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Resumo 
 

O setor bancário desempenha um importante papel na economia, mobiliza, aloca e 
investe recursos financeiros, visando à oferta de produtos e serviços bancários que 
atendem, de modo geral, as demandas da sociedade. O setor bancário brasileiro 
tem passado por transformações, acompanhado por mudanças políticas e 
econômicas. Os bancos padronizam seus produtos e serviços de modo a adaptá-lo 
a diferente segmento de cliente. A busca por diferenciação dos produtos e serviços 
bancários é estimulada pela elevada concorrência no setor. Obstante, a expansão 
das tecnologias de informação e comunicação e sua ampla disseminação de uso 
pelas pessoas têm gerado mudanças no modelo oferta de produtos e serviços 
bancários. Embora prevaleça a forma de negócio tradicional, os bancos vêm 
investindo em novas tecnologias tanto para redução de custos quanto para 
atendimento das mudanças de comportamento dos clientes, os quais passaram a 
utilizar os recursos tecnológicos em tablets, smartphones e computadores 
conectados à internet. Logo, os bancos estão redesenhando os seus produtos e 
serviços para atender a um novo perfil de público, sensível ao uso das tecnologias 
digitais, mesclando a forma tradicional com o digital. Diante das novas tecnologias, 
os bancos tradicionais enfrentam a concorrência com o surgimento de novos 
modelos dos bancos, os digitais, agilizando diversos serviços sem a necessidade do 
cliente comparecer à uma agência bancária. Ainda assim, o Banco Central registra 
diversas reclamações de clientes de bancos tradicionais, apontando insatisfações, 
tais como: oferta de produtos e serviços inadequados ao perfil do cliente, tarifas e 
cobranças não contratados, transparência nas informações, problemas com 
terminais eletrônicos, internet indisponível e problemas com aplicativos. Esses 
dados são corroborados pela pesquisa mundial realizada pela Ernst & Young que 
aponta dentre outros fatores de insatisfação, a resolução de problemas e 
gerenciamento de reclamações e produtos e serviços padronizados. Logo, a 
satisfação dos clientes é vista como um antecedente ligado à fidelização. Com isso, 
a participação efetiva do público interno no entendimento dos problemas e 
necessidades dos clientes torna-se uma oportunidade de bancos tradicionais 
adaptar e desenvolver seus produtos e serviços e enfrentar a concorrência que inclui 
bancos digitais. Sob essa óptica, o design thinking é uma ferramenta focada no 
usuário e útil para auxiliar os bancos em realizar descobertas baseadas nas etapas 
de empatia, definição, ideação, protótipos, teste e lançamento com o foco no usuário 
(cliente). O presente estudo tem como objetivo avaliar a experiência de um grupo de 
gerentes de bancos tradicionais no impacto da adoção de metodologias e 
ferramentas do design thinking em projetos de satisfação dos clientes que envolvem 
atendimento, produto e serviço. A metodologia usada para a execução desse 
trabalho é do tipo descritiva, de natureza qualitativa, apoiada pela pesquisa 
bibliográfica e pesquisa-ação. Foi aplicado um workshop de sensibilização do design 
thinking com um grupo de 10 gerentes e um questionário com 10 questões fechadas 
e abertas. Os resultados evidenciaram uma lacuna significativa para a aplicabilidade 
do design thinking na formatação de produtos e serviços na perspectiva das 
necessidades dos clientes sob a óptica dos gerentes bancários. 
  
Palavras-chave: Design Thinking. Banco tradicional. Produtos e serviços. 
Satisfação de clientes. Design Sprint. 
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Abstract  
 
The banking sector plays an important role in the economy, mobilizes, allocates and 
invests financial resources, aiming at offering banking products and services that 
generally meet the demands of society. The Brazilian banking sector has undergone 
transformations, accompanied by political and economic changes. Banks standardize 
their products and services in order to adapt it to different customer segments. The 
search for differentiation in banking products and services is stimulated by high 
competition in the sector. Nevertheless, the expansion of information and 
communication technologies and their widespread use by people have led to 
changes in the model of offering banking products and services. Although the 
traditional form of business prevails, banks have been investing in new technologies 
both to reduce costs and to respond to changes in customer behavior, who have 
started to use technological resources in tablets, smartphones and computers 
connected to the internet. Soon, banks are redesigning their products and services to 
meet a new public profile, sensitive to the use of digital technologies, mixing 
traditional and digital forms. Faced with new technologies, traditional banks face 
competition with the emergence of new bank models, digital ones, streamlining 
various services without the need for the customer to attend a bank branch. Even so, 
the Central Bank records several complaints from customers of traditional banks, 
pointing out dissatisfactions, such as: offer of products and services inappropriate to 
the customer's profile, non-contracted rates and charges, transparency of 
information, problems with electronic terminals, internet unavailable and problems 
with applications. These data are corroborated by the worldwide survey conducted by 
Ernst & Young which points out, among other factors, dissatisfaction, problem solving 
and management of complaints and standardized products and services. Therefore, 
customer satisfaction is seen as a background linked to loyalty. With this, the 
effective participation of the internal public in understanding the problems and needs 
of customers becomes an opportunity for traditional banks to adapt and develop their 
products and services and face the competition that includes digital banks. From this 
perspective, design thinking is a tool focused on the user and useful to assist banks 
in making discoveries based on the stages of empathy, definition, ideation, 
prototypes, testing and launching with a focus on the user (customer). The present 
study aims to evaluate the experience of a group of traditional bank managers in the 
impact of adopting design thinking methodologies and tools in customer satisfaction 
projects that involve customer service, product and service. The methodology used 
to carry out this work is of a descriptive type, of a qualitative nature, supported by 
bibliographic research and action research. A design thinking awareness workshop 
was applied with a group of 10 managers and a questionnaire with 10 closed and 
open questions. The results showed a significant gap for the applicability of design 
thinking in the formatting of products and services from the perspective of customer 
needs from the perspective of bank managers. 
 
Key-words: Design Thinking. Traditional Bank. Products and services. Customer 
Satisfaction. Design Sprint. 
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1  INTRODUÇÃO  
 

O setor bancário aloca e investe recursos financeiros junto à sociedade e 

desempenham papel de grande relevância para nossa economia, no crescimento 

das empresas, expansão das indústrias e no desenvolvimento econômico nacional 

como um todo (CARDOSO et al.; 2016). Atualmente, o que se percebe é uma 

concentração no setor bancário entre grandes instituições tradicionais, que 

passaram por diversas mudanças políticas, econômicas e estruturais. Os bancos de 

modo geral atuam como intermediários financeiros, que captam recursos de agentes 

superavitários e emprestam para agentes deficitários, gerando o que se denomina 

de spread bancário.  

Com a globalização muitas mudanças ocorreram nos últimos anos, e para as 

instituições financeiras atualmente o grande desafio é o “encantamento dos clientes” 

por meio do atendimento, pois a disputa é acirrada entre os bancos por conquistar 

novos clientes ou fidelizar os já conquistados. Os bancos oferecem produtos com 

algumas semelhanças, sendo assim, é indispensável à qualidade no atendimento 

como o diferencial junto à concorrência. Os clientes estão cada vez mais exigentes e 

são bem informados, sabendo identificar a empresa que se compromete e procura 

atendê-los com eficácia e transparência.  

De acordo com pesquisa da Febraban (2017) abordando tecnologia bancária, 

apontava que no ano 2016, apesar do ambiente econômico recessivo, ainda assim, 

o setor bancário brasileiro ampliou seu atendimento e suas ofertas de serviço, 

assegurando investimentos em tecnologias no valor de R$ 18,6 bilhões. Uma 

estratégia dos bancos com crescimento em atendimentos, especialmente por meios 

digitais, está no investimento robusto nas inovações tecnológicas com intuito de 

melhorar e expandir o atendimento ao cliente, trazendo conveniência e segurança, 

bem como alinhado com a tendência mundial (FEBRABAN, 2017).  

Os serviços bancários constituem um setor que sofreu com a evolução da 

tecnologia, acompanhada da alteração nos sistemas de produção, e diante do 

cenário da quarta revolução industrial, as instituições financeiras tiveram que 

repensar a qualidade do seu serviço e produto com o intuito de obter a fidelidade de 

seu cliente.  
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Conforme Souza (2011), banco é a instituição financeira especializada em 

intermediar o dinheiro entre poupadores e aqueles que precisam de empréstimos, 

além de custodiar (guardar) esse dinheiro e, de modo geral, providencia serviços 

financeiros para os clientes (saques, empréstimos, investimentos, entre outros). O 

setor bancário exige um contínuo esforço mental durante a jornada de trabalho, pois 

a produção e o consumo ocorrem ao mesmo tempo, tornando o feedback do serviço 

prestado um processo instantâneo. Nesse sentido, servir o cliente é atendê-lo da 

melhor maneira possível, é mostrar interesse pelo seu problema e dispor não só a 

resolvê-lo, mas superar a expectativa do cliente.  
Cada pessoa é única, portanto, há um atendimento padrão a todos. 
Contudo, um mau atendimento pode trazer insatisfação e perda de clientes, 
a insatisfação do cliente ocasiona problemas de imagem dos bancos, 
divulgando de forma negativa a imagem da empresa. Empresas e 
profissionais precisam ficar atentos às necessidades, desejos e problemas 
dos clientes, de modo a estabelecer relacionamento e aumentar a 
satisfação quanto aos produtos e serviços. O principal desafio dos gestores 
é identificar os conflitos produtivos e contra produtivos e gerenciá-los 
(KOTLER, 2012, p. 54). 

 

Logo, administrar bem uma empresa implica nas competências para o 

gerenciamento de reclamações, seja por parte de clientes ou até mesmo de 

funcionários, se tornando um grande desafio para reverter em satisfação. Nas 

instituições financeiras, considerando a dimensão de relacionamento da empresa 

com os seus clientes, um dos elementos fundamentais está no atendimento 

oferecido. Atualmente, as instituições financeiras oferecem aos clientes, produtos e 

serviços muito semelhantes entre si. Este fato faz com que muitas vezes o que mais 

pesa na decisão da pessoa de tornar-se cliente de uma ou de outra empresa seja o 

atendimento recebido e o produto e serviço oferecido. Neste sentido, Cardoso (et al.; 

2016, p. 45) entende que “o atendimento ao cliente está constituindo-se, diante da 

era da informação, na qualidade em serviços, pois está diretamente ligada à 

satisfação com o serviço”. 

Portanto, nesse contexto, podemos entender que, o design thinking tende a 

ser uma abordagem importante para o pensamento projetual, de modo a contribuir 

para que o banco construa e gerencie os projetos de fidelização ao cliente com mais 

efetividade e empatia junto às partes interessadas. 

A insatisfação do cliente em relação ao produto e serviço faz com que os 

gestores e funcionários busquem técnicas de marketing; qualidade nas suas equipes 
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operacionais; informações privilegiadas obtidas no relacionamento com seus 

clientes; desenvolvendo novos instrumentos e práticas financeiras etc. Observa-se 

que a satisfação do cliente propicia sua intenção de retorno e, nesse caso, torna-se 

necessário detectar suas necessidades e desejos, adaptar produto e serviço, 

estreitando relacionamento que favoreça a fidelização (OLIVEIRA et al., 2009). 

Sendo assim, o design thinking tem sido nesse caso utilizado em muitas 

empresas, na contribuição do sucesso no mundo dos negócios, principalmente na 

indústria de tecnologia, devido à sua orientação para atender às expectativas e 

desejos dos clientes que estão insatisfeitos. Como o objetivo do design é sanar os 

problemas e amenizar o que já está instalado, está se tornando uma ferramenta 

importante (SILVA JR et al., 2013). 

 O design thinking, para dar certo e surtir efeito esperado precisa de bons 

gestores, pois “toda empresa requer compromisso em relação a metas comuns e 

valores compartilhados” (MACIARIELLO, COLLINS 2005, p. 55).  

O design thinking consiste na estruturação do pensamento de quem está à 

frente da gestão de uma empresa buscando a partir de dados essenciais, como 

coletas de informações e questionários, resolver os problemas pontuados a partir do 

levantamento dos dados. Conforme seu conceito, Design “é uma estratégia baseada 

em co-criação, isto é, uma criação elaborada em conjunto, por uma equipe, e 

organizada em torno de um projeto” (PINHEIRO 2011, p. 59). Em conjunto com os 

colaboradores da empresa, seu uso faz com que todos pensem sobre o problema e 

busquem uma solução. Como o design thinking é centrado no ser humano, uma vez 

que procura definir o problema e interagir com ele, a aplicação de questionário é 

importante para poder partir da realidade dos envolvidos e conhecer suas 

expectativas em relação ao atendimento.  

Nesta conjuntura, usando como sustentação a linha de pesquisa Inovação e 

Empreendedorismo do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Design, 

Tecnologia e Inovação, Mestrado Profissional do Centro Universitário Teresa 

D’Ávila, esse estudo utiliza o design thinking para solucionar ou amenizar os 

problemas das reclamações do produto e serviço ofertado ao cliente.  

Diante do exposto, o presente estudo tem a seguinte pergunta de pesquisa: 

Como a adoção da ferramenta do design thinking pode contribuir para que o produto 

e serviço oferecido pelo banco atendam as necessidades do cliente? 
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1.1  Objetivos 
 

Este trabalho tem como objetivo geral avaliar a experiência de um grupo de 

gerentes de bancos tradicionais no impacto da adoção da ferramentas do design 

thinking em projetos de satisfação dos clientes que envolvem atendimento, produto e 

serviço. 

Os objetivos específicos consistem em:  

a) Compreender a aplicação do design thinking em bancos tradicionais; 

b) Analisar como o produto e serviço de bancos tradicionais podem 

influenciar a fidelidade do cliente; 

c) Aplicar experimento controlado em formato de workshop de design thinking 

com profissionais bancários; 

 

1.2  Justificativa para Escolha do Tema 
 

 As empresas vivem uma corrida em busca de garantir sua permanência no 

ambiente econômico. O mundo corporativo vive hoje a era do conhecimento e do 

pensamento criativo, levando as empresas a uma constante adaptação ou 

reinvenção de seus modelos de negócio.  

Buscando se posicionar como diferencial estratégico, em face da realidade 

vivida pelos bancos em manter a fidelização dos clientes, os gerentes estão diante 

de um grande desafio em administrar o relacionamento com o cliente, que precisa 

ser mais valorizado sob o aspecto humano, especialmente em um momento em que 

as agências tendem a perder terreno para os bancos digitais. 

Entende-se que o foco no desenvolvimento e gestão de projetos passa a ser 

uma necessidade dos bancos para agrega valor no atendimento ao cliente e aos 

negócios. Baxter (2011, p.61) defende a ideia de que o profissional responsável pela 

administração de uma empresa deve, ao confrontar-se com um problema, projetar 

soluções, onde “[...] busca aprofundar, compreender e descobrir informações, 

abrindo mão de suas perspectivas, percepções e certezas para entender as partes 

interessadas”.  

