De Barganha Dos Clientes/Compradores
Os clientes/compradores de insumos de determinado setor podem reduzir a
lucratividade de uma organização por negociar uma qualidade mais alta ou mais
serviços, colocando uma empresa contra a outra. Os compradores possuem poder
nas seguintes situações:



Concentram-se ou compram grandes quantidades em relação ao total de vendas
do setor;



Os produtos que os compradores adquirem representam um percentual
significativo dos seus custos;



Os preços adquiridos pelos compradores são padronizados e sem diferenciação;



Compradores enfrentam poucos custos de mudança. Custos de mudança atrelam
compradores a certos vendedores;



Os compradores possuem lucros baixos, isto faz com que busquem constantes
reduções nos custos de compras;



Os compradores podem fazer uma integração para trás, isto é, tornarem-se os seus
próprios fornecedores. A simples ameaça da integração para trás constitui um forte
argumento para aumentar o poder de barganha;



O produto do setor tem importância relativamente pequena para a qualidade dos
produtos ou serviços do comprador;



Os compradores estão plenamente informados em relação à demanda, aos preços
reais do mercado e aos custos do fornecedor.

4. Ameaça De Produtos Substitutos
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Produtos substitutos podem representar uma ameaça de redução da
lucratividade de uma organização. Wright et al. (2009) explicam que os
substitutos estabelecem um teto para os preços que as empresas podem
cobrar.
Por exemplo, vídeo-locadoras enfrentam dificuldades para concorrer com
filmes que podem ser alugados por meio de tv a cabo ou da internet em smart-tvs.

5. Intensidade Da Rivalidade Entre Os Concorrentes
A forte concorrência entre empresas de um mesmo setor tende a provocar
medidas como corte de preços, batalhas publicitárias, introdução de novos produtos,
investimento em pesquisa para reformular produtos já existentes e melhorias no
atendimento aos clientes.

Abaixo seguem alguns fatores que influenciam na intensidade da concorrência:


Concorrentes numerosos ou equilibrados: setores com mais empresas tendem a
serem mais competitivos;



Crescimento lento no setor: setores que crescem lentamente tendem a apresentar
uma competitividade maior se comparados com setores que crescem rapidamente;



Custos fixos ou custos de estocagem altos;



Ausência de diferenciação ou custos de mudança: produtos diferenciados
provocam uma concorrência menos intensa, pois a diferenciação acaba por gerar
mais lealdade;



Capacidade aumentada por meio de grandes incrementos;



Concorrentes diversos: a diversidade de concorrentes em termos de origens,
culturas e estratégias pode provocar uma competitividade mais acirrada;



Interesses estratégicos altos: se as empresas de um setor desejam obter grande
sucesso, a rivalidade será maior;
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Barreiras de saída altas: podem ser representadas por fatores econômicos,
estratégicos ou emocionais que impedem as empresas de abandonarem um
mercado mesmo que estejam obtendo baixos retornos.
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8 Diagnóstico da situação-problema e/ou oportunidade

Quando se fala em consumo, o ser humano aparece como parte responsável
pela aquisição do produto. Mesmo que o produto seja “consumível”, há sempre um
legado, um resíduo, um subproduto que pode ou não desempenhar novas funções,
diferentes das funções originais, designadas por seus criadores.
Sob o aspecto contábil, quando os produtos perdem suas funções, cujas
funções são utilizadas repetidas vezes, com o mesmo processo e novos produtos são
produzidos por outras marcas, como novas ações de uso, com mais vantagens para
o consumidor, a viabilidade econômica passa por uma análise obrigatória do cliente.
De acordo com Krippendorff (1989), os produtos são concebidos para serem
compreendidos ou para terem significados para alguém e, muitas vezes, esta
compreensão é mais subjetiva do que os aspectos físicos do produto concebido. O
autor descreve que, além de componentes técnicos, o produto passa a apresentar
componentes semânticos que dependem de um contexto social e cognitivo.
Crilly et al. (2004) citam três categorias que descrevem a resposta cognitiva
dos usuários a um produto: a impressão, a estética que pode ser definida como a
sensação que resulta da percepção de atratividade nos produtos; a interpretação
semântica, que pode ser definida como aquilo que o produto comunica a respeito de
suas funcionalidades, modo de uso e qualidades, e a associação simbólica, que pode
ser definida como a percepção sobre o que o produto comunica sobre seu usuários;
o significado social e pessoal associado ao produto.
Para uma melhor abordagem do problema, nota-se que o consumidor está
cada vez mais exposto à oferta excessiva de crédito por plataformas virtuais com
contratação automática ou assédio por correspondentes bancários, sem orientação
sobre os riscos embutidos nas contratações. No entanto, constata-se um grande
número de reclamações por parte do varejo quanto aos serviços oferecidos por
algumas dessas marcas. O site “Reclame Aqui” retrata que a marca Cielo possui 7222
reclamações, 71% destas estão voltadas para voltar a fazer negócio, e com uma
demora de respostas de 11 (onze) dias; a Stone possui 265 reclamações, 82% destas
voltariam a fazer negócio, e eles têm um tempo de respostas de 4 (quatro) dias.
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As maiores reclamações são:
1. Divergências nos registros dos valores pagos pelas vendas e creditadas na
conta do cliente;
2. Extratos gerados pela administração da Empresa C não conferem com os
valores registrados na hora da venda;
3. Longo tempo de respostas;
4. A difícil interpretação no formato dos extratos por parte dos clientes;
5. Demora no envio dos extratos por e-mail e na solução dos problemas
encaminhados;
6. Tratamento insatisfatório da central de atendimento aos clientes;
7. Descumprimento nos acordos de tarifas e taxas;
8. Demora nas reposições de máquinas;
9. Valor da mensalidade mais alto do que a concorrência.