 Em levantamentos de dados junto ao Banco Central do Brasil a respeito do 

índice de reclamações, registrando informações desde 2015, constata-se o 
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comportamento de clientes em termos de descontentamento atribuídos aos 

atendimentos e serviços bancários (BANCO CENTRAL, 2019). Existe uma lacuna 

entre a estratégia e a percepção de clientes. Diante disso, o design thinking centrado 

no usuário, que procura conhecer a opinião do indivíduo, observar seu 

comportamento e vivenciá-lo (BROWN, 2010). Em busca de otimização da gestão, 

cada vez mais os gestores estão buscando ferramentas que permitam otimizar estas 

áreas em sua visão sistêmica e, principalmente, compartilhar informações entre 

membros envolvidos. E, nesse caso, o Design Thiking se constitui numa relevante 

prática com foco no usuário e nos resultados para os negócios. 

 

1.3 Contribuição do Trabalho 
 

Gerenciar uma empresa compreendendo as várias reclamações por parte do 

cliente se torna um desafio para o banco, pois alcançar sua satisfação envolve 

promover continuamente a melhoria da qualidade do serviço prestado a ele. Para 

Maciariello e Collins (2005), a satisfação do cliente relaciona-se com as expectativas 

do produto que resulta em sensação de prazer ou desapontamento após seu uso.  

A satisfação do consumidor é vista pelas instituições bancárias como o 

caminho a se seguir para alcançar sua fidelidade, que sendo fiel torna a empresa 

lucrativa, valorizada, sendo indicada para outros que vão usufruir de seu produto e 

serviço.  Dessa forma o gerente chega a atingir a meta que necessita, mas se 

houver impasses entre departamentos ou diretoria falta de comunicação e sintonia 

entre as áreas, o alcance pretendido é afetado (BERG, 2012).   

A fidelidade do cliente pode ser entendida como a vontade de continuar a ter 

o serviço e utilizar seu produto a partir da mesma instituição bancária durante um 

tempo ilimitado. A fidelidade resulta assim de uma positiva relação entre o cliente e o 

serviço prestado pela instituição, que teve em conta a compreensão das suas 

necessidades, desejos e atitudes.  

Todos que fazem parte da empresa são afetados pelo grau de satisfação dos 

clientes. A insatisfação gerada também influencia os resultados de gestores e 

funcionários de agências e o banco como um todo. Observa-se que a satisfação do 

cliente propicia sua intenção de retorno e, nesse caso, torna-se necessário ter o foco 
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no cliente, detectar suas necessidades e desejos, adaptar produtos e serviços, 

estreitando relacionamento que favoreça a fidelização (OLIVEIRA et al., 2009).  

De outro modo, o cliente pode ser estimulado a migrar para outro fornecedor 

e buscar uma experiência positiva diante das suas expectativas. Conforme a 

Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN, 2017), o setor bancário se caracteriza 

pela concentração, o que denota que a concorrência pelos produtos e serviços 

ocorre entre grandes instituições financeiras públicas e privadas, a exemplo, Banco 

Bradesco, Banco Itaú-Unibanco, Banco Santander, Banco do Brasil e Caixa 

Econômica Federal, os quais concentram 18.443 agências espalhadas por todo o 

país (DIEESE, 2019).  Desse modo, os clientes tendem a buscar produtos e serviços 

dentre as grandes instituições que melhor atendam seu perfil. 

Nos últimos anos o banco digital vem conquistando cada vez mais espaço no 

mercado financeiro e ganhando a confiança dos clientes. Mas os clientes estão 

sempre em movimento, com acesso sem precedentes a bancos concorrentes e a 

novos tipos de prestadores de serviços financeiros. Para reter os seus clientes os 

bancos devem alcançar os maiores níveis de confiança, como também conquistar 

mais negócios e criar uma fidelidade genuína (SCHLICH, 2016). 

Inovar produtos e serviços, enxergar as necessidades do cliente, estar atento 

aos seus anseios e desejos em relação ao uso de produtos e serviços é um dos 

métodos mais seguros de lucratividade e crescimento das empresas dos setores 

bancário, pois possibilita aos empreendedores investir com segurança. O projeto 

contribuirá para que os setores bancários desenvolvam a partir da ferramenta design 

thinking novas formas de atendimento, visando satisfazer as necessidades dos seus 

clientes com maior nível de percepção, diminuindo as reclamações desenvolvendo 

neles a confiabilidade e a segurança em realizar novos negócios.  

Para a estruturação dos desafios e a busca da solução de problemas o design 

thinking estimula duas fases de pensamento: a convergente e a divergente, sendo 

“[...] a primeira é onde as possibilidades são geradas livres de qualquer julgamento e 

a segunda sendo para fazer escolhas e eliminar opções” (BROWN, 2010, p.32). 

 A análise e a síntese constroem caminhos essenciais para os projetos 

inovadores. Para Baxter (2011) o design thinking utiliza o pensamento analítico e o 

pensamento intuitivo e, quando adotado por uma organização, possibilita que o 

conhecimento flua do complexo para o simples.  
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1.4  Metodologia  
 

Para o plano de desenvolvimento, a metodologia utilizada é classificada como 

sendo de natureza qualitativa, e diante dos objetivos propostos, a pesquisa é do tipo 

exploratória-descritiva. Para os procedimentos metodológicos foram utilizadas as 

pesquisas bibliográfica, documental e a pesquisa-ação. De acordo com Zanella 

(2009), estudos com abordagem qualitativa são apropriados quando os dados 

obtidos se baseiam nas diferentes formas de expressão, manifestadas por diferentes 

formas de transcrição por meio de entrevistas, declarações, narrativas, desenhos, 

dentre outras formas de coleta de dados e de informações, ou seja, busca 

compreender o processo de como determinado fenômeno acorre. Nesse caso, 

pesquisa qualitativa segue o método indutivo, em que ocorrem abstrações 

construídas a partir dos dados, num processo baseado sob o ponto de vista dos 

participantes.  

No tocante a pesquisa exploratória, Gil (2002) afirma que esse método 

permite ao pesquisador obter maior familiaridade com o problema, além de torná-lo 

mais explícito, contribuindo para aprimorar ideias ou descobertas, sendo flexível 

para envolver como, por exemplo, levantamento bibliográfico e entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado. Nesse 

caso, o presente estudo foca nas opiniões de gerentes de bancos tradicionais, com 

aplicação de workshop, ferramenta orientada para o design thinking e entrevistas. A 

pesquisa descritiva possibilita ao pesquisador conhecer determinada realidade e 

estuda suas características e seus problemas (ZANELLA, 2009). Desse modo, o 

pesquisador pode obter impressões baseadas em levantamento de necessidades, 

elaboração de programa de capacitação e desenvolvimento, mapeamento de 

competências ou quando pela formação e qualificação de formadores de 

treinamento. Gil (2002) observa que a pesquisa descritiva se aproxima da 

explicativa, mas pode “proporcionar uma nova visão do problema, o que a aproxima 

da pesquisa exploratória”. 

Na forma de interpretar o problema, o método qualitativo tem como sujeito 

fundamental o pesquisador, coleta e analisa os dados, sem ser outra pessoa, uma 

vez que é o pesquisador que observa, seleciona, interpreta e registra os comentários 
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e as informações (ZANELLA, 2009). Diante disso, utilizou-se como os 

procedimentos de coleta de dados, a pesquisa bibliográfica, documental e a 

pesquisa-ação.  

Nessa etapa, a pesquisa bibliográfica consiste numa atividade que leva o 

pesquisador a consultar fontes diversas de informações oriundas de livros, artigos 

publicados em periódicos e revistas ou em anais, relatórios de pesquisas, 

dissertações teses, dentre outros. A pesquisa bibliográfica fornece conteúdos 

familiarizados com o tema da pesquisa e apoio para o pesquisador formular e 

justificar os problemas a serem explorados, assim como na análise e interpretação 

(LIMA, 2008). 

De acordo com o problema e objetivos de estudo, a obtenção de dados 

qualitativos, mostra-se mais adequada a pesquisa-ação. Conforme Gil (2002), a 

pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social realizada com uma ação que envolve 

pesquisador e participantes de uma determinada situação ou problema, os quais 

interagem de modo cooperativo. 
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Existe uma grande preocupação no setor bancário no que se refere às formas 

tradicionais de fazer negócios, novos startups fintech1 estão surgindo e desafiando 

os negócios já estabelecidos. Os bancos buscam se adaptar nesse atual ambiente 

econômico, procurando evoluir seus modelos de negócios para enfrentar os desafios 

e oportunidades a partir do uso da ferramenta design thinking com processos de 

inovação para o crescimento competitivo no setor bancário. 

Vive-se atualmente um momento revolucionário digital em todos os contextos 

da sociedade: relações interpessoais, no consumo de produtos e serviços 

industriais, e na educação. O setor financeiro, seja os bancos tradicionais quanto 

aos digitais, também estão sendo testados pelas as mais variadas inovações. E, em 

meio a essa tecnologia avançada existe a necessidade de satisfação do cliente.  

Este tópico traz uma breve contextualização sobre os bancos tradicionais e 

digitais e sobre o design thinking e sua metodologia para melhor atendimento do 

cliente interno ao cliente externo, a modalidade de projeto demandados aos 

gerentes. 

 

2.1  Breve Contextualização sobre os Bancos  
 

O mundo gira em torno do capitalismo, as movimentações bancárias são 

essenciais para que os países possam desenvolver suas atividades de acordo com 

sua população, pois sabe que o banco tem uma função importante na administração 

do dinheiro de seus clientes. 

A história do banco surgiu com a moeda no período das grandes civilizações,  
o ato de emprestar, tomar emprestado e guardar dinheiro de outros foi algo 
quase inevitável. Acredita-se que as primeiras operações bancárias da 
história tenham sido desenvolvidas na civilização fenícia. Entretanto, o 
nome banco foi concebido pelos romanos: significava a mesa em que eram 
realizadas as trocas de moedas. Com o florescimento do comércio no fim da 
Idade Média, a função de banqueiro se tornou algo muito comum na 
Europa. Nas feiras da Europa Central, quando as pessoas chegavam com 
valores em ouro para trocar por outro produto, era o banqueiro quem fazia a 
pesagem de moedas, avaliação da autenticidade e qualidade dos metais, 
em troca de uma comissão (FREDERICO, CROCCO, 2010, p. 34). 

As moedas necessitaram existir para que houvesse essa troca entre 

comerciantes e pessoas. Na Europa Central onde ocorriam as feiras, o ouro era o 

                                                        
1 As startups fintechs atuam oferecendo serviços na área financeira e no setor bancário com alto nível 
de escalabilidade e tecnologia, com ênfase para as experiências de seus clientes (OLIVEIRA, 2019). 
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produto de maior valor entre as trocas que se realizavam. Como esse negócio se 

mostrava lucrativo e crescia com o passar dos anos, os banqueiros começaram a 

pensar em uma estratégia criando os depósitos monetários e, em troca, o banco 

emitia uma espécie de certificado ao cliente (NOVAES, 2007).  

Os bancos surgiram há setecentos anos em Florença, e até hoje nos tempos 

atuais essa cidade é uma das principais instituições que fornecem crédito 

(empréstimos e financiamentos), aos países que necessitam quitar suas dívidas. No 

ano de 1340, os créditos realizados pelo banco ou banca serviam para vender ou 

trocar mercadorias, e se tornavam fortalecidos, bem como atendia qualquer classe 

social. Assim, a palavra banco, de origem germânica, “bank”, usada pelo latim em 

todo o império do Ocidente, se tornou forte e conhecida até os tempos atuais. “A 

fundação do Banco di Rialto, em Veneza, Itália, em 1587, marca o início do moderno 

sistema bancário” (NOVAES, 2007, p. 44), 

A atividade principal dos bancos voltou-se, gradualmente, ao capitalismo, 

concentrando em oferecer financiamento para a dívida pública (garantida por 

impostos) e do comércio de longa distância. Desse modo, a revolução industrial foi o 

marco no crescimento e aceleração dos negócios, “não só cresceram as operações 

de desconto mercantil como se expandiu o avanço de crédito aos produtores 

privados” (VIDOTTO, 2005, p. 41).  

Para Pinheiro (2007), o crédito tem uma aposta que precisa ser observada 

diante da antecipação de capital monetário:  
A intervenção no mercado de crédito sob a forma de regulação se dá por 
meio da imposição de normas, mecanismos e instituições públicas voltados 
para a preservação do funcionamento do mercado financeiro. Já a política 
monetária, ao atuar sobre a taxa de juros de prazo mais curto, influencia, 
direta e indiretamente, a demanda e a oferta de crédito (PINHEIRO, 2007, 
p. 75) 
. 

Os empresários utilizam esse crédito para gastarem com valores altos em 

relação, já que suas receitas correntes só existem e dão lucros a partir da existência 

do sistema de crédito. Os bancos e seus intermediários financeiros, estão sempre 

atentos a geração de dinheiro, pensando nos impostos e juros que irão aplicar em 

cima de seus empréstimos (PINHEIRO, 2007).  

No Brasil, de acordo com Vidotto (2005), a expansão do mercado capitalista 

fez crescer as atividades bancárias e houve a necessidade de criar um banco que 

atendesse a necessidade de todos. O banco precisava de acionistas para fortalecer 
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os negócios, expandir os horizontes, foi então que a partir de 1809, D. João saiu à 

busca de acionistas para o banco apoiado pelos governadores das Capitanias 

hereditárias que tinham o ouro como um produto de troca de valor. Com o apoio dos 

governadores foi fácil iniciar as atividades que ocorreram em 11 de dezembro de 

1809 na cidade do Rio de Janeiro. 

Muitas transformações ocorreram com o passar dos anos, porém foi nos anos 

1990 que o mercado financeiro sofreu uma forte reestruturação com a 

implementação do Plano Real. De acordo com Vasconcelos et al. (2004) as altas 

taxas de inflação garantiam aos bancos receitas de intermediação financeira que 

surgiam devido aos depósitos à vista e de aplicações de curto prazo (overnight) não 

sofrerem correção monetária integral. Mesmo em um ambiente inflacionário os 

bancos conseguiram sobreviver e lucrar, mas não houve desenvolvimento de 

melhorias em eficiência operacional na qualidade dos seus serviços.  

Após o plano Real, ainda no segundo semestre de 1994, os bancos reagiram 

à nova realidade do mercado com crescimento na importância do crédito. Houve a 

estabilização dos preços e aumento dos gastos pelos consumidores e empresas, 

reforçando assim o crescimento nos depósitos. Esse movimento resultou em um 

crescimento de 80,9% no crédito bancário entre junho de 1994 a março de 1995. 

Mesmo com esse crescimento acelerado, não havia a preparação das instituições 

financeiras para a expansão do crédito (SILVA, JORGE NETO, 2002).  

No final da década de 1990 houve uma série de fusões, aquisições e a 

internacionalização das instituições estrangeiras, estimuladas pelos governos, 

acreditando que o país ficaria vulnerável às crises internacionais. Essa alteração da 

estrutura do mercado bancário trouxe redução no número de instituições privados 

nacionais e públicos estaduais, e aumento de participação dos bancos estrangeiros. 

Uma estratégia de expansão de crédito acelerado fracassada, derrubando a 

hipótese de que os bancos “compensariam as perdas das receitas inflacionárias com 

a ampliação de empréstimos a spreads e juros baixos, aumentando a relação 

crédito/PIB para os níveis observados em países desenvolvidos” (OLIVEIRA, 2006, 

p. 34). 

A entrada dos bancos estrangeiros foi um elemento importante na mudança 

estrutural do setor bancário, que gerou expectativa de aumento da eficiência do 
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setor, juntamente com a redução dos elevados spreads cobrados pelos bancos 

brasileiros em suas operações (SILVA et al., 2007).  

Historicamente falando, os bancos públicos, são empresas centenárias, 

sólidas e lucrativas, seu papel social é diferenciado dos bancos privados, 

fundamental para a sociedade brasileira e para o desenvolvimento econômico do 

país. Portanto, a vantagem competitiva está sustentada pelos investimentos em 

tecnologia.  O grande desafio da gestão está em criar uma cultura de inovação que 

direcione soluções que garantem o crescimento e a lucratividade da instituição 

financeira (OLIVEIRA, 2006). 

Com a expansão da tecnologia, muitas inovações foram introduzidas no dia a 

dia do consumidor dos bancos tradicionais, como: caixas eletrônicos com utilização 

de biometrias, cartões com chip, internet por meio de dispositivos de segurança, 

aplicativos que permitem transferências, aplicações e pagamentos. O Conselho 

Monetário Nacional2, em abril de 2016, aprovou a resolução que regulamenta a 

abertura de contas de depósito por meio eletrônico, política da moeda e do crédito, 

com objetivo de manter a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e 

social do país (BCB, 2016).  

Com o intuito de atender os usuários mais digitais, as instituições financeiras 

investiram em inovações tecnológicas, que cresceram vertiginosamente e com 

agilidade necessária. Em 2016, o Mobile Banking destacou-se como o preferido dos 

brasileiros, com um crescimento de 140% em transações com movimentação 

financeira. A diversidade de canais, aliada à simplicidade e à conveniência, eleva a 

demanda e a utilização pelos usuários (FEBRABAN, 2017). 

No Brasil, novos investidores nesse mercado de serviços bancários vêem 

testando os mais novos bancos conhecidos como fintechs. Novas caras como o 

Nubank, Banco Inter, Banco Neon e Banco Original surgiram e capturaram milhares 

de usuários das novas gerações (Os Millenials). Segundo a FEBRABAN a migração 

dos usuários para as plataformas digitais é surpreendente. No ano de 2011 até 2016 

as transações bancárias realizadas por meio de smartphones cresceram em 21,8%, 

de 100 milhões para 21 bilhões de acessos. Na figura 1, observa-se o número 

                                                        
2 O Conselho Monetário Nacional – CNM - é um órgão com poder deliberativo máximo do sistema 
financeiro do Brasil, sendo responsável por expedir normas e diretrizes gerais para seu bom 
funcionamento (FENABRAN, 2017). 
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dessas transações, não só é expressivo, como também relativo, já que as 

transações digitais representam 57% das transações totais.  

 
Figura 1: Evolução das transações por canais (em bilhões) 
Fonte: FEBRABAN, 2017 

 

De acordo com os dados, pode-se analisar que o potencial dessas novas 

empresas foi validado não só pelos seus milhares de clientes, mas também pelas 

grandes firmas globais de investimento em startups promissoras. Nos dias atuais, os 

bancos tradicionais ainda têm uma carteira de clientes muito superior às dos bancos 

digitais, mas precisam se adaptar à inovação deles. Para isso, alguns bancos 

decidiram criar as suas instituições digitais ou criar canais digitais, e acompanhar 

essa mudança no mercado (FEBRABAN, 2017). 

Contudo, os bancos digitais se tornaram um forte concorrente para os bancos 

tradicionais e, uma das estratégias dos bancos é aumentar significativamente o 

número de clientes e fidelizar os já existentes. Entretanto, a rotina dos bancários é 

conviver sob a pressão das cobranças e metas, superiores à capacidade que um 

indivíduo normal teria de executar. E assim, a forma de trabalho gera o estresse e 

adoece o trabalhador. 

 

2.2  O Profissional no Setor Bancário 

 

O trabalho bancário, comparativamente ao seguimento de produção mundial 

passou pelo fordismo de Taylor, que se baseava na fragmentação do trabalho e pelo 

toyotismo, na década de 1950, influenciando nas trocas de informações entre o 
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mercado e produção, e dando origem ao conceito de produção flexível, exigindo que 

o trabalhador realizasse mais de uma função (CHAVES, 2005).  

Como comentam Carrijo e Navarro (2009) as organizações com foco na 

produtividade e na competitividade surgiram com as reestruturações produtivas e 

ganhou visibilidade no Brasil nos anos 80 expandindo nos anos 90 e estendendo até 

os dias atuais. O processo de reestruturação produtiva causou transformações no 

aparato tecnológico das empresas através da incorporação de novas tecnologias, 

métodos organizacionais e técnicas gerenciais (PEREIRA et al., 2017). 

O setor bancário brasileiro foi o precursor em assumir a automação e a 

informatização nos seus procedimentos. De acordo com Morais e Moura (2017) a 

reestruturação produtiva do setor incluiu o uso das novas tecnologias, a 

intensificação do ritmo do trabalho, a diversificação das tarefas, a adoção de novas 

formas de gestão, as terceirizações e, as privatizações. Essas mudanças resultaram 

em eliminação de postos de trabalhos, o aumento da quantidade de tarefas a serem 

desempenhadas pelo mesmo indivíduo e uma grande pressão e controle sobre os 

trabalhadores.  

Os processos de reestruturação produtiva, sobretudo no setor financeiro, se 

aceleraram a partir da década de 90, mais especificamente no Brasil, onde até 1994 

os bancos conviveram com uma economia relativamente fechada. Desde esta 

mesma década, percebe-se, sobretudo no cenário brasileiro, a emergência de 

estudos sobre a profissão bancária, considerada uma atividade de forte risco 

ocupacional devido ao alto índice de prejuízos à saúde, decorrente da sobrecarga do 

trabalho e a pressão diária percebida pelos bancários (CARVALHO; RODRIGUEZ, 

2014). 

De acordo com Facas e Ghizoni (2017), a nova realidade presente nas 

instituições financeiras, às metas que cada bancário deve cumprir teve um aumento 

significativo com a diminuição do número de funcionários. Eles são submetidos a 

diferentes tipos de métodos e técnicas para quantificar a atividade humana e 

transformá-la em números, são os denominados indicadores, obrigando os 

funcionários a responderem às exigências de produtividade. O não cumprimento de 

metas coloca em risco o emprego do funcionário. Isso dá a empresa controle diário 

sobre os empregados e garante as empresas o poder sobre os trabalhadores. Já os 

funcionários dos bancos públicos, o não cumprimento de metas configura no 
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remanejo de setor ou perda da função gratificada, causando constrangimento diante 

dos colegas de trabalho.  

As estruturas de funcionamento das instituições financeiras foram alteradas, 

unindo-se unidades comerciais especializadas em determinados produtos em um 

único banco.  Esta fusão de banco comercial de varejo, banco comercial atacado, 

banco de investimentos, caixas econômicas em um só múltiplo banco com rede de 

agências, exige qualificação de seus funcionários que passam a trabalhar como um 

leque muito grande de produtos e serviços além de realizar diversas atividades de 

suporte dentro das agências (GRISCI, BESSI, 2004).  

Os processos de mudanças dos bancos trouxeram um clima de ameaça, falta 

de reconhecimento da empresa pelos seus funcionários. Apenas uma pequena 

parcela do trabalho real é visível aos olhos da prescrição e da organização do 

trabalho. A maior parte dele consiste em uma infinidade de comportamentos, 

sentimentos, pensamentos e atitudes não reconhecidos formalmente pelo superior, 

consumidores e pares, portanto, invisíveis (ANJOS et al., 2011). 

O trabalho bancário é realizado sobre forte pressão psicológica, devido à 

sobrecarga elevada de trabalho e as exigências referentes ao alcance de metas 

consideradas inatingíveis na maioria das vezes. Esse quadro justifica a incidência de 

doenças físicas e mentais em trabalhadores de instituições financeiras. Ressalta-se 

que as pressões do cotidiano de trabalho, como as sofridas pelos bancários, podem 

resultar em tensão emocional e estresse crônico, provocado por condições de 

trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes (REATTO et al., 2014). 

Uma pesquisa realizada pelo Sindicato dos Bancários e Financiários de São 

Paulo, Osasco e Região mostrou que 84% dos trabalhadores tiveram algum 

problema de saúde, e o estresse ocupacional aparece em 65% dos relatos. A 

pesquisa entrevistou 818 bancários de seis instituições no período de novembro de 

2010 a janeiro de 2011. Do total 52% disseram ter problema para relaxar, 46% 

informaram que têm fadiga e cansaço constante e 40% sentem dor ou formigamento 

nos ombros, braços e mãos. O estudo ainda indica que 42% dos bancários já 

sofreram algum tipo de assédio moral, 49% não sentem seus esforços reconhecidos, 

44% tiveram suas dificuldades expostas no ambiente de trabalho e 31% foram 

chamados de incompetentes mesmo cumprindo as metas (ALBUQUERQUE, 2011). 
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Verifica-se que boa parte dos fatores de riscos relacionados à saúde do 

trabalhador é decorrente da falta de qualidade de vida relacionada ao tipo e 

ambiente de trabalho em que o trabalhador fica sujeito. Dessa forma, é muito 

importante que a empresa e os gestores percebam estes problemas e busquem as 

devidas soluções. Ainda, é preciso considerar que o estresse no ambiente de 

trabalho está associado ao caráter mental, às políticas inadequadas de saúde e 

segurança no trabalho, a falta no diálogo entre as organizações e o trabalhador, as 

carências na gestão organizacional, o acúmulo de funções, dentre outras situações. 

A partir do momento em que não se tratam corretamente estas situações, as 

mesmas podem ocasionar um nível muito alto de estresse dentro do trabalho, 

levando este trabalhador ao uso de álcool e drogas ilícitas (SILVA, 2017).  

De um modo geral, verifica-se que os trabalhadores mais antigos, os 

professores, os profissionais das áreas de saúde e agora os bancários então entre 

os tipos de funcionários que mais desenvolvem o estresse em ambiente de trabalho. 

Nesse sentido, as consequências do estresse geram no trabalhador a perda de seu 

comprometimento com o desempenho de suas atividades, que quando ligadas a 

falta de estratégias de coping, pela sobrecarga e intensidade do trabalho tende a 

piorar a situação (SILVA, 2017). 

Nesse sentido é importante verificar de forma mais abrangente este problema 

relacionado ao estresse ocupacional em agências bancárias. Kotler (2012) defende 

que os empregados são os consumidores mais próximos das empresas e por isso 

precisam ser fortalecidos com valores autênticos. Cabe à organização ter clareza 

sobre seus valores para selecionar e investir em pessoas que também os detenham. 

O design thinking, como ferramenta colaborativa e criativa, apresenta-se aqui como 

instrumento de aproximação entre a empresa e seu público interno. 

 
2.3  O Cliente do Banco 
  

As instituições financeiras como um todo possuem uma quantidade enorme 

de clientes, correntistas, dos mais diversos perfis sócio-econômico e 

comportamental. Dessa forma, buscam criar grupos negociais de acordo com 

particularidades comuns e, assim, mesmo que o atendimento seja massificado, a 

ideia é tratar de forma diferenciada cada um desses grupos. 
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Uma das formas mais tradicionais no atendimento a pessoa física, diz 

respeito ao nível de investimentos e renda que os grupos possuem no banco. Os 

interesses de clientes de renda elevada são parecidos. Precisam de orientação de 

investimentos, produtos mais sofisticados dessa natureza e pouco se importam com 

taxas de juros de empréstimos, por exemplo, pois esse não é seu foco.  

Já os clientes de classe mais baixa acabam tendo maior necessidade de 

produtos relacionados ao crédito, no intuito de financiar seus sonhos de consumo. 

Portanto, muitas vezes, os interesses são diferentes e por isso devem ser tratados 

realmente de forma diferenciada. 

Brown (2010) sugere que as equipes de projetos do design thinking devem 

ser formadas por profissionais de diferentes áreas do conhecimento visando a 

colaboração entre si e que suas diferentes qualidades se somem ao lidar com o 

cliente. De acordo com Cobra (2000), o design thinking parte de uma perspectiva 

multidisciplinar embasada em princípios de engenharia, design, artes, ciências 

sociais e descobertas do mundo corporativo.  

O cliente só poderá decidir o que irá ou não adquirir se sentir confiança no 

produto oferecido e se houve o respeito nas suas decisões. Para o cliente somente a 

aquisição de um produto não é o importante, mas sim o que ele trará em seu 

benefício ao ser adquirido é uma jornada que ele percorre para compra. Os bancos 

sempre estão preocupados quando perdem muitos clientes ou produtos/serviços, 

pois ele necessita gerar seus capitais a partir de seus clientes e sua satisfação 

(OLIVEIRA et al., 2009). 

A preocupação dos bancos vem sendo o foco no cliente, que vive momentos 

diferentes a cada circunstância da sua vida e; as suas experiências de desempenho 

de produtos financeiros variam no tempo e no espaço. É voz corrente que oferecer 

um bom negócio deve, portanto, ser à base de qualquer estratégia para retenção 

dos clientes (COBRA, 2000). 

Murphy (1996) relatou diversas vantagens, em termos de resultados globais, 

para os bancos que utilizam estratégias de relacionamento com seus clientes. A 

mais significativa indicou que a rentabilidade destes clientes aumenta à medida que 

estes ficam mais tempo com fidelidade à instituição. Entre algumas características 

dos clientes em longo prazo têm-se que: 
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i. Ao longo do tempo, os clientes de bancos de varejo tendem a incrementar 

o número de produtos utilizados na carteira oferecida a eles; 

ii. Clientes de longo prazo têm mais chance de ser referência para outros; 

iii. Quanto mais tempo o consumidor ficar com o banco, maior a chance de 

este conhecer suas necessidades e preferências, e maior a chance de 

oferecer produtos e serviços direcionados a estas necessidades; 

iv. Clientes de longo prazo estão mais confortáveis com os serviços que lhe 

são oferecidos, com a organização, métodos e procedimentos adotados. 

Este fato ajuda a diminuir de custos operacionais e de custos gerados por 

erros do consumidor. 

 

Muitos bancos têm direcionado suas estratégias para aumentar a satisfação e 

a lealdade de seus clientes melhorando a qualidade dos serviços. O principal 

argumento é que clientes satisfeitos tendem a permanecer clientes, continuando seu 

relacionamento comercial no futuro. Mais importante ainda é que o custo de manter 

clientes existentes é menor do que o custo de conquistar novos. Ademais, ao 

aumentar a satisfação do cliente, este pode aumentar a sua parcela de negócios, 

fazendo mais transações e investimentos e, assim, elevar as receitas da empresa e 

a rentabilidade a longo prazo (ZACHARIAS et al., 2008). 