As consequências destas reclamações causaram à Empresa C uma redução
no número de clientes, redução de saldo médio de recebíveis, troca dos clientes por
outra fornecedora do serviço e, consequentemente, a perda de valor de mercado.
Verifica-se uma grande quantidade de marcas que oferecem serviços e ligadas no
ramo de máquinas de cartão, ou seja, trata-se das máquinas móveis de leitura de
cartão, e a maioria faz parte do portfólio de grandes bancos.
Diante das reclamações no site Reclame Aqui, a nota média da Empresa C no
mercado está entre Bom e Regular (6 a 8) (Figura 9), e chegou-se a essa avaliação
com o número de reclamações e o índice de respostas.

38
©2020 Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

Figura 9: Nota do cliente da Cielo® no Reclame Aqui

Fonte: Autor (2019)

Para cálculo da Avaliação do Reclame AQUI (AR) é feita uma média ponderada
baseada nestes critérios abaixo.
Todos os critérios possuem valores que variam de 0 a 100, com exceção da
Média (varia de 0 a 10), assim o valor da média das avaliações é multiplicado por 10,
para estar na mesma escala das demais.
Os critérios possuem pesos distintos, conforme segue abaixo:
Índice de Resposta - Peso 2
Média das Avaliações (Nota do Consumidor) - Peso 3
Índice de Solução - Peso 3
Índice de Novos Negócios (Voltaria a fazer negócios?) - Peso 2
Assim a fórmula para obtenção da Avaliação do Reclame AQUI é a seguinte:
AR = ((IR * 2) + (MA * 10 * 3) + (IS * 3) + (IN * 2)) / 100
Para 8 =< AR <= 10, ÓTIMO
Para 7 =< AR <= 7.9, BOM
Para 6 =< AR <= 6.9, REGULAR
Para 5 =< AR <= 5.9, RUIM
Para AR < 5, NÃO RECOMENDADA.
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9 Plano de Desenvolvimento do Projeto

Como descrito, as insatisfações dos clientes com as bandeiras de cartão de
crédito são cada vez mais evidentes, o cliente deixou de ser apenas um internauta
passivo e passou a ser um formador de opinião, conseguindo se comunicar com
outros consumidores, compartilhando suas insatisfações, expondo suas experiências,
e se precavendo de situações enganosas de fatos recorrentes.
Segundo Scarano (2011), muitas pessoas se associam às redes sociais para
compartilharem dos mesmos interesses e iniciarem uma troca de informações
relevantes, partilham de resoluções para os problemas mais comuns. Toda
movimentação de pessoas no âmbito virtual pode interferir em muitas áreas e
segmentos, inclusive as maquininhas de cartões.
A partir deste enfoque, foi realizada uma pesquisa de Revisão de Literatura e,
para atingir os objetivos propostos, será realizada uma pesquisa de campo com
função de procurar respostas. A coleta de dados será por contato via email com um
número “X” de clientes e, para uma maior explanação, serão coletados dados
lançados no site da empresa e também por meio do site Reclame-Aqui. De acordo
com Lakatos e Marconi (2011, p. 149), no que se refere à coleta de dados, é uma
“etapa da pesquisa que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das
técnicas selecionadas, a fim de efetuar a coleta de dados previstos”.
Ainda segundo os autores, uma pesquisa de campo é
Aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou
conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta,
ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou ainda, de descobrir novos
fenômenos ou as relações entre elas (LAKATOS, MARCONI, 2001, p. 169).

Para Yin (2015), estudo de caso é uma investigação empírica, um método que
abrange tudo – planejamento, técnicas de coleta de dados e análise dos mesmos.

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se
colocam questões do tipo como e por que, quando o pesquisador tem pouco
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controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em
fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. Podese complementar esses estudos de casos explanatórios com dois outros tipos
– estudos exploratórios e descritivos. Independentemente do tipo de estudo
de caso, os pesquisadores devem ter muito cuidado ao projetar e realizar
estudos de casos a fim de superar as tradicionais críticas que se faz ao
método (YIN, 2005, p. 19)

Trata-se também de uma pesquisa de caráter exploratória que, ainda segundo
Lakatos e Marconi (2011, p. 170) são
Investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões
ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a
familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a
realização de uma pesquisa futura mais precisa, ou modificar e clarificar
conceitos.