 
2.4 O Design Thinking e sua Aplicabilidade  

 

Quando as empresas começaram a observar que inovar é necessário e que o 

cliente quer agilidade e praticidade em seus negócios, surgem os buscadores de 

informação que estão sempre atentos aos estudos anteriores de pesquisa de 

mercado e as bases de dados (PINHEIRO, 2011). Destaca-se, que por meio do 

design thinking, as empresas podem traçar o que poderá ser realizado, propicia 

inovação, potencializando o que se tem de mais atrativo nos negócios. Para isso, a 

noção de design envolve uma nova forma de pensar e como usar o que se tem ou 

reformular o que é necessário.  

Conforme Pinheiro (2011, p. 44), o design thinking teve sua origem em 1969 

através do cientista Simon autor do livro ciências “The Science of the Artificial”, mas 
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seu conceito foi popularizado em 1973 com as Experiences in Visual Thinking, de 

Robert McKim Rolf Faste, professor de Stanford.  

Mediante à aplicação dessa forma de criar e inovar, o design thinking foi se 

tornando popular entre as empresas, David M. Kelley, colega de Faste em Stanford 

proprietário de uma empresa de consultoria de design na América (IDEO), 

conseguiu ser formador de muitas opiniões sobre o conceito design thinking 

(VIANNA, 2005), contribuindo para influenciar a sua disseminação. 

No mundo dos negócios, se verifica aumento da quantidade de palestras e 

simpósios com o tema design thinking. E, nesses encontros, o uso do design 

thinking tem despertado o interesse crescente em criar coisas novas, inclusive por 

meio das universidades. Segundo Vianna, 2015, p. 100), o design thinking é o 

conjunto de ideias e insights para abordar problemas, relacionados a futuras 

aquisições de informações, análise de conhecimento e propostas de soluções. São 

essas ideias que ajudam as pessoas a pensarem sobre os problemas em questão, 

procurando constantemente uma solução criativa, combinam a empatia em um 

contexto de um problema, colocando o projeto como centro de atenção, 

desenvolvendo a criatividade, analisando e adaptando uma solução viável.   
 
Adotado por indivíduos e organizações, principalmente no mundo dos 
negócios, bem como em engenharia e design contemporâneo, o design 
thinking tem visto sua influência crescer entre diversas disciplinas na 
atualidade, como uma forma de abordar e solucionar problemas. Sua 
principal premissa é que, ao entender os métodos e processos que 
designers usam ao criar soluções, indivíduos e organizações seriam mais 
capazes de se conectar e revigorar seus processos de criação a fim de 
elevar o nível de inovação (RASER, 2012, p. 88).  

 

Assim, as empresas, ao fazem uso de métodos e processos no 

desenvolvimento de estratégias que os designers criam, podem adotar o design 

thinking na busca novas formas para solucionar, criar e desenvolver um trabalho no 

qual a colaboração e o envolvimento de todos se torna necessária para soluções 

inovadoras. 

Ao envolver todos nesse processo de solucionar problemas de forma criativa, 

busca-se mapear a cultura, os contextos, as experiências pessoais e os processos 

na vida dos indivíduos para ganhar uma visão mais completa e assim, melhor 

identificar as barreiras e gerar alternativas para transpô-las (RASER, 2012, p. 66).  
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Para que ocorra a identificação dessas barreiras, o design thinking propõe 

que todos os envolvidos desenvolvam um novo olhar sobre os problemas em 

questão, focando-se naqueles problemas complexos que tem no centro as pessoas 

insatisfeitas com alguma coisa, seja atendimento em setor bancário, ou 

supermercado, ou hospital e até mesmo em um salão de manicure. 

O conceito de design thinking tem essa importância por esse motivo, 

consegue envolver diversos grupos de pessoas frente a novas formas de solucionar 

problemas. Quando ele surgiu no final dos anos sessenta e se solidificou nos anos 

setenta, as empresas viam nesse conceito um leque de possibilidade sobre como 

pensa e age um designer. O designer tem a visão de que é preciso identificar, 

quanto mais cedo possível os problemas que prejudica o bem estar do usuário de 

diversos serviços.    

Segundo Stickdorn e Schneider (2014) os empresários trouxeram esse 

conceito para dentro de suas empresas ao perceberem que os designers pensam e 

agem diante de um problema pois:  
Os designers de serviço conscientemente criam um ambiente que facilita a 
geração e a avaliação de ideias dentro de grupos heterogêneos de 
stakeholders. Há uma variedade de métodos e ferramentas que podem ser 
utilizados para obter insights genuínos, a partir de diferentes perspectivas 
de usuário, na criação de um novo serviço e para o desenvolvimento, 
prototipagem e testes desses conceitos de serviços. Isso se chama 
cocriação, e facilitar esse processo em grupos que sejam representativos de 
seus stakeholders é um aspecto essencial do design thinking e uma parte 
fundamental do design de serviços (STICKDORN, SCHNEIDER 2014, p. 
60). 

 

Todo sucesso dos designers ocorre no planejamento, na observação de 

seguir uma linha de raciocínio partindo de levantamento confiável sobre o pensar do 

cliente.  Para o design thinking, uma equipe multidisciplinar em sintonia com o 

gerente do projeto e virtuosa nas criações que sabe o que está fazendo consegue ir 

além das perspectivas.  

 

2.4.1  Etapas do Processo do Design Thinking  
 

Conforme Vianna (2015), o design thinking tem sua abordagem centrada no 

usuário, estabelecida a partir de uma perspectiva horizontal e dividida em três 

grandes etapas (Figura 2): inspiração: quando são motivadas pesquisas na busca 
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por soluções; Ideação: para gerar, fazer e testar as ideias e soluções identificadas; 

implementação: levanta a percepção de mercado e realiza a implementação 

comercial e industrial; também viabiliza o início de um novo ciclo de 

desenvolvimento. 

Para Drucker e Maciariello (2010, p. 70), “quando falamos de crescimento e 

desenvolvimento, pressupomos que o próprio ser humano determina com o que ele 

contribui”. A má administração destrói a visão que a comunidade tem da empresa, a 

aplicação do design thinking considera o sucesso de uma empresa moderna aquela 

que é capaz de inovar, criar, sobrevivendo ao tempo de vida de uma pessoa que 

pode atuar num futuro novo e diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 2: Esquema representativo das etapas do processo de Design Thinking. 
Fonte: Vianna (2015, p. 18). 

 

Como se pode observar na figura acima a primeira fase do processo de 

design thinking é chamada Imersão. Essa etapa é importante, pois é o momento da 

equipe se unir e se aproximar do contexto do problema, tanto do ponto de vista da 

empresa (o cliente) quanto do usuário final (o cliente do cliente). 

De acordo com Vianna (2015), a imersão pode ser dividida em duas etapas: 

Preliminar e em Profundidade. O objetivo da primeira etapa é o reenquadramento e 

o entendimento inicial do problema a ser discutido por todos os envolvidos no 

projeto. Após essa discussão, essa troca de ideias, a segunda é colocada em 

prática, envolve a identificação de necessidades e oportunidades que nortearão a 

geração de soluções na fase seguinte do projeto, a de ideação. 
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A imersão preliminar busca o entendimento inicial do problema, iniciando com 

reuniões de alinhamento com os envolvidos no projeto. A finalidade básica está 

relacionada com a definição das diretrizes do projeto, identificação dos atores-chave 

e de áreas de interesse para serem utilizadas na imersão em profundidade (VIANNA 

et al, 2015, p. 22). Por sua vez, a imersão em profundidade inicia-se com 

delineamento do plano de pesquisa, listagem dos perfis e atores principais 

identificados na etapa de imersão preliminar. É o momento de ir a campo para 

coletar informações relevantes para o objetivo do projeto. Nesta etapa, empregam-

se técnicas de caráter antropológico, como observação direta e indireta, descrição 

das observações feitas em campo, entrevistas etc. Após as duas etapas passa-se 

para o momento da análise e síntese das informações coletadas (VIANNA et al, 

2012, p.23). 

A segunda fase do design thinking é a ideação. Basicamente ela é 

compreendida pelo objetivo de levantar o maior número de ideias possíveis, sem 

que haja nenhum tipo de julgamento prévio. Para Pinheiro e Alt (2011, p.10), a 

ideação é “transformar esses insights em ideias e evoluir essas ideias para que 

virem soluções”. Os envolvidos no projeto participam de sessões de brainstoming 

(técnica para geração de ideias), nas quais se incluem aqueles que serão 

beneficiados com o projeto, ou seja, o público-alvo é convidado a participar da fase 

de ideação. O objetivo é reunir diferentes perspectivas, tornando o resultado mais 

assertivo. Após as ideias serem geradas vem a fase de prototipação. 

A fase de prototipação busca tangibilizar as ideias com mais potencial 

geradas na etapa anterior. Apesar de ser uma das últimas fases do processo de 

design thinking, ela pode ser aplicada em qualquer momento, inclusive, ser utilizada 

junto à etapa de ideação. Um protótipo é uma representação do que se pretende 

fazer, porém feita com materiais mais acessíveis com baixo custo. Ele serve para 

entender como a solução irá se materializar e qual serão as etapas desejadas para 

criar o serviço ou produto. É uma fase de extrema importância, pois é nela que são 

detectadas as oportunidades de melhoria (MELO; ABELHEIRA, 2015, p.36). 

Ao observar os conceitos do design thinking e como as empresas passaram a 

aceitar essa ferramenta, tem-se, como exemplo, David Kelley, fundador da IDEO, 

que modificou esses conceitos e passou a utilizar os conceitos do DCSH - Design 

Centrado no Ser Humano (Human Centered Design), criado por Klaus Krippendorff. 
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A metodologia do design thinking está representada em cinco fases, são elas: criar, 

definir, idear, prototipar e testar (Figura 3) (CAVALCANTI; FILATRO, 2017).  

 
           Figura 3: Processo HCD – Design Centrado no Ser Humano  
           Fonte: IDEO (2009, CAVALCANTI; FILATRO, 2017)) 

 

 As três etapas foram assim sintetizadas por Chaves et al. (2013): (i) ouvir, 

que é o ato de projetar soluções inovadoras e relevantes, que atendam às 

necessidades das pessoas, começa com o entendimento de suas necessidades, 

expectativas e aspirações para o futuro. Essa etapa diz respeito a como abordar as 

pessoas em seus próprios contextos para entender em profundidade os seus 

problemas. (ii) criar, já que para transformar pesquisas em soluções para o mundo 

real, é preciso passar por um processo intermediário de síntese e interpretação. Isso 

requer filtrar e selecionar a informação, traduzindo insights sobre a realidade atual 

em oportunidades para o futuro. Esta é a parte mais abstrata do processo, quando 

se deve transformar necessidades concretas dos indivíduos em insights mais gerais 

sobre a população e modelos de sistemas. Com as oportunidades definidas, deverá 

ser adotado um ponto de vista generativo para criar centenas de soluções em 

brainstorms e rapidamente converter algumas delas em protótipos. Durante esta 

fase, as soluções são criadas somente com o filtro do Desejo, conforme definido, em 

mente. E implementar, a fase que desafiará a equipe a criar os elementos 

necessários para que a solução tenha sucesso e para monitorar o seu impacto. 

Durante as fases do projeto será comum aos membros da equipe passar do abstrato 

ao concreto e vice-versa até atingirem o resultado final. 

Desse modo, essa metodologia pode ser utilizada em vários campos, pois 

possui uma capacidade de considerar as funções de dignidade humana, acesso e 

capacidade no desenvolvimento de soluções focadas nos usuários. Uma 

multiplicidade que permite que as fases sejam concretizadas de acordo com as 

especificidades do projeto e necessidades dos usuários. 
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2.5 O Design thinking como proposta de intervenção no setor bancário 
 

O design thinking trabalha com a busca dos desejos e necessidades dos 

usuários. Encontrar soluções para os problemas é o foco principal da metodologia. 

Um projeto baseado no design thinking se desenvolve a partir de um modelo 

indutivo, não linear, que guia os profissionais criativos (entende-se como designers, 

design thinkers, arquitetos e afins) a potencializar seus conhecimentos em várias 

esferas concomitantemente (LIEDTKA; OGILVIE, 2015). Retomando, o design 

thinking trabalha com a busca dos desejos e necessidades dos usuários. 

O gerente bancário é responsável por tudo que envolva dinheiro, produto, 

serviço, atendimento e satisfação do cliente. Sua posição exige ações que envolvem 

a movimentação financeira do banco, a tomada de decisão, seu crescimento, a 

valorização do produto e serviço da empresa, sua estratégia para fazer com que as 

metas e resultados sejam positivos. Conforme Melo; Abelheira, (2015), o gerente 

“precisa aplicar recursos para o crescimento da empresa e analisar os dados, 

acompanhando fluxos, para então apresentar para a diretoria”. É importante 

ressaltar que as tomadas de decisões feitas pelo gerente precisam se alinhar com 

as metas e objetivos gerais que o banco almeja alcançar. 

Por sua vez a imersão preliminar, a primeira etapa do processo do design 

thinking busca o entendimento inicial do problema, iniciando com reuniões de 

alinhamento com os envolvidos no projeto. Não existe design thinking sem um 

grande esforço de observar, conhecer, entrevistar e compreender as pessoas que 

você quer servir. Observar as pessoas, conhecer seu modo de pensar sobre serviço 

e produto de um determinado banco é necessário, por esse motivo Pinheiro e Alt 

(2017) e Brown (2017), destaca que o uso do processo de imersão que se baseia na 

observação de determinado grupo de pessoas, priorizando-se a qualidade e não a 

quantidade da amostra.  

Brown (2017) afirma que outro critério importante é a escolha de usuários 

externos, com opiniões e atitudes bem definidas a respeito do que se está tentando 

compreender. Essa interação dos usuários externos com o público interno ajuda na 

resolução dos problemas e na compreensão de novos serviços que podem ser 

criados com trocas de experiências que vão gerar soluções para os problemas. A 

https://www.nomus.com.br/blog-industrial/tomada-de-decisao/
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imersão Preliminar envolve o reenquadramento, a Pesquisa Exploratória e a 

Pesquisa Desk no qual nas reuniões ocorre o alinhamento estratégico com a equipe 

responsável em conduzir o projeto de design thinking realizando o processo de 

reenquadramento.  Essa parte se torna importante pois: 
A equipe do projeto conduz uma pesquisa de campo preliminar (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 momento da imersão.  
Simultaneamente, a Pequisa desk fornece referências das tendências da 
área estudada no Brasil e exterior, além de insumos de temas análogos que 
podem auxiliar no entendimento do assunto trabalhado (GALVÃO, 2011, p. 
39).  

 

No reenquadramento o design thinking examina a questão não resolvida 

dentro da instituição bancária, passa olhar os problemas sob diferentes ângulos. A 

partir da pesquisa de campo, é possível identificar os perfis dos usuários e outros 

considerados importantes para o projeto. Nesta fase, pode-se também realizar o 

levantamento das áreas de interesse a serem exploradas de forma a contribuir na 

elaboração dos temas que serão investigados na imersão em Profundidade. 