E, de abordagem qualitativa que é definida por Minayo (2001, p. 21) uma
pesquisa que
Responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências
sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja,
ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, que corresponde a um espaço mais profundo das relações,
dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis.

O estilo de pesquisa faz uma investigação na literatura existente como forma
de estruturar o problema, e segue aqui em sessão separada na parte introdutória
desse estudo.
Para Creswell (2010, p. 209):
A pesquisa qualitativa é uma forma de investigação interpretativa em que os
pesquisadores fazem uma interpretação do que enxergam, ouvem e
entendem. Suas interpretações não podem ser separadas de suas origens,
histórias, contextos e entendimentos anteriores. Depois de liberado um relato
de pesquisa, os leitores, assim como os participantes, fazem uma
interpretação, oferecendo, ainda, outras interpretações do estudo. Com os
leitores, os participantes e os pesquisadores realizando interpretações, ficam
claras as múltiplas visões que podem emergir do problema.
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Além de que, para se compreender o processo em questão, seria de suma
importância ouvir os participantes deles de uma forma aberta, visto que, como dito
anteriormente, os designers têm dificuldade de falar sobre seus procedimentos.
Será abordada uma amostra de dados das reclamações feitas, respondidas e
resolvidas durante um determinado período para a comprovação da eficácia do
serviço do Design thinking.
Os métodos, caracterizados aqui pelo conjunto de técnicas e procedimentos
para determinado fim, do trabalho do designer são, em sua maior parte, não
sistemáticos, há pouca ou nenhuma evidência do uso de métodos sistemáticos de
pensamento criativo, por exemplo, e menos evidências ainda sobre o pensamento
criativo projectual. Os designers parecem estar muito envolvidos com a necessidade
urgente de criação e respostas imediatas sobre os problemas, mas têm dificuldades
e dão pouca importância na consideração de seus métodos de trabalho. A sua
abordagem de design é estratégica, não tática.
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10 Design thinking

Mudanças relevantes aconteceram no cenário macroeconômico, político e
setorial e interno no ano de 2018 com uma pequena retomada no crescimento do
País. O País vive um ambiente mais competitivo para o setor financeiro e mudanças
de gestão, em virtude disso, o expressivo aumento do número de concorrentes de
máquinas de cartão, surgiram com as novas medidas regulatórias aplicadas pelo
Banco Central do Brasil (França, 2017)
Existem desafios no contexto de um melhor atendimento para os clientes do
cartão da Empresa C, a prestação de serviço do Banco tem sido um pouco falha,
causando insatisfação nos clientes. Foram identificadas oportunidades para expandir
a visão da Empresa C para novos negócios públicos que apresentam grande
potencial. O objetivo de utilizar a metodologia Design thinking é possibilitar à
instituição financeira atuar com eficiência, obtendo resultados satisfatórios com o
cumprimento de suas metas.
Como a Empresa C vive períodos de mudanças, o Banco busca por inovação
e criatividade. Nesse contexto, o Design thinking serve não somente como
metodologia de apoio, mas um instrumento essencial.
O pensamento inspirado no Design ajuda a criar soluções para desafios
complexos com foco nas experiências dos usuários, de modo colaborativo e iterativo.
Suas ferramentas de empatia e visualização auxiliam a guiar discussões e processos
criativos, nos quais falhas e erros são vistos como oportunidades de melhoria, e não
como fracassos.
A metodologia do Design thinking está representada em cinco fases, que são:
criar, definir, idear, prototipar e testar. Mas, de acordo com o que se trata no trabalho,
a forma de representação aqui enfatizada será ouvir, criar e implementar, que coincide
com o acrônimo de Design Centrado no Ser Humano (DCH) “Human Centered
Design” – HCD, criado pela empresa americana IDEO, (Figura 10), (IDEO, 2009).
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Figura 10: Processo HCD – Design Centrado no Ser Humano

Fonte: IDEO (2009)

A IDEO entende que o DCH se insere dentro do contexto de design thinking,
que o define como “uma metodologia que inclui todo o espectro de atividades
relacionadas à inovação com valores fundamentais do design centrado no ser
humano” (BROWN, 2008, p. 86).
Na interpretação DCH, a inovação unidamente com os negócios e a tecnologia
são fatores relacionado às necessidades, comportamento e preferências dos seres
humanos. O DCH, por meio da observação, captura insights inesperados e produz a
inovação que refletirá o que os consumidores querem com precisão (GIACOMIN,
2012)
A divisão HCD (IDEO, 2013), na fase do “ouvir”, é desenvolvida por fortes elos
com os usuários, e os designers devem se colocar no lugar dos usuários para
vivenciarem seus problemas, seus cotidianos, suas experiências. Uma seleção
coerente de usuários a serem ouvidos refere-se a um terço de usuários considerados
“médios” no contexto do problema, e um terço de usuários em cada um dos extremos
do contexto (IDEO, 2013).
Para melhor entendimento do ponto de vistas dos clientes na situação
problema, o gestor poderá realizar uma entrevista e assim revelar o significado da
experiência do cliente. O gestor ao fazer as perguntas, elas devem ser curtas, diretas
e abertas, deixando o cliente à vontade para dar as respostas de modo espontâneo e
relevante.
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No mercado de cartão, o Design thinking precisa estar atento no que dizem os
clientes, com eventuais divergências nos valores pagos e no cumprimento dos prazos
previstos em contrato. Nas reclamações dos clientes da Empresa C, existe uma
divergência nos valores pagos nas vendas creditadas, para tanto, é preciso uma
checagem nos prazos previstos e o valor negociado. Os extratos gerados pela
administração Empresa C não estão em conformidade com os valores registrados na
venda. Ao ouvir essas reclamações, a metodologia Design thinking valida as
operações realizadas no registro de vendas para que sejam repassadas. Uma prática
que deve ser realizada diariamente com maior atenção.
Outra não conformidade está no tempo de resposta e a demora de enviar por
e-mail os documentos pedidos, a demora na solução dos problemas. O Design
thinking reconhece a importância e realiza da melhor maneira possível o entrave
ocorrido. Para isso, é preciso ter em mãos os relatórios detalhados das vendas,
modalidade de pagamento e ressaltar a disponibilidade de tempo para a conferência.
Diante deste contexto a Empresa C desenvolveu 30 canais de interação com
os seus clientes para se aproximar e atender as principais demandas e necessidades
dos mesmos (Figura 11).
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Figura 11 - Canal de Atendimento da Cielo

Fonte: Relatório de Sustentabilidade da Cielo (2018)

O Design thinking irá confrontar as informações e informará o Banco sobre as
possíveis diferenças nos valores e os valores informados pelos administradores.
Nessa etapa do ouvir, o Design thinking poderá implantar um sistema de conciliação
com o cliente. Neste contexto, se aplica a primeira fase do processo de Design
thinking, onde se aprofunda no problema e se aproxima do contexto em que ele está
inserido, aqui se fala da Imersão.
Sabe-se que o Design thinking é centrado nas pessoas, neste caso, nos
clientes. Portanto, é notório que é o cliente quem decidirá se o serviço é bem-sucedido
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ou não. A etapa da Imersão se divide em duas subetapas, preliminar e profundidade.
Na preliminar, tem-se a busca pelo entendimento inicial do problema e, na
profundidade, procura-se identificar as necessidades e oportunidades que irão nortear
a criação de soluções (Figura 12) (VIANNA et al., 2012).

Figura 12: Subetapas da Imersão

Fonte: Vianna (2012)

De acordo com Vianna et al. (2012), a Imersão Preliminar tem como objetivo o
reenquadramento e o entendimento inicial do problema. Fazem parte da Imersão
Preliminar as seguintes ferramentas: reenquadramento; pesquisa exploratória e
pesquisa desk.
Tudo se inicia com o processo de reenquadramento, que pressupõe reuniões
de alinhamento estratégico entre a equipe que conduzirá o projeto de Design thinking
e colaboradores da empresa contratante. Em paralelo, a equipe de projeto conduz
uma pesquisa de campo preliminar, a pesquisa exploratória, que auxilia no
entendimento do contexto do assunto trabalhado e na identificação dos
comportamentos extremos que poderão ser estudados mais a fundo num segundo
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momento da imersão. Simultaneamente, a pequisa desk fornece referências das
tendências nacionais e internacionais sobre a área estudada, além de insumos com
temas análogos, que podem auxiliar no entendimento do assunto trabalhado (VIANNA
et al., 2012).
A Imersão Preliminar, portanto, tem como finalidade definir o escopo do projeto
e suas fronteiras, além de identificar os perfis de usuários e outros atores-chave que
deverão ser abordados. Nesta fase, é possível ainda levantar as áreas de interesse a
serem exploradas de forma a fornecer insumos para a elaboração dos temas que
serão investigados na Imersão em Profundidade.
A Imersão em Profundidade destina-se à identificação de necessidades e
oportunidades que irão nortear a geração de soluções na fase seguinte do projeto, a
de Ideação. Esta etapa tem início com a elaboração de um Plano de Pesquisa,
incluindo protocolos de pesquisa primária, listagem dos perfis de usuários e atoreschave para recrutamento e mapeamento dos contextos que serão estudados.
Alguns