A etapa de imersão em Profundidade deve se iniciar com um Plano de 

Pesquisa bem elaborado, contendo os protocolos de pesquisa primária para que o 

grupo responsável pelo projeto possa se basear, depois a listagem dos perfis de 

usuários e atores-chave para que se possa estudar o recrutamento e o mapeamento 

dos contextos (GALVÃO, 2011, p. 51).  No projeto as entrevistas, há várias maneiras 

de interação com os produtos a serem explorados no projeto a partir de entrevistas, 

sessões generativas, cadernos de sensibilização etc. Cada técnica não pode ser 

aplicada sem uma função, sendo necessário partir de um ponto específico do projeto 

como se pode ver na figura 6:   

 
                                 Fig. 4 Mapas conceituais que são utilizados para gerar soluções. 
                                 Fonte: Adaptado de Vianna (2015, p. 23)  
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Essa forma de pesquisa contribui para que os dados das Pesquisas 

Preliminares e em Profundidade sejam analisados, depois passados em “Cartões de 

insights e traduzidos em ferramentas como Personas, Blueprint, Mapas Conceituais 

etc., que serão utilizadas para a geração de soluções” (VIANNA, 2015, p. 56). 

Os mapas conceituais, por exemplo, serve como instrumento tanto quanto de 

aprendizagem quanto de avaliação, incentivando os funcionários a aplicar padrões 

de conhecimento de modo significativo. O capital humano da organização é o 

responsável por uma parte importante e crescente das vantagens competitivas, 

porém quando estressados, ainda que aceitem cumprir as metas nas quais não 

acreditam, eles poderão decidir em não dar o seu melhor, boicotando 

silenciosamente as iniciativas da instituição.  

Mediante observações sobre as funções que exercem os gerentes bancários, 

ficou constatado que o mapa conceitual faz uma representação dos conceitos 

construídos por eles sobre as funções que exercem e os conceitos construídos nos 

livros, palestras, manuais, ou seja, um contexto formativo.  

O gerente de banco precisa ter uma liderança bem resolvida, um bom 

relacionamento com o cliente. Ele precisa saber coordenar a equipe para que todos 

consigam atingir os melhores resultados de acordo com as metas definidas pelo 

banco, assim surge a necessidade para criar uma estratégia com variados conceitos 

do design. Portanto, os processos decisórios são racionais que incluem análise das 

vantagens e desvantagens apresentadas pelos envolvidos dentro do setor bancário. 

Portanto, outra estratégia de instrumento do design thinking para promover 

alterações e ajustes na situação enfrentada pela organização, e que coloca os níveis 

hierárquicos da instituição sobre a gravidade da situação é o mapa mental.  

O mapa mental dá ao dirigente organizacional um ciclo de interpretação do 

comportamento de seus funcionários. O mapa ajuda os indivíduos a perceberem o 

ambiente em larga escala e ir além da percepção imediata (VIANA, 2015). Avaliar as 

informações inclui em determinar a discrepância existente em relação a um grau de 

estresse relativo ao problema, situação ou evento percebido na organização. O 

mapa mostra possibilidades de situações inter-relacionadas, pois parte de uma ideia 

central que serve como base, que depois se ramifica em ideias secundárias, 

terciárias etc. Para criar esse mapa são utilizados recursos visuais como figuras, 
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desenhos, imagens, quadros, cores etc. Essa ferramenta ajuda a gerar insights 

valiosos.  

Toda solução deve partir de uma ideia em conjunto, nada feito 

aleatoriamente, saber aonde se quer chegar com o levantamento de dados. Os 

cartões são necessários para pensar as soluções possíveis de ser alcançadas. Para 

se aproximar do problema de uma questão a ser solucionada é importante se 

debruçar sobre o tema. A seguir veremos a importância de se ter um tema para 

todos os envolvidos no projeto. 

Quando uma equipe de trabalho funcional se envolve em um projeto de 

design thinking, geralmente ocorre de não conhecer o tema, por esse motivo há a 

necessidade de realizar uma Imersão Preliminar para se aproximar do problema, 

muitas vezes antes do kick-off do projeto que tem seu conceito explicado conforme 

Brown (2010, p. 100):  
Kick-off, em inglês, significa o sinal de início de uma atividade ou evento, e 
é um termo bastante utilizado em várias ocasiões. Uma reunião de Kick-off 
na área de TI é o momento em que todos os participantes do projeto se 
reúnem para definir objetivos, recursos, restrições, prazos e cronogramas 
referente ao projeto em pauta. 

 

Essa etapa é importante por envolver a equipe do projeto com os 

profissionais da empresa discutindo, revendo os objetivos, analisando os 

cronogramas. As empresas que necessita do serviço terceirizado, ou está 

contratando pessoas, esse é o processo de reenquadramento no qual ocorrem as 

entrevistas individuais, as dinâmicas em grupo, olhando o problema sob outras 

perspectivas e definindo as fronteiras do projeto. 

 A Pesquisa Exploratória de campo também fornece informações importantes 

para explorar bem o projeto, a equipe explora bem o tema facilitando a compreensão 

dos usuários e dos atores envolvidos no contexto. Conforme Galvão (2011, p. 78), o 

reenquadramento serve para examinar problemas ou questões não resolvidas por 

uma empresa, seja ela de grande ou médio porte, sob diferentes perspectivas e 

diversos ângulos, “permitindo, assim, desconstruir crenças e suposições dos atores 

(stakeholders), e quebrar seus padrões de pensamento, ajudando-os a mudar 

paradigmas” para que novas soluções possam ser criadas de maneira inovadora 

(Figura 7).  
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Figura 5: Quadro de reenquadramento 
Fonte: Adaptado de Vianna (2015, p. 25)  
 

Quando surge um problema numa empresa que não pode ser resolvido com o 

mesmo tipo de pensamento de um problema enfrentado em tempos passado, o 

reenquadramento vem para ser usado como primeira etapa para geração de 

soluções inovadoras, “melhorando os produtos, serviços e/ou processos, uma vez 

que permite a abordagem da questão sob novas perspectivas” (VIANNA, 2015, p. 

28).  

Por meio da captura pode-se fazer a coleta dos dados da empresa, seus 

produtos, seus serviços atentos as crenças ou suposições do seu consumidor que 

chega aos grupos e seus componentes dos projetos em reuniões, voltando sempre a 

atenção aos questionamentos dos entrevistados a respeito de inovar um produto.  

Na transformação a equipe mapeia os dados coletados cuidadosamente 

adicionando as perspectivas que todos chegaram nas reuniões que foram 

ocorrendo. Nesta fase, os mapas mentais, jornadas, negação etc., podem passar 

por mais uma revisão e ser aplicadas de acordo com o objetivo pretendido, o tipo de 

cliente que vai surgindo durante o decorrer do processo. Para Brown (2010, p. 60) a 

preparação é importante pois:  
É o momento em que se cria materiais de sensibilização de impacto, com 
base no resultado da fase de transformação, que estimule o interlocutor a 
refletir. Muitas vezes levantam-se questões que não ficaram claras e 
desenvolvem-se/escolhem-se ferramentas para o próximo ciclo (volta à 
captura). 
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Esse retorno à captura faz com que as questões que ficaram pendentes 

sejam revistas e passadas por todos em reunião, nesse momento ocorrerá a 

reflexão sobre o que ainda se faz necessário saber sobre as expectativas do cliente. 

As empresas interessadas em expandir sua linha de produtos para uma determinada 

classe social faz buscas chegando a traçar o perfil do cliente a partir de 

questionários simples e específicos.  

A imersão em profundidade é utilizada na identificação dos comportamentos 

extremos com o objetivo de mapear seus padrões e necessidades latentes. Esse 

tipo de pesquisa é qualitativa e não pretende “esgotar o conhecimento sobre 

segmentos de consumo e comportamento, mas ao levantar oportunidades de perfis 

extremos, permite que soluções específicas sejam criadas”. Essas soluções surgem 

em ocasião das diferenças existentes procurando focar no ser humano levantando 

informações de quatro tipos: 1. O que as pessoas falam? 2. Como agem? 3. O que 

pensam? 4. Como se sentem?” (YIN, 2005).  

Com a pesquisa, busca-se obter informações que respondam “o quê?”, “por 

quê?”, “quando?”, “como?” e “quem?”. Como apresentado na figura 8: 

 
Figura 6: Escala de perguntas 
Fonte: Adaptado de Melo, Abelheira (2015) 
 

É preciso saber as queixas dos indivíduos trabalhadores bancários, relacionar 

suas queixas com os fatores psicossociais no trabalho. O estresse é uma das mais 

relatadas nas queixas, criando assim um descontentamento no trabalho. Para 

Pinheiro (2011) chegar a respostas dessas indagações, é necessário que se vá ao 

encontro do cliente/usuário do produto ou serviço em questão, para isso precisa em 

primeiro lugar ao entrevistar alguém observá-lo e aos poucos interagir com ele 
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descobrindo seus pontos de vista, descobrindo não só o que falam, mas também o 

que/como fazem e sentem. 
Empreende-se tempo conhecendo as suas vidas para ganhar empatia, 
potencializar o entendimento de suas perspectivas e, assim, identificar suas 
crenças, anseios e necessidades. Existem diversas técnicas para a 
realização dessas pesquisas, dentre elas: a entrevista, o registro fotográfico, 
a observação participante, a observação indireta, os cadernos de 
sensibilização etc (BAXTER, 2011, p. 100).  

 

As técnicas utilizadas para conhecer e entender as perspectivas dos clientes 

começa como bem apresentado acima pela entrevista que é um método que procura 

obter informações através de perguntas que são importantes para conhecer o que 

ele pensa sobre os produtos que trazem a ele prazer de ter ou não. Na entrevistas 

(MOZOTA, 2011) também pode-se usar cartões de evocação cultural, dentre outras 

técnicas que podem fazer com que se potencialize o entendimento dos dados a 

serem pesquisados permeando o assunto pesquisado e os temas centrais da vida 

de quem está sendo entrevistado pois: 
Entrevistas são particularmente úteis para obter a história por trás das 
experiências de vida do entrevistado. O entrevistador deve estimular o 
participante a explicar os porquês desses relatos para que consiga 
compreender o significado do que está sendo dito. Através das entrevistas, 
é possível expandir o entendimento sobre comportamentos sociais, 
descobrir as exceções à regra, mapear casos extremos, suas origens e 
consequências. O pesquisador geralmente vai ao encontro do pesquisado 
em sua casa, trabalho ou outro ambiente relacionado ao tema do projeto, e 
conversa sobre assuntos relevantes seguindo um protocolo predeterminado 
que pode ser flexibilizado em função da conversa (MOZOTA, 2011, p. 212).  

 

Ao entrar em contato com a pessoa seja cliente do banco ou não, o 

entrevistador pode obter pontos importantes e assim compreender o ponto de vista 

de cada um independente de sua classe social, assim poderá também perceber as 

perspectivas diferentes de um todo. A conversa com a pessoa deve ser voltado ao 

objetivo do que se pretende alcançar ao tema da pesquisa por esse motivo não se 

pode perder o foco.    

Para Baxter (2011), os cadernos de sensibilização atrelada à entrevista, são 

forma de obter mais informações sobre quem está participando da entrevista 

conhecendo seu pensamento e sua crítica do que lhe incomoda, esse método 

contribui em se coletar dados do usuário com o mínimo de interferência sobre suas 

ações. Na fase de imersão essa informação possibilita entender o mundo do 

usuário, seu universo, suas expectativas sem a necessidade de ter o pesquisador 
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por perto, e se o tema for delicado terá liberdade de registrar individualmente com 

mais liberdade.  

De acordo com Mozota (2011, p. 220), os cadernos também podem ser 

usados para sensibilizar os participantes “para uma sessão generativa, permitindo 

que eles cheguem ao encontro já preparado para conversar sobre o problema e as 

ideias a serem debatidos”. Para se confeccionar esses cadernos o mapeamento é 

necessário realizar, pois o resultado da pesquisa obtido através de relatos de 

experiências, registros fotográficos de algumas situações, dentre outras será a base 

para criar os exercícios a serem preenchidos pelos usuários.   

Para se obter mais recursos para conhecer os usuários de produtos ou 

serviços, as sessões generativas também são aplicadas se achar necessário, pois 

nesse momento o usuário é convidado a realizar juntos atividades nas quais expõem 

suas visões sobre os temas do projeto colocando em questão o que “entendem, o 

que sabem, sentem e sonham, muitas vezes de maneira tácita e latente” (MARTINS 

FILHO et al, 2015, p. 79).  

A sessão generativa se torna uma abordagem significativa na obtenção de se 

obter uma visão global dos usuários, observando suas experiências diárias em toda 

sua complexidade permitindo entender as observações registradas no caderno que 

ao longo das entrevistas etnográficas mostrará a complexidade e a riqueza das 

experiências pessoais no dia a dia desses usuários que refletem sobre suas 

memórias, sentimentos e motivações.  
No dia, são realizadas atividades generativas, ou seja, que busquem a 
construção e expressão de experiências através da criatividade e que 
ajudem o usuário a refletir sobre suas memórias, sentimentos e motivações. 
Desta forma, ao longo da sessão, os participantes se sentem mais à 
vontade para tratar o tema abordado e falar com mais profundidade, já que 
pensaram no assunto durante os dias anteriores e estão criando artefatos 
que estimulam o diálogo e a reflexão (MOZOTA, 2011, p. 234). 

 

Muitos usuários conseguem colocar suas memórias e sentimentos de formas 

diferentes, por esse motivo, se os usuários não se sentirem a vontade para 

responder e colocar seus pensamentos e críticas de algum produto ou serviço que 

lhe traz insatisfação, o entrevistador não conseguirá atingir seu objetivo que é 

compreender as suas necessidades.  
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                 Figura 7: Quadro de processo Design Thinking 
                 Fonte: Vianna (2015, p. 35)  
 

Os bancos hoje oferecem muitos produtos nos caixas eletrônicos que em 

muitos casos acabam deixando o usuário descontentes com o serviço, mas a partir 

da sessão generativa para usuários de caixa eletrônico, pode se conseguir inovar 

esse serviço conforme Martin (2010) que relata sobre a realização de uma sessão 

generativa aplicada aos usuários de um determinado banco: Foi realizada uma 

sessão com treze clientes de diferentes bancos e perfis, como advogados, 

engenheiros, donas de casa e estudantes, para que dividissem suas experiências e 

construíssem em conjunto sua visão ideal para a experiência de autoatendimento. 

Buscou-se uma heterogeneidade de pessoas para que as opiniões fossem variadas. 

A sessão foi organizada de modo a não formatar uma atividade de trabalho, mas sim 

um evento divertido, com comida sendo servida e com atividades lúdicas para deixar 

os participantes à vontade para expressarem seus sentimentos quanto ao assunto. 

Pode-se observar que essa atividade foi pensada para quebrar o gelo entre 

as pessoas que não se conheciam. O autor acima relata que após essa “quebra de 

gelo”, muitos tiveram a facilidade em se apresentar a outra pessoa descrevendo, 

sem conhecê-la, características relativas à sua personalidade, profissão, local onde 

mora etc., tudo a partir de suposições no qual algumas confirmavam ou discordavam 

das características dadas a elas. Essa ação familiarizou cada um, que se sentiram 

abertos a dividir suas histórias sobre a relação com o caixa eletrônico, seus 

questionamentos sobre esse serviço que em muitas vezes ajuda, mas também 

atrapalha. 
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Para tornar a atividade mais envolvente e participativa, os participantes foram 

separados em três grupos que deveriam escolher um líder e montar um painel com 

qualquer imagem que representasse segurança, dificuldade e o que se espera de 

um caixa eletrônico como meu herói (MARTIN, 2010). 