destes

protocolos

são

oriundos

da

Antropologia,

como

entrevistas, sessões generativas, cadernos de sensibilização, entre outros, podem ser
utilizados para realizar este mergulho nos contextos de interação de uso dos produtos
e serviços explorados no projeto. Cada técnica é escolhida em função do que se
deseja obter para o projeto (VIANNA et al., 2012).
Em campo, os agentes envolvidos nessas interações são abordados para
entendimento de seus anseios, necessidades e valores. Após a imersão no universo
de uso dos produtos/serviços e a investigação sobre as tendências do mercado onde
a empresa atua, os dados levantados são analisados, cruzando as informações a fim
de identificar padrões e oportunidades. Em seguida, são sintetizados visualmente de
forma a fornecer insumos para a fase de Ideação.
Nesta fase do ouvir, também pode completar com a fase da análise, ou seja,
conhecer o cenário. Essa etapa é o momento em que sintetizamos as informações
coletadas para a geração de insights. Posteriormente, esses insights são organizados
para identificarmos padrões, possibilitando a compreensão do problema em sua
essência. É justamente na fase de Análise que o designer consegue entender com
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clareza em qual cenário os stakeholders estão envolvidos, o que será fundamental
para a etapa seguinte: a Ideação.
O relacionamento com os clientes é a base dos negócios da Empresa C, o
Banco, para melhor atendimento ao cliente, ampliou sua força de venda e contratou
gestor com especialização em Design thinking com estratégias de ofertas, de
credenciamento, de avaliação de preço, de novas soluções. Deste modo, é possível
mapear todos os contatos com o cliente desde seu ingresso, reavaliar seu retorno.
Entre o “ouvir” e o “criar”, o conhecimento adquirido está representado a partir
da criação de empatia em organizar mapas e narrativas que descrevem com clareza
o problema a ser solucionado. Aqui, entra a fase da Ideação do Design thinking. A
Ideação é a fase em que as ideias são apresentadas sem nenhum julgamento. É o
momento de pensar fora da caixa e propor soluções para o problema. Para isso,
utilizam-se práticas de estímulo à criatividade, o que ajuda na geração de soluções
que estejam de acordo com o contexto trabalhado. Não há limite de ideias nesta
fase. É muito aconselhável que haja variedade de perfis das pessoas envolvidas,
incluindo as partes beneficiadas com as soluções propostas.
Na etapa intermediária “Criar”, estão relacionados itens que tratam da
capacidade dos designers perceberem novas realidades e oportunidades, e
expressarem o modo como elas podem se tornar realizáveis. Além do fato de ser
crítico em relação aos paradigmas existentes nas outras disciplinas e no que é
determinado por elas como sendo impossível buscando, assim, criar uma própria
linguagem e discurso, utilizando conhecimento de outras disciplinas, mas não se
apropriando dos discursos já existentes (CHAVES et al., 2013).
Na etapa “Implementar”, os itens relacionados referem-se ao convencimento,
participação e envolvimento dos interessados na solução definida anteriormente, além
de suspensão de julgamentos finais relacionados também à solução encontrada. Isso
vai possibilitar a consciência que a solução atenderá a uma parcela dos interessados
e não a todos eles e, por fim, o item interface, que deve ir além da percepção física
dos artefatos, sendo a etapa de implementação o momento de considerar esse
aspecto (CHAVES et al., 2013).
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Entende-se que os métodos a estabelecer relações entre o cliente e a Empresa
C para um entendimento e criar a satisfação do cliente, é preciso criar formas de
reenquadrar concepções no modo de fazer, ou seja, tornar mais prático o acesso online dos clientes aos seus boletos e criar uma comunicação via chat mais convincente.
No Banco, há falta de pessoal disponível para melhor atendimento nas solicitações e
orientações do cliente, para tanto, a proposta para a Empresa C é criar um centro de
estratégia com investimento em produtos e serviços que vão desde serviços para gerir
melhor os negócios, até uma inovação no relacionamento.
A criação de um novo aplicativo com APIs aberto que acelera o atendimento e
diversos outros serviços inteligentes conectados entre si, com os históricos dos
clientes agilizará os serviços. Os canais eletrônicos acompanham a evolução digital e
permitem que o cliente seja atendido da maneira e pelo meio que julgar mais eficiente.
Iniciou-se o planejamento da criação do plano de ação para responder às exigências
dos clientes, e implementar com investimentos na comunicação entre cliente e banco.
Deste modo, agrupando os métodos a serem realizados em cada etapa (Tabela 1):

Tabela 1: Síntese dos métodos a IDEO
Ouvir
- Entrevista pela internet

Criar

Implementar

- Moodboard

- Questionários de auto-

- Entrevistas individuais - Personas

avaliação

pessoal

- Mapeamento de jornada

- Storyboard

- Recrutar e identificar - Geração de cenários
Desenvolvimento

de serviços

pessoas

-

de - Blueprint

- Auto-documentação

ferramentas

- Gravação de atividades

- Gravações e relatórios

Fonte: Autor (2019)
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O Blueprint é uma ferramenta dentro do Design thinking que descreve a
identificação dos problemas e também visualiza as oportunidades. Ou seja, uma
análise do serviço em uso. A figura 13 descreve as etapas do blueprint de serviços na
prática.