Nos painéis ou moodboards montado pelos grupos, as imagens desenhadas 

serviu para compreender os processos de interpretação da memória, significados e 

o que pensam sobre o tema proposto para cada um, chegando consequentemente 

ao seu processo decisório. Um dos grupos apresentou o problema de segurança no 

uso do caixa eletrônico que facilita o assalto pelo som específico da contagem das 

notas alertando quem está próximo a movimentação do dinheiro. 

A equipe que tratou de segurança dividiu o painel em quatro grandes áreas: 

um eixo variando da segurança física (assaltos e furtos) para a psicológica, referente 

ao uso errôneo do caixa eletrônico, e no outro de segurança para insegurança. Na 

área de segurança, foram colocadas imagens associadas à proteção de mãe, 

carinho e colo: imagens de colo, acolhimento e aconchego, momentos onde existe 

entrega total. Segurança que não pode falhar: a imagem de um absorvente íntimo foi 

usada para relatar um tipo situação na qual se faz necessário confiar plenamente, 

pois qualquer falha pode acarretar algo muito desagradável.  Socorro: as imagens 

remetiam à confiança em determinadas pessoas, como amigos e família, 

ressaltando a segurança pessoal. O celular foi indicado como um forte elemento de 

segurança, pois as pessoas raramente se distanciam mais de cinco metros do 

aparelho, o que permite se conectar aos amigos (MOZOTA, 2011). 

O grupo demonstra em suas imagens que a segurança em fazer retiradas ou 

outro serviços no caixa eletrônico é um dos seus medos, pois podem ser assaltadas 

e está difícil acreditar na segurança dos bancos. A sensação insegurança faz com 

que se erre nas operações por causa do medo e da pressa. A quantidade de ofertas 

de produtos ao conectar o cartão também prejudica a operação, assim como o 

aparecimento de muitos botões e opções que confundem as informações. 

Várias insatisfações com a tecnologia também foram colocadas pelo grupo 

quando se deparam com longos “loading...”, assim como os códigos que dificultam a 

compreensão e surge o questionamento sobre a possibilidade de se substituir o 

sistema numérico que às vezes atrapalham quem não tem facilidade com a 
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informática por um alfanumérico facilitando assim a digitação e a memorização das 

contas e senhas (MARTIN, 2010, p. 78).       

Em meu herói, o grupo é bem sucinto e reclama dos lugares que não aceitam 

cartão, e outros que foram como seu herói, pois conseguiram a retirada de cheques. 

Outra reclamação seria o caso de se fazer viagem e só encontrar a sua disposição 

apenas caixa eletrônico da Caixa ou do Banco do Brasil, com um dinheirinho para 

emergências quem tem conta. Mas quem não tem fica contando apenas seu carão 

de débito aceito nos comércios. Os participantes também montaram uns painéis que 

tinham a insegurança e fizeram as seguintes menções conforme Mozota (2011, p. 

301). 
1.Assaltos: violência física e material; 2. Falta de privacidade: a 
desconfiança dos outros, a proximidade que permite pessoas olharem o que 
você está fazendo; 3. receio: o ambiente hostil que proporciona 
insegurança; 4. inesperado: qualquer coisa pode acontecer (se vai 
funcionar, se vai ser assaltado).  

 

Os caixas eletrônicos se tornaram uma armadilha para quem está com a 

intenção de assaltar alguém. O horário e o movimento de dinheiro na agência 

bancária precisam estar sempre revisto. A dificuldade em se relacionar com os 

botões também atrapalha o processo de retirada de dinheiro, colocando o cartão no 

local onde sai o comprovante estragando o cartão. Muitos aguardam a ajuda do 

atendente do caixa eletrônico atrasando o andamento da fila.  

Para Martin (2010), a atividade realizada em grupo foi proveitosa, pois os 

participantes anotaram as ideias para solucionar os problemas relatados nos cartões 

distribuídos aos componentes. As ideias puderam ser colocadas em prática a partir 

de materiais diversos como massinhas, cartolinas, madeiras etc. Para o autor, a 

maquete que representava a visão dos presentes sobre como um caixa eletrônico, 

seu ambiente e interface facilitaram a compreensão dos usuários dos seus produtos.  

Quando a sombra a interação com o produto ou serviço que as empresas 

precisam analisar durante um tempo observando se ele está de acordo com as 

necessidades de seus clientes se chama para muitos empresários de sombra. De 

acordo com Martins Filho et al. (2015, p. 23), “enquanto sombra, o pesquisador não 

deve interferir na ação do usuário, apenas observá-lo”. 

O objetivo de usar a sombra na empresa é poder compreender como a 

pessoa se relaciona com o produto que poderá ser lançado ou que já é de 
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conhecimento do cliente. O pesquisador que utiliza a ferramenta sombra para 

descobrir quais as emoções, expectativas e hábitos que os clientes tem em relação 

a ele, no seu cotidiano, ou se está sendo lançado no mercado, qual será sua 

expectativa ao estar no mercado. Dessa forma, é possível identificar as 

“oportunidades e necessidades latentes que muitas vezes não seriam verbalizadas 

ou explicitadas numa entrevista ou sessão generativa” (MARTINS FILHO et al., 

2015). O pesquisador a partir do uso da sombra pode acompanhar a interação do 

cliente com o produto ou serviço em questão. Não ocorre interferência direta com o 

cliente, apenas registro e observações que podem ser registradas em um caderno, 

ou ser fotografada, ou até discretamente filmada se houver necessidade. Uma 

cultura de inovação da ferramenta sombra já foi aplicada e de acordo com Brown 

(2010, p. 144):  
Quando o objetivo era o de implantar uma cultura de inovação no dia a dia 
de funcionários da área de TI de um grande banco, foram utilizadas 
estratégias de observação e sombra para compreender a relação dos 
colaboradores com os seus espaços de trabalho. Inicialmente, foram 
realizadas cinco ações de observação exploratória orientadas para um olhar 
mais abrangente. Buscou se, com isso, identificar os comportamentos 
gerais das equipes e captar insights quanto à interação com o espaço físico. 

 

Pode-se observar que o uso da ferramenta sombra também se torna 

importante, pois pode levar o pesquisador a entender a relação de um colaborador 

com o seu dia de trabalho, ao ambiente em que ele está inserido, se ele consegue 

se desenvolver bem sua função ou não, desde sua entrada e saída. Ao iniciar a 

reunião os participantes necessitam de espaço apropriado para a interação entre si, 

no qual todos poderão colaborar com ideias e novas inovações, a falta de espaço, a 

má acomodação onde uma minoria fica à vontade e outro não, esse problema pode 

ser resolvido conforme Martin (2010, p. 99): 
Diferentes comportamentos em um mesmo espaço de trabalho que, 
atualmente, não atende a necessidades específicas. identificou-se, assim, a 
oportunidade de propor soluções capazes de contemplar necessidades 
específicas observadas, tais como: privacidade para reuniões rápidas entre 
membros da mesma equipe (próximas à bancada de trabalho); telefonemas 
sem incômodo aos outros presentes na sala e espaço e apoio para 
conversas pontuais entre gerentes.  

 

Para Martins Filho et al. (2015), o autor acima está correto em suas palavras 

pois o fato dos espaços não atenderem as necessidades dos funcionários em 

relação a debater e abrir espaço para novas ideias faz com que não se crie uma 
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relação especial com a área específica a ser discutida, a criação fica comprometida 

e a partilha de conhecimentos.   

Todo esse caminho a ser traçado leva à experimentação, durante a fase de 

prototipação, as intervenções realizadas no espaço físico com foco no estímulo às 

tarefas diárias tem por finalidade criar um ambiente que favoreça e facilite as 

interações entre os envolvidos na partilha de ideias. Para Filho et al. (2015, 133), a 

criação de um mural para que se troque informações interessantes poderia ocorrer 

em “uma área de lazer/descanso diferenciada e/ou um espaço para leitura”. 

A partir desse momento entre os responsáveis pela busca de novas 

inovações é possível identificar os momentos nos quais os problemas podem ocorrer 

e percebem as oportunidades que podem surgir, assim como traçar um diagnóstico 

para nortear a geração de soluções a serem testadas.  

A jornada de usuário conforme no qual as etapas do relacionamento do 

cliente com um produto ou serviço é acompanhado a partir de um gráfico que 

descreve os passos percorridos antes, durante e depois da compra e utilização de 

um determinado produto ou serviço (PINHEIRO, 2011). É importante e necessário 

entender o pensamento do cliente sobre a empresa ou o produto/serviço que utiliza, 

acompanhando o porquê de descartar esse serviço, quais foram os motivos de sua 

desistência. Ao mapear essas etapas é possível analisar suas expectativas em cada 

momento, de maneira a criar formas de atendê-las melhor, surpreendendo o cliente. 

De acordo com Pinheiro (2011, p. 167), a jornada pode ser usada: 
 Em conjunto com Personas para explorar como cada uma se relaciona com 
cada momento do ciclo de vida do produto ou serviço analisado de forma a 
criar soluções inovadoras para diferentes pontos de contato sob a ótica de 
cada perfil. Uma ideia gerada para uma Persona e um ponto de contato 
específico pode acabar sendo interessante para mais grupos de pessoas, 
mas só surgiu porque a equipe focou nas necessidades de um grupo em um 
momento específico. 

 

As soluções vão surgindo assim que há um dado específico sobre um 

produto/serviço que o cliente que ficou insatisfeito com o retorno que esperava obter. 

A venda de titulo de capitalização é um produto que os bancos oferecem para seus 

clientes. Para se fazer a venda de títulos de capitalização para um cliente ou uma 

determinada firma, a análise dos levantamentos e o acompanhamento das etapas 

apresentadas através da Jornada do usuário podem mostrar os motivos da falta ou 
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desistência de um produto ou serviço desde o primeiro contato com o produto até a 

recursividade da compra. 

 
                   Figura 8: Quadro de jornada de compra do cliente 
                   Fonte: Vianna (2015, p. 42)  
 

Em uma pesquisa realizada recentemente pela Ernest & Young (EY, 2016), 

observou-se que 40% dos clientes bancários manifestaram uma menor dependência 

do seu banco como principal prestador de serviços financeiros e recorreram a 

prestadores de serviços financeiros não bancários nos últimos 12 meses. Além 

disso, a pesquisa revelou quatro áreas críticas onde os bancos devem concentrar 

seus investimentos e esforços para restaurar seu lugar central na vida dos 

consumidores: 

 Construir a confiança do cliente; 

 Melhorar a compreensão do cliente; 

 Repensar o envolvimento e a distribuição dos clientes; 

 Experiência inovadora do cliente, como a FinTechs. 

 

Duas dimensões fundamentais para alcançar um melhor envolvimento do 

cliente são: desenvolver conteúdos e propostas relevantes e personalizados que 

agreguem valor aos clientes individuais e compartilhá-los pela combinação certa de 

canais de modo consistente, conveniente e contextualmente apropriada (EY, 2016). 

Por fim, Siota et al. (2017) afirma que o design thinking deve ser a levado em 

consideração quando as empresas de serviços financeiros planejam suas 

estratégias - permitindo avaliar diferentes cenários potenciais de modelo de 

negócios e os recursos de execução necessários. Para os autores, na interseção 
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entre Modelagem de Negócios e design thinking, encontra-se a aplicação “upstream” 

do design thinking, que faz referência à compreensão das necessidades e 

comportamentos subjacentes dos clientes a partir de uma perspectiva de liderança e 

recuperação deles para projetar novos produtos ou serviços. 

 

3 FERRAMENTAS APLICADAS NO DESIGN THINKING  

 

De acordo com Oliveira et al. (2019, p. 73), existem inúmeras ferramentas 

utilizáveis para a prática do design thinking, conforme apontado na figura 9 abaixo, 

de acordo com a fase de aplicação do design thinking. 

 
Figura 9: Fases e ferramentas da aplicação do Design Thinking. 
Fonte: Oliveira et al. (2019, p. 73) 
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Segundo Hermann e Bovo (2005), o mapa mental é um tipo de diagrama 

voltado para a gestão de informações, de conhecimento e de capital intelectual; para 

a compreensão e solução de problemas; na memorização e aprendizado; como 

ferramenta de brainstorming; e no auxílio da gestão estratégica de uma empresa ou 

negócio.Os desenhos feitos em um mapa mental partem de um único centro, a partir 

do qual são irradiadas as informações relacionadas. No caso desta pesquisa, o 

centro é o design thinking, tendo duas principais ramificações que são os gerentes. 

A partir das definições do tema principal, outros tópicos foram dispostos para 

elaboração do trabalho para que haja uma organização e estabelecer os principais 

pontos de forma visual e simplificada (Figura 10). 

 
Figura 10: Mapa mental da metodologia do projeto 
Fonte: Adaptado de Araújo et al (2013, p. 275) 
 
Após a criação do mapa mental, verificou-se a clareza nos assuntos 

pesquisados, auxiliando a formatar melhor as ideias iniciais sobre o conteúdo a ser 

exposto no trabalho.  Com essa criação, verificou-se a necessidade de exemplificá-

la por meio de uma Figura 11, que pudesse demonstrar de forma visual todos os 

pontos a serem abordados, explicando de melhor a metodologia do design thinking e 

como ela pode ser inserida no público interno da empresa.  
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                        Figura 11: Mapa conceitual da metodologia do Design Thinking. 
                        Fonte:Adaptado de Araújo et al. (2013) 

 

A figura 11 foi desenvolvida do centro para suas extremidades. Ao centro se 

encontra o foco, seguido do objetivo principal da inserção do design thinking - a 

aproximação da empresa com seu público interno (gerente). O terceiro círculo 

descreve o design thinking como ferramenta principal e a etapa imersão. No quarto 

círculo são dispostos os 5 itens: entrevista, caderno de sensibilização, sessões 

generativas e 1 dia na vida, seguido pelo resumo de suas definições. No último 

círculo e englobando os demais itens, encontra-se os principais objetivos a serem 

alcançados em uma empresa quando ela insere o design thinking para o seu público 

interno: Melhoria de processos; Identificação com o propósito da marca; Satisfação; 

e, Produtividade. 

Acredita-se que esses itens seguem um processo que pode alcançar não só a 

melhoria no desempenho da empresa, mas o crescimento financeiro, pois a 

produtividade atinge diretamente ao lucro. Os itens aparecem de forma clara no 

gráfico, contribuindo para a interpretação da metodologia abordada. 

Para validação do design thinking como abordagem para gerar ideias e 

negócios inovadores, a metodologia utilizou de questionário com 5 questões 
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fechadas e 1 questão aberta, para identificar um maior engajamento dos gestores, 

em que a ferramenta serviu de prática para os processos de ideação e prototipação 

(que antes eram só teoria).  

Esta abordagem tem uma visão otimista, construtiva e experimental, focada 

na resolução de necessidades dos clientes com relação a produtos e serviços. 

Ainda, contribui, principalmente, com o modo como é abordado o problema, através 

de ferramentas que possibilitem agrupar as necessidades que nortearão o 

procedimento de criação de oportunidades desejáveis aos clientes, 

mercadologicamente viáveis e tecnicamente possíveis de serem desenvolvidas. 