Figura 13: Blueprint de serviços na prática

Fonte: Paula (2016)

No item momentos da jornada, são colocadas todas as ações a serem
realizadas pelo cliente desde que ele contratou o produto: seu primeiro uso, depois o
uso contínuo, a percepção de alguma falha e o abandono (caso aconteça). No
segundo item, Pontos de contato/canais, o cliente deve preencher com os locais em
que ocorreram as ações do cliente, que devem ser descritas na interseção entre os
momentos da jornada e canais de contato. Nas ações da equipe, são descritas todas
as ações do gerente bancário na instituição financeira, sem que o cliente visualize.
Por exemplo: o cliente faz sua reclamação, então o gerente estudará o que irá propor
para aquela situação.
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A implementação de um novo modo de agir e se organizar, implica em
mudanças em processos e métodos de trabalho. A Empresa C precisa inovar na
tomada de decisão em tempo real e de forma automática; colocar o cliente no centro
do processo de criação, direcionar a reinvenção de novos produtos e serviços; criar
uma equipe de trabalho que interaja com os clientes continuamente e incorporar os
feedbacks; utilizar os dados do “Reclame-Aqui” para tomada de decisão.
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11 Método

O método utilizado para melhor entender todos os assuntos pesquisados de
maneira indireta, foi o Design thinking, onde foi desenvolvido um questionário em cima
de todos os esses assuntos buscando pesquisar de forma direta as demandas das
dimensões de serviços e produtos das máquinas. Esse questionário foi aplicado na
cidade de Guaratinguetá em 4 empresas de seguimentos diferentes: Minimercado,
Informática, Restaurante e Vestuário.
- 75% dessas empresas possuem mais de 5 anos de atuação;
-100% utilizam máquinas de cartões;
-100% possuem até 9 funcionários;
-100% já trocaram de administradora de cartão;
-75% utilizam mais de uma administradora de cartão.
Nesse questionário aplicado aos comerciantes, foram feitas perguntas
referente a melhor leitura e compreensão de extrato de débito e crédito, quais as
melhores taxas, melhor pós-venda, maior agilidade de entrega, qual o melhor formato
físico, o melhor conjunto tecnológico, maior facilidade de digitação e também foi
solicitado ao comerciante que ele sugerisse de 1 a 3 propostas de melhoria para as
administradoras de cartão.
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12 Resultados e discussão

O presente projeto destacou que o Design thinking é uma metodologia pouco
difundida nas instituições financeiras. Não há estudos aplicados sobre o tema
apresentado. Portanto, o trabalho procedeu por meio de revisão de literatura que o
Design thinking é uma metodologia que se identifica em muitas empresas na solução
de problemas.
Para atingir o objetivo geral foi preciso o aprofundamento dos objetivos
específicos que foi alcançado no direcionamento do desenvolvimento desta pesquisa.
A metodologia Design thinking identifica o Design como prática e o Design na prática
na criação de propostas de melhorias dos impactos causados pela Empresa C no
desenvolvimento de soluções para os clientes insatisfeitos com o atendimento e a
prestação de serviço.
A Empresa C é uma empresa presente em todo território brasileiro e suas
transações se destaca nos diferentes setores industriais, empreendedores individuais
e varejistas. A empresa possui uma tecnologia segura e um atendimento qualificado,
mas ainda assim possui reclamações de seus clientes no site reclame aqui.
O Design, obviamente, não irá resolver todos os problemas organizacionais,
porém pode ajudar pessoas e empresas a atravessar situações complexas. O Design
thinking é uma estratégia para a inovação, que quando alinhadas a um cronograma
realista ajuda a criar estratégias para aprimorar o atendimento e a prestação de
serviço.
Em função de tais afirmações, foi aplicado o seguinte questionário aos usuários
da máquina de cartão da Empresa C:
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Por favor, peço sua gentileza de apontar para cada uma das afirmações abaixo qual ou quais
marcas melhor representam a sua opinião:
I – DIMENSÃO SERVIÇO
SERVIÇOS PERCEBIDOS
1. Oferece rapidez de atendimento na efetivação
da compra – conectividade (acesso remoto)
2. Oferece melhor leitura e compreensão do
extrato de recebimento
3. Oferece menores taxas transacionais entre
debito e credito
4. Melhor funcionalidade no aplicativo oferecido
– APP
5. Oferece a melhor solução para abertura de
chamados referentes a divergência de valores
6. Oferece maior facilidade de manuseio

Emp. C
x

7. Oferece maior agilidade na entrega da
máquina adquirida
8. Oferece maior agilidade de reposição do
equipamento
9. Oferece melhor suporte pós venda

X

10. Oferece resposta rápida ao cliente

X

11. Busca frequentemente a opinião do cliente
para melhoria dos serviços oferecidos

X

Emp. S

Emp. G

Emp.R

Emp.SP

OUTROS

x
x
x
x
X

X
X

II – DIMENSÃO **PRODUTO
12. Oferece o melhor formato físico

X

13. Oferece o melhor display – tamanho

X

14. Oferece a melhor conjunto tecnológico

X

15. Oferece o melhor conjunto de cores atrativas

X

16. Oferece a melhor facilidade de digitação

X

17. Oferece melhor praticidade na colocação da
bobina
18. Melhor ajuste e disposição do teclado

X
X

Apresente de 1 a 3 sugestões que você proporia para a empresa melhorar o serviço:
R: Melhorar taxas e reduzir valor do aluguel.

O mesmo questionário foi aplicado a usuários da Empresa S:
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Por favor, peço sua gentileza de apontar para cada uma das afirmações abaixo qual ou quais
marcas melhor representam a sua opinião:
I – DIMENSÃO SERVIÇO
SERVIÇOS PERCEBIDOS
19. Oferece rapidez de atendimento na efetivação
da compra – conectividade (acesso remoto)
20. Oferece melhor leitura e compreensão do
extrato de recebimento
21. Oferece menores taxas transacionais entre
debito e credito
22. Melhor funcionalidade no aplicativo oferecido
– APP
23. Oferece a melhor solução para abertura de
chamados referentes a divergência de valores
24. Oferece maior facilidade de manuseio

Emp. C

Emp. S
X

Emp. G

Emp.R

Emp.SP

OUTROS

X
X
X
X
X

25. Oferece maior agilidade na entrega da
máquina adquirida
26. Oferece maior agilidade de reposição do
equipamento
27. Oferece melhor suporte pós venda

X

28. Oferece resposta rápida ao cliente

X

29. Busca frequentemente a opinião do cliente
para melhoria dos serviços oferecidos

X

X
X

II – DIMENSÃO **PRODUTO
30. Oferece o melhor formato físico

X

31. Oferece o melhor display – tamanho

X

32. Oferece a melhor conjunto tecnológico

X

33. Oferece o melhor conjunto de cores atrativas

X

34. Oferece a melhor facilidade de digitação

X

35. Oferece melhor praticidade na colocação da
bobina
36. Melhor ajuste e disposição do teclado

X
X

Apresente de 1 a 3 sugestões que você proporia para a empresa melhorar o serviço:
R: Melhorar taxas e reduzir valor do aluguel.

E o mesmo foi feito com os usuários da Empresa G:
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Por favor, peço sua gentileza de apontar para cada uma das afirmações abaixo qual ou quais
marcas melhor representam a sua opinião:
I – DIMENSÃO SERVIÇO
SERVIÇOS PERCEBIDOS
37. Oferece rapidez de atendimento na efetivação
da compra – conectividade (acesso remoto)
38. Oferece melhor leitura e compreensão do
extrato de recebimento
39. Oferece menores taxas transacionais entre
debito e credito
40. Melhor funcionalidade no aplicativo oferecido
– APP
41. Oferece a melhor solução para abertura de
chamados referentes a divergência de valores
42. Oferece maior facilidade de manuseio

Emp. C

Emp. S

Emp. G
X

Emp.R

Emp.SP

OUTROS

X
X
X
X
X

43. Oferece maior agilidade na entrega da
máquina adquirida
44. Oferece maior agilidade de reposição do
equipamento
45. Oferece melhor suporte pós venda

X

46. Oferece resposta rápida ao cliente

X

47. Busca frequentemente a opinião do cliente
para melhoria dos serviços oferecidos

X

X
X

II – DIMENSÃO **PRODUTO
48. Oferece o melhor formato físico

X

49. Oferece o melhor display – tamanho

X

50. Oferece a melhor conjunto tecnológico

X

51. Oferece o melhor conjunto de cores atrativas

X

52. Oferece a melhor facilidade de digitação

X

53. Oferece melhor praticidade na colocação da
bobina
54. Melhor ajuste e disposição do teclado

X
X

Apresente de 1 a 3 sugestões que você proporia para a empresa melhorar o serviço:
R: Melhorar taxas e reduzir valor do aluguel.
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Nestes questionários, pode-se observar que o usuário da Empresa C afirma
que a operadora possui a máquina mais eficiente, ágil e fácil de manusear; o
relacionamento com a credenciadora é bom, assim como também gostaria que a
mesma melhorasse as taxas e os valores de seus alugueis. Os usuários da Empresa
S, por sua vez, afirmaram que a Stone possui a máquina mais eficiente, ágil e fácil de
manusear, eles possuem um bom relacionamento com a credenciadora, e que apenas
gostariam que a mesma melhorasse as taxas e os valores de seus alugueis. Os
usuários da Empresa G, quando questionados sobre os serviços da credenciadora,
afirmaram que a operadora possui a máquina mais eficiente, ágil e fácil de manusear,
o relacionamento com a credenciadora é bom, e que gostariam que ela melhorasse
as taxas e o valor do aluguel da máquina. Todos os entrevistados também
mencionaram que a agilidade na reposição e na entrega das máquinas solicitadas é
boa, e que as máquinas não apresentam falhas ou desgaste nas mesmas obtendo,
assim, uma vida útil duradoura; e referente à troca de bobina, os usuários não têm
dificuldade na execução das mesmas. Foi observado também que 50% dos
comerciantes que optaram em trocar sua administradora de cartão por causa de oferta
de melhores taxas e menores valores de alugueis, apenas 25% dos entrevistados
realizaram troca por causa de atendimento e 25% trocou de máquina por causa de
falhas operacionais.
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13 Conclusões