De acordo com Silva (2018), o Design Sprint foi desenvolvido e anunciado 

pela Google Ventures, um braço do Google criado em 2009, que atua de forma 

independente e procura acelerar empresas que possam ter futuro, em diversas 

áreas como em Internet, software, hardware, biotecnologia e cuidados de saúde. O 

Design Sprint segue 5 etapas principais, a saber: 

(i) Entendimento e definição do problema; 

(ii) Divergência e proposição de diferentes ideias (na perspectiva de que 

para se ter uma boa ideia é preciso ter várias); 

(iii) Decisão por uma ideia através de votação; 

(iv) Prototipação de média/alta fidelidade da solução pensada pelo time; 

(v) Validação do produto com usuários potenciais dando feedback real 

sobre a experiência de uso. 

 

Associado às duas ferramentas, o brainstorming mostra-se como importante 

instrumento para o design dhinking. Brainstorming ou “tempestade de ideias”, 

conforme afirmam Sadler e Selene (2008), é uma técnica para explorar o potencial 

de ideias de um grupo de maneira criativa e com baixo risco de atitudes inibidoras. 

As traduções para essa expressão são diversas, mas todas relacionam o ato de 

pensar com o ato de expor uma ideia fruto daquele pensamento ou de uma 

discussão. De maneira mais clara trata-se de uma ferramenta necessária para a 

definição de qualquer projeto, uma vez que a partir das ideias surgidas durante o 

brainstorming define-se o tema e os objetivos daquilo que se pretende realizar 

efetivamente. A tempestade de ideias não é só útil para a escolha do tema de um 
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projeto, como também pode ser utilizada para definir os próximos passos de um 

trabalho quando o mesmo já se encontra em realização. 

Machado et al. (2016) apontam que o brainstorming ideal é aquele que reúne 

um grupo de participantes de diferentes setores e atividades, com o intuito de propor 

soluções para um problema com base em diferentes sugestões, pensamentos, 

experiências e ideias. Ainda segundo os autores, deve-se considerar todas as 

ideias, não classificando a princípio nenhuma como absurda ou inviável, de modo a 

obter um conjunto de ideias com a finalidade de alcançar o objetivo proposto. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
4.1 Amostra da Pesquisa 

 

A atividade de workshop realizada com os grupos teve como objetivo levantar 

as percepções e conhecimento dos participantes sobre o tema design thinking, e sua 

aplicação nos bancos, como o uso e a segurança dos caixas eletrônicos, o uso do 

cartão e o aplicativo no celular. Aplicou-se instrumento de pesquisa logo no início da 

atividade e sem que nenhum conteúdo ou conceito fosse apresentado. Os 

participantes que se dividiram em grupos, montaram painéis, utilizando imagens e 

materiais diversos como massinhas, cartolinas, madeiras etc. 

De outro modo, Gil (2002), explica que “de modo geral, o critério de 

representatividade dos grupos investigados na pesquisa-ação é mais qualitativo que 

quantitativo”. E, nesse caso, o mais recomendável para pesquisas qualitativas 

consiste na utilização de amostras não probabilística.  

Nesse estudo, a escolha da amostra é movida pela intencionalidade do 

pesquisador. Os indivíduos que compõem a amostra são gerentes bancários 

comprometidos em melhorar o serviço e o produto oferecido pelo banco, 

contribuindo dessa forma para a obtenção de dados, o que é o caso da pesquisa-

ação (GIL, 2002).  

Conforme exposto, a amostra do presente estudo consiste de profissionais de 

nível gerencial de bancos tradicionais e como eles enxergam seus clientes, cujas 

agências encontram-se localizadas no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo.  

O uso do design thinking como ferramenta nas empresas visando aumentar a 

satisfação do cliente com seu serviço e produto é o que será apresentado a seguir. 

 
4.2  Workshop com os gerentes 
 
 O workshop foi realizado com a participação de dez profissionais bancários 

de cargos de gerência dos principais bancos tradicionais das cidades de Aparecida, 

Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro, que possuem contato direto com clientes. O 

objetivo do workshop foi de envolver os participantes em atividades sobre design 

thinking aplicado a banco para criação de valor, e subdividida em oito etapas. 
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Figura 12: Local do workshop. 

Fonte: Do autor, 2019.  

 

O workshop foi realizado no Centro Universitário Teresa D'Ávila “Unifatea”, 

localizado na cidade de Lorena no dia 07/12/2019 das 08h30 às 12h. O workshop foi 

conduzido e ministrado pelo professor Dr. Paulo Sena, professor do curso PPG-DTI 

Unifatea em conjunto com o pesquisador. As etapas do workshop, conforme 

descritas a seguir, foram baseadas no Design Sprint: 

 1ª Etapa – Boas vindas e apresentação do método de imersão em design 

thinking; 

 2ª Etapa - Composição de grupos e aplicação da ferramenta design sprint 

adequada para a metodologia do design thinking; 

 3ª Etapa - Informação sobre o problema selecionado previamente e 

analisado; 

 4ª Etapa – Formação de grupos que analisam e propõe alguma solução de 

como resolver o problema proposto; 

 5ª Etapa - Apresentação das propostas de solução; 

 6ª Etapa - Discussão em que todos participaram e opinaram; 

 7ª Etapa - Aplicação do questionário com perguntas abertas e fechadas; 

 8ª Etapa - Encerramento e avaliação final do workshop. 
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A partir do workshop e suas etapas, verifica-se a importância do envolvimento de 

todos nas propostas e discussões necessárias diante de questões que envolvem o 

crescimento de uma empresa. Segundo Pinheiro (2011), no mundo dos negócios há 

a necessidade de discutir, opinar e avaliar quando um problema é exposto a todos.  

Antes de iniciar as etapas foi necessário que os integrantes da equipe 

formada conhecessem as principais características do design thinking, com a 

finalidade de tornar o trabalho mais envolvente no qual todos poderão colocar suas 

ideias procurando uma solução criativa ao problema apresentado. 

Na etapa inicial, conforme Figura 13 abaixo, o mestrando apresentou aos 

participantes o tema de pesquisa e abordou sobre o importante papel dos bancos na 

sociedade. Saber sobre os bancos tradicionais e bancos digitais é necessário para 

compreender as questões que serão apresentadas abaixo.  

 
        Figura 13: Etapa inicial. 
        Fonte: Do autor, 2019.  
 

Na segunda etapa, foi aplicada a ferramenta de Design Sprint adequada para 

a metodologia do design thinking. Essa ferramenta é um processo que utiliza cinco 

dias para responder a questões críticas de negócios através do design, prototipagem 

e teste de ideias com os clientes. Sendo assim, enquanto o design thinking é uma 

abordagem a ser incorporada em um projeto e ao longo do seu desenvolvimento as 

ferramentas são escolhidas de acordo com a necessidade, o design sprint é um 

passo a passo para produzir e testar ideias em 5 etapas (entender, criar, definir, 

prototipar e validar) distribuídas em apenas 5 dias com uma sugestão bem fechada 
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de ferramentas que funcionam melhor neste processo. Sobretudo, o seu principal 

objetivo é de focar em um "problema" e validar o seu sucesso junto ao usuário sem 

altos investimentos de desenvolvimento. 

A terceira etapa foi a de explicação dos cases, que foram os seguintes: 

 1º Case: Como reverter serviços obsoletos e insatisfação dos clientes? 

 2º Case: Desafios para as Fintechs – como bancos tradicionais podem tirar 

proveito da experiência dos clientes? 

 3º Case: Como ouvir o seu cliente? Pergunte-se como você pode influenciar o 

comportamento de seu time – e o seu! – para melhorar a sua experiência. E 

faça algo! 

Essas questões se tornaram de fácil compreensão após a explicação sobre 

os bancos tradicionais e digitais que englobam diferentes tipos de clientela. Para 

Silva (et al., 2007), os clientes estão se adaptando a inovação tecnológica e sua 

expansão já é uma realidade. Em torno dessa realidade e diante das questões a ser 

discutida, a divisão dos grupos foram feita conforme a seguir.  

   A Figura 14 abaixo mostra a divisão dos grupos. O grupo 1 (G-1) foi 

formado pelos gerentes A, B e C, resolvendo o case 3; o grupo 2 (G-2) foi formado 

pelos gerentes D, E e F, resolvendo o case 1; e o grupo 3 (G-3) foi formado pelos 

gerentes G, H, I e F, resolvendo o case 2. 

 
Figura 14: Grupos analisando soluções para o problema proposto 

Fonte: Do autor, 2019.  
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Os grupos que se formaram deveriam pensar como se estivessem sentados 

na mesa de um gerente, debatendo e criando formas de se chegar a solução de um 

problema. De acordo com Facas e Ghizoni (2017), ter indicadores a partir de 

levantamentos de dados faz com que os gerentes tenham a possibilidade de chegar 

a uma solução para o problema que precisa ser solucionado. 

 Na quinta e sexta etapas, cada grupo apresentou aos demais o seu case e 

qual foi a solução dada ao problema. No final todos os integrantes de todos os 

grupos puderam opinar e contribuir na solução dos outros grupos. Para Kotler 

(2012), a solução discutida em grupos fortalece os gerentes que diminuem o 

estresse no trabalho dividindo entre ambos a sobrecarga da intensidade do trabalho 

cooperando com a solução dos problemas.  

Esse momento de interação entre os grupos demonstrou que a troca de 

informações e ideias são importantes para que todos possam conhecer  

O Gerente A do grupo 1 ao falar do seu case enfatizou que os bancos querem 

que os clientes se auto atendam nos canais digitais, porém quando o cliente possui 

alguma dúvida ou problema esses canais digitais não conseguem atender o cliente e 

acabam direcionando para uma agência gerando uma experiência ruim. Nesse 

momento houve concordância de todos os participantes na sala, onde o Gerente E 

do grupo 2 disse que os mesmos possuem uma meta para instalar o aplicativo no 

celular do cliente e fazê-lo usar.  

De acordo com Cobra (2000), burocracias desnecessárias podem ser 

resolvidas com tecnologias facilitadoras. Os novos consumidores querem ter o 

máximo de facilidades pelo mínimo de preço. E sabem pesquisar quem oferece o 

que desejam e conseguem orientá-lo como utilizar os canais digitais.  

Na apresentação do grupo 2 o Gerente E ao falar do seu case disse que as 

plataformas de Bancos Digitais são similares assim como as dos bancos 

tradicionais, o que acaba sendo difícil competir nesse mercado altamente feroz, em 

que se vê uma empresa lançando algo novo no mercado e logo depois vem outra 

empresa copiando a ideia, porém de uma forma melhorada. No final o grupo 2 

destacou a importância de mesclar as plataformas digitais com os espaço físico de 

atendimento, pois nada substitui o contato direto com o cliente. 
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Murphy (1996) esclarece que o cliente gosta de ter contato com o gerente, 

principalmente os idosos que se sentem inseguros ao utilizarem as plataformas 

digitais.  

No case do grupo 3 todos os gerentes concordaram que uma parte dos 

clientes que buscam Bancos Digitais por causa da isenção do cartão de crédito e 

manutenção de conta. O Gerente I mencionou que os clientes de bancos digitais 

precisam de um banco tradicional para determinadas situações, como poder sacar 

dinheiro, e isso só é possível em rede 24 horas ou no banco conveniado. Outro 

Gerente explanou a seguinte opinião: “não temos tempo para dar muito ouvido ao 

cliente, estamos no fogo cruzado, entre o que o cliente quer ou deseja e o que 

banco pede através das metas”. 

 

 
Figura 15: Apresentação da solução de alguns cases do workshop. 

Fonte: Do autor, 2019.  

 

 Bancos ao redor do mundo têm se adaptado para fazer parte dos hábitos 

financeiros informais da população de baixa renda. Para Oliveira (et. al. 2009), 

oferecer um bom negócio é o que o cliente espera de seu banco.  

Ao final todos os grupos perceberam o quanto é valioso o contato com o 

cliente valorizando a sua experiência para poder levar um serviço personalizado 

mesmo diante das similaridades de produtos e serviços oferecidos entres os bancos 

tradicionais. Ou seja atendendo cada cliente de forma única e exclusiva. 

Conforme Pinheiros (2011), a criação de modelos representativos 

permite demonstrar como um produto ou serviço deveria funcionar na prática e 

validar hipóteses junto aos usuários. Ao criar essa demonstração, a equipe 
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esclarece e afunila suas ideias, em uma troca contínua de insights trazidos das 

etapas de Imersão e Ideação como será apresentado abaixo. 

Posteriormente, realizou-se a fase da prototipação, em que foi colocado a 

disposição dos grupos, canetas, revistas, papeis, colas, tesouras, fitas, garrafas 

pets, para que os mesmos pudessem de forma lúdica criar uma solução adequada 

ao seu dia a dia, conforme Figura 16 a seguir. 

 
Figura 16: Fase da prototipação. 

Fonte: Do autor, 2019.  

 

Os protótipos prontos estão agrupados na Figura 17 abaixo: 

 
Figura 17: Protótipos prontos. 

Fonte: Do autor, 2019.  

 

https://blog.mjv.com.br/ideias/3-fases-design-thinking-imersao-ideacao-e-prototipagem
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O grupo 1 mostrou por meio da sua apresentação que mesmo diante do 

mundo competitivo e altamente tecnológicos as pessoas buscam cada vez mais o 

bem estar, a felicidade e a alta realização. Sendo assim, segundo eles, para se 

manter competitivo no mercado e ser reconhecido é preciso manter o foco no 

cliente. 

O grupo 2 mencionou que o cliente, quando possui algum problema, procura 

direto a Gerente de Relacionamento, pois não possui um atendimento eficaz com a 

central de atendimento do Banco. Já a Gerente de relacionamento, quando não tem 

a informação ou não consegue resolver o problema do cliente, vai procurar ajuda 

com departamento do banco e muita das vezes o processo de comunicação é ruim e 

lento, e os clientes querem seus problemas resolvidos de forma rápida. A proposta 

seria o banco melhorar o processo de comunicação e criar um canal direto Cliente e 

Departamento. Outro ponto que o grupo destacou seria valorizar o cliente que 

contribui com a sua opinião e que dá sugestões de melhoria, dando uma pontuação 

em milhagem no cartão de crédito, ou dando algum beneficio a esse cliente que 

contribui com a sua opinião, sendo essa uma maneira do banco ouvir o cliente.  

O grupo 2 demonstrou a partir de sua observação em relação ao cliente que 

reclama muitas vezes do atendimento que se torna cada vez mais comum encontrar 

clientes que tenham a conta corrente no banco A, a previdência privada no B, o 

seguro do automóvel no C, o cartão de crédito emitido pelo D e invistam em fundos 

do E. Para Cobra (2000), isso ocorre quando há um desconforto do cliente em 

relação ao atendimento em seu banco.  