Empregando a metodologia IDEO, é possível analisar que as etapas ouvir, criar
e implementar, a etapa ouvir contém uma variedade de ferramentas.
No estudo realizado, conclui-se que a Empresa C só terá uma sobrevida se for
capaz de advir a mudanças, embasadas na inovação e diferenciação, e por que não
utilizar a metodologia Design thinking? Apesar de não haver grande número de
estudos acadêmicos, o estudo contribui de modo significativo para um passo a mais
de instigar e ajudar a construir entendimentos sobe os procedimentos e técnicas do
Design thinking nas instituições financeiras.
Contudo, pode-se concluir que as maquinas de cartão de forma geral oferecem
a mesma qualidade de serviços e atendimento para todos os seus clientes, e os
clientes por sua vez estão sempre em busca de melhores taxas e menores custos
com alugueis. A Empresa C embora tenha perdido participação de mercado, não se
trata de perda de clientes, mas sim de uma mudança no comportamento por parte dos
comerciantes que não utilizavam maquinas de cartão e a partir de uma necessidade,
estão ingressando nessa nova forma de recebimento de suas vendas e serviços
prestados, uma vez que anos atrás não existiam concorrentes para a Empresa C e
agora existe uma gama muito grande de credenciadoras. A Empresa C continua
sendo líder no seu seguimento, porém, se ela quiser ampliar sua participação de
mercado, ela deverá investir mais em marketing para conquistar com mais eficácia os
novos clientes ingressantes nesse ramo de maquinas de cartões, uma vez que todos
os comerciantes se dizem satisfeitos com suas máquinas atuais.
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Apêndices
SAUDAÇÕES,

Prezado Entrevistado,

Peço a sua inestimável colaboração para responder a minha pesquisa sobre prestação de serviços de
maquinas credenciadoras. Esta pesquisa é muito importante para o desenvolvimento do meu projeto
da dissertação de mestrado profissional em Design, Tecnologia e Inovação, no Centro Universitário
Teresa D´Ávila – UNIFATEA, Lorena, SP, sob a orientação do Prof. Dr. José Wilson de Jesus Silva. O
projeto de dissertação tem por objetivo analisar os serviços de maquinas credenciadoras.
Desde já, muito obrigado pela sua participação.

Cordialmente,

Lucas Antonio da Costa Ribeiro
Mestrando no Unifatea
E-mail de contato: lucasacribeiro@hotmail.com
Fonte de contato: (12) 98866-2066
Orientador:
Prof. Dr. José Wilson de Jesus Silva
E-mail de contato: jwjsilva@gmail.com
Fone de contato: (12) 2124-2852

1 - Perfil do Entrevistado
Ramo de negócio da empresa: _________________________________
Tempo de atuação da empresa: (
( ) mais de 5 anos

) menos de 2 anos (

) de 2 anos a 5 anos

Porte da empresa do ramo de comércio e de serviços
( ) Microempresa (ME) Até 9 empregados
( ) Empresa de Pequeno Porte (EPP) de 10 a 49 empregados
( ) Empresa de médio porte de 50 a 99 empregados
( ) Empresa de grande porte de 100 ou mais empregados
Utiliza máquinas credenciadoras?
Quais marcas utiliza?
( ) Cielo
( ) Rede

( ) SIM

( ) Stone

( ) NÃO

( ) Get Net

( ) Safra Pay

( ) Outras

Por que você optou pela máquina credenciadora? Qual a principal razão?
__________________________________________________________________
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2 - Já trocou de máquinas anteriormente? Por
quê?__________________________________________

3 – Dentre as máquinas que você utiliza no seu negócio qual é a de sua preferência?_____________
______________________________________________________________________

4 - Por favor, peço sua gentileza de apontar para cada uma das afirmações abaixo qual ou quais
marcas melhor representam a sua opinião:
I – DIMENSÃO SERVIÇO
SERVIÇOS PERCEBIDOS

CIELO

STONE

GET NET

REDE

SAFRA
PAY

OUTROS

55. Oferece rapidez de atendimento na efetivação
da compra – conectividade (acesso remoto)
56. Oferece melhor leitura e compreensão do
extrato de recebimento
57. Oferece menores taxas transacionais entre
debito e credito
58. Melhor funcionalidade no aplicativo oferecido
– APP
59. Oferece a melhor solução para abertura de
chamados referentes a divergência de valores
60. Oferece maior facilidade de manuseio
61. Oferece maior agilidade na entrega da
máquina adquirida
62. Oferece maior agilidade de reposição do
equipamento
63. Oferece melhor suporte pós venda
64. Oferece resposta rápida ao cliente
65. Busca frequentemente a opinião do cliente
para melhoria dos serviços oferecidos

II – DIMENSÃO **PRODUTO
66. Oferece o melhor formato físico
67. Oferece o melhor display – tamanho
68. Oferece a melhor conjunto tecnológico
69. Oferece o melhor conjunto de cores atrativas
70. Oferece o melhor facilidade de digitação
71. Oferece melhor praticidade na colocação da
bobina
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72. Melhor ajuste e disposição do teclado

Apresente de 1 a 3 sugestões que você proporia para a empresa melhorar o serviço:
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