O grupo 3 apresentou duas imagens, em que a primeira mostra o cliente 

totalmente confuso e irritado, muitas das vezes aceitando o que o Gerente impõe e 

saindo da agência sem resolver o seu problema, de modo que o mesmo acaba 

fazendo uma reclamação na ouvidoria do banco. A segunda imagem (em vermelho) 

mostra o cliente saindo do banco depois de resolver a reclamação feita na central do 

banco. Na imagem em verde, por sua vez, o grupo valoriza a reclamação como uma 

oportunidade de melhor se relacionar com o cliente: saber o que o cliente precisa, 

direcionar ao canal correto, com informações coerentes. Assim, a cada reclamação 

existe uma oportunidade de melhorar nosso atendimento, valorizando o contato com 

as pessoas. 
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Conforme Vianna (2005), as empresas precisam inovar sempre para que o 

cliente fique satisfeito com o atendimento. O problema que gera excesso de filas nos 

bancos é que muitos clientes ainda preferem utilizar o atendimento com um 

profissional, em vez de recorrerem aos caixas eletrônicos. Para complementar, 

alguns serviços só são disponibilizados via atendimento pessoal como: saques de 

maiores valores, obtenção de crédito, financiamentos etc. Por esse motivo a irritação 

constante dos clientes explica o grupo 3.  

Testar as Idéias – Protótipos: Fazer testes monitorados para saber se o 

produto ou serviço atendem as necessidades e percepção de valor dos clientes. A 

experiência com os protótipos pode: validar, reprovar ou gerar novas idéias com a 

pergunta chave: O cliente está satisfeito com este produto ou serviço? É o que será 

apresentado abaixo após as discussões dos grupos. Para Raser (2012), ao colocar 

o projeto como centro de atenção, as ideias e soluções dos problemas ganham uma 

melhor visão como demonstrada abaixo.  

A Figura 18 abaixo mostra as apresentações das soluções encontradas nos 

protótipos. 

 
Figura 18: Apresentação das soluções. 

Fonte: Do autor, 2019.  

 

Conforme Raser (2012), o design thinking tem feito enorme sucesso no 

mundo dos negócios, principalmente na indústria de tecnologia, devido à sua 
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orientação para atender às expectativas e desejos dos clientes. A compreensão de 

suas etapas é importante para seu uso na resolução de problemas como explicou o 

Prof. Paulo Sérgio Sena.  

Ao final do workshop, o Prof. Dr. Paulo Sérgio Sena deu a sua contribuição 

final, enfatizando as etapas do design thinking e a sua importância, conforme a 

Figura 19 a seguir. 

 
Figura 19: Contribuição final do Prof. Dr. Paulo Sena. 

Fonte: Do autor, 2019.  

 

O professor esclarece a importância de ressaltar que, apesar de ser uma 

maneira de pensar sobre o problema e buscar uma solução, essa abordagem não 

segue um raciocínio linear. Pelo contrário, é interativa, irregular e, de certa forma, 

até indisciplinada, já que consiste fundamentalmente em um processo exploratório, 

como diria Brown (2017).  

O design thinking é centrado no ser humano, uma vez que procura definir o 

problema e interagir com ele a partir da realidade dos atores envolvidos (sejam eles 

consumidores ou cidadãos). Ou seja, o desafio não é apenas resolver a adversidade 

de maneira viável, mas, principalmente, buscar alto valor percebido por parte do 

público-alvo, por esse motivo o questionário de perguntas serão aplicadas a seguir.  

Além do workshop, foi aplicado um questionário estruturado com perguntas 

fechadas e abertas aos participantes, conforme a Figura 20 abaixo. O questionário 

foi montado com perguntas que possam identificar o perfil do cliente, sua satisfação 
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com o produto e serviço do banco. Foram utilizadas questões englobando as seis 

fases do design thinking: empatia, definição, ideação, protótipos, teste e lançamento 

orientado na experiência do cliente sob o ponto de vista do gerente bancário.  

 
Figura 20: Preenchimento do questionário. 

Fonte: Do autor, 2019.  

 

Segundo Vianna (et al.;2015), ao investir esforços nesse mapeamento, fica 

fácil identificar melhor as causas e as consequências das dificuldades e ser mais 

assertivo na busca por soluções. Observa-se que o questionário não é complexo, 

apresenta questões simples fechadas e abertas para identificar a relevância do uso 

do design thinking o trabalho do gerente no banco. 

 

4.3  Análise das respostas do questionário 
 

Após o término do workshop foi entregue aos dez gerentes um questionário 

com perguntas fechadas e abertas de modo optar percepção dos gerentes, os quais 

receberam informações sobre os conceitos de design thinking. Desse modo, os 

mesmos passaram a compreender o significado e relevância do design thinking para 

seu trabalho. 

 A amostra foi composta pelos dez participantes do workshop, todos gerentes 

de agências bancárias da região do Vale do Paraíba, do interior do estado de São 
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Paulo, mais precisamente das cidades de Aparecida, Guaratinguetá, Lorena e 

Cruzeiro. Foi feito um convite formal, convidando eles para participarem tanto do 

workshop quanto do preenchimento do questionário. 

O questionário, conforme Apêndice A, contém 4 perguntas que visam 

identificar o perfil da amostra. O questionário também lista 18 afirmações que 

apontam o grau de concordância dos participantes em relação ao grau de satisfação 

dos seus clientes, atribuindo respostas de acordo com a Escala Likert de 5 pontos, 

do tipo: CT (Se Concorda Totalmente); CP (Se Concorda Parcialmente); NC/ND 

(Nem Concorda / Nem Discorda); DP (Se Discorda Parcialmente) e DT (Se Discorda 

Totalmente). 

Além desses grupos de questões, o instrumento também lista 18 afirmações 

referentes às atividades prestadas na agência e agrupadas nas 6 fases do design 

thinking: Empatia, Definição, Ideação, Protótipos, Teste, Lançamento. Para o grupo 

de afirmações os respondentes deverão apontar alternativa de resposta se: CT (Se 

Concorda Totalmente); CP (Se Concorda Parcialmente); NC/ND (Nem Concorda / 

Nem Discorda); DP (Se Discorda Parcialmente); DT (Se Discorda Totalmente). 

 A primeira pergunta, em relação aos cargos dos entrevistados, apontou que 

todos eles possuem cargos de gerência, sendo que quatro deles são gerentes de 

relacionamento e atendimento, dois são gerentes de pessoa jurídica, outros dois são 

gerentes de pessoa física e os dois restantes são gerentes comerciais. Em relação 

ao tempo de empresa de cada um deles, 80% dos entrevistados respondeu que 

trabalham há mais de cinco anos nos bancos, e os 20% restantes trabalham em 

banco há um período entre dois e cinco anos. Já sobre a escolaridade dos 

entrevistados, com as respostas constatou-se que 50% dos mesmos possui pós-

graduação completa, 40% possui ensino superior completo e os 10% restantes 

possui apenas o ensino médio completo. A segunda pergunta caracterizou as 

instituições em que os entrevistados trabalham, e apontou que 90% deles trabalham 

em bancos privados e 10% deles trabalha em banco público. Nenhum deles trabalha 

em cooperativas de créditos ou similares. 

 Já a terceira pergunta questionou os entrevistados a respeito de suas 

carteiras de clientes. 70% deles possui uma carteira de clientes do tipo pessoa física 

e os 30% restantes possuem uma carteira de clientes de pessoa jurídica.  A quarta 

pergunta foi: “Por favor, peço sua gentileza de apontar para cada uma das 
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afirmações abaixo o seu grau de concordância. Escolher apenas uma alternativa de 

resposta se: CT (Se Concorda Totalmente); CP (Se Concorda Parcialmente); NC/ND 

(Nem Concorda/Nem Discorda); DP (Se Discorda Parcialmente); DT (Se Discorda 

Totalmente)”. As respostas encontram-se no Quadro 1 abaixo: 
 I - ATENDIMENTO PRESTADO NA AGÊNCIA CT CP NC/ND DP DT 

Em
pa

tia
 

Q-1:Tenho sempre a disposição informações claras e 
seguras dos produtos e serviços da minha empresa  10% 20% 10% 60% 0% 
Q-2: Em minha empresa temos por prática coletar e revisar 
todas as informações para entender os problemas e 
necessidades dos clientes 

10% 10% 40% 40% 0% 

Minha empresa promove constantes reuniões e 
treinamentos para identificar problemas dos clientes 
com nossos produtos ou serviços 

0% 20% 10% 70% 0% 

D
ef

in
iç

ão
 

Em minha empresa os problemas e necessidades dos 
clientes são identificados para a busca de soluções 0% 20% 40% 40% 0% 

Em minha empresa compreendemos claramente os 
problemas e necessidades dos clientes 0% 60% 20% 10% 10% 

Em minha empresa articulamos amplamente as 
necessidades e problemas dos clientes a serem resolvidos 0% 40% 50% 10% 0% 

Id
ea

çã
o 

Em minha empresa somos engajados em pensar em novas 
formas de resolver os problemas identificados 0% 10% 60% 20% 10% 

Em minha empresa participamos frequentemente de 
reuniões para propor soluções de problemas ou 
necessidades dos clientes 

0% 50% 20% 20% 10% 

A proposição de soluções para os clientes são normalmente 
alinhadas ao conceito do negócio e proposição de 
estratégias 

10% 30% 30% 20% 10% 

Pr
ot

ót
ip

os
 A partir das ideias geradas desenvolvemos melhorias ou 

novos modelos ou projetos de produtos ou serviços 0% 0% 30% 50% 20% 

Em minha empresa participamos da construção dos 
projetos ou modelos de produtos ou serviços 0% 0% 0% 50% 50% 

Te
st

e 

Em minha empresa os projetos de melhorias ou de novos 
modelos de produtos ou serviços são testados pelos clientes 10% 20% 40% 30% 0% 

Obtemos feedback das experiências dos clientes a fim de 
refinar ou de melhorar nossos projetos de melhorias ou de 
novos produtos e serviços 

10% 10% 30% 30% 20% 

La
nç

am
en

to
 

Minha empresa tem por prática lançar produtos e serviços 
comunicando previamente e interagindo com seus clientes-
alvo. 

10% 10% 30% 30% 20% 

Após os testes e as melhorias os produtos são lançados no 
mercado 0% 10% 50% 20% 20% 

Em minha empresa adotamos práticas de avaliar 
constantemente o desempenho dos produtos e serviços 0% 20% 30% 30% 20% 

Em minha empresa buscamos continuadamente obter 
feedback da experiência dos clientes 10% 10% 10% 40% 30% 

Quadro 1 – Aspectos do atendimento prestado na agência. 

Fonte: O autor.  



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

  

67 
 

 O Quadro 1 apresenta as seis fases do Design Thikining, baseada em Brown 

(2010), para cada uma fases foram aplicadas questões de análise orientadas na 

experiência do cliente e sob a ótica dos gerentes. 

 Na 1ª. Fase do Design “Empatia”, verifica-se conforme Gráfico 1 a seguir, que 

na Q-1 que 60% dos gerentes responderam que “Discordam Parcialmente” quanto a 

disponibilidade informações de produtos e serviços: 

0
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100

CT CP CN/ND DP DT

Q-1
Q-2
Q-3

 
                     Gráfico 1 – Fases da empatia. 

                     Fonte: Do autor, 2019.  

 

 A partir da interpretação das respostas, é possível observar que os pontos em 

maior destaque são que, em geral, as empresas não são tão transparentes quanto 

os gerentes esperam em relação a informações sobre seus produtos e que não 

investem em reuniões em treinamentos e reuniões para a identificação dos 

problemas envolvendo seus clientes. 

 Além disso, um ponto positivo foi que em boa parte das empresas os 

gerentes estão cientes e compreendem os problemas e necessidades de seus 

clientes, fazendo reuniões e encontros para procurar solucioná-los. 

 Contudo, um ponto a se melhorar é que se percebeu que em uma grande 

parte dos bancos não existe a prática de os gerentes participarem da construção de 

projetos de produtos e serviços voltados ao cliente. 

 A quinta pergunta foi: “Por favor, peço sua gentileza de apontar para cada 

uma das afirmações abaixo o seu grau de concordância em relação ao grau de 
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satisfação dos seus clientes. Atribua apenas uma alternativa de resposta se: CT (Se 

Concorda Totalmente); CP (Se Concorda Parcialmente); NC/ND (Nem Concorda / 

Nem Discorda); DP (Se Discorda Parcialmente); DT (Se Discorda Totalmente)”. As 

respostas encontram-se no Quadro 2 abaixo: 
GRAU DE SATISFAÇÃO PERCEBIDO PELOS CLIENTES  CT CP NC/ND DP DT 
1. Os clientes percebem o atendimento de modo ágil e 

rápido 
 

10% 70% 20% 0% 0% 

2. Os clientes percebem as informações esclarecidas de 
forma clara e confiáveis 

 0% 40% 50% 0% 0% 

3. Os clientes percebem elevado conhecimento do 
profissional  

 

20% 40% 40% 0% 0% 

4. Os clientes percebem elevada cordialidade no 
relacionamento 

 

50% 50% 0% 0% 0% 

5. Os clientes percebem os produtos ou serviços ofertados 
de acordo com o seu perfil e necessidade. 

 

0% 20% 20% 40% 20% 

6. Os clientes percebem que seus problemas são 
solucionados 

 

0% 50% 0% 50% 0% 

7. Os clientes recebem retornos das informações por 
telefone ou e-mail 

 

10% 60% 30% 0% 0% 

8. Clientes preferem procurar a agência em busca de 
orientações. 

 

20% 50% 20% 10% 0% 

9. Clientes estão satisfeitos com as tarifas da sexta de 
serviços: manutenção de conta, tarifas para TED ou 
DOC, tarifas de saques e de extratos bancários. 

0% 0% 10% 30% 60% 

10. Clientes se sentem plenamente satisfeitos com a 
praticidade nas operações realizadas nos caixas 
eletrônicos  

10% 30% 50% 10% 0% 

11. Clientes se sentem satisfeitos com serviços de 
operações pelo Internet Banking (computador ou celular)  

0% 70% 30% 0% 0% 

12. Clientes se sentem satisfeitos com os Títulos de 
Capitalização 

0% 10% 20% 30% 40% 

13. Os clientes estão plenamente satisfeitos com os serviços 
de atendimento dentro da Agência 

0% 50% 50% 0% 0% 

14. Os clientes estão satisfeitos com os produtos 
relacionados a Seguro de Vida ou Seguro Patrimonial. 

10% 10% 50% 30% 0% 

15. Clientes estão satisfeitos com Consórcios de carros, 
motos ou imóveis ou equipamentos diversos.  

0% 30% 30% 40% 0% 

16. Clientes estão plenamente satisfeitos com os produtos 
de Investimento; Ex: Fundos, Previdência Privada, CDB 

10% 60% 20% 10% 0% 

17. Clientes estão plenamente satisfeitos com as linhas de 
Financiamento ou Empréstimo  

20% 0% 10% 50% 20% 

18. Clientes estão satisfeitos com anuidade e Rede de 
serviços de Cartão de Crédito do Banco 

0% 10% 0% 50% 40% 

Quadro 2: Resultados do grau de satisfação percebido pelos clientes 

Fonte: Do autor, 2019.  
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 A partir da interpretação das respostas, é possível concluir que, em geral, na 

opinião dos gerentes entrevistados, os clientes percebem o atendimento de modo 

ágil e rápido, as informações esclarecidas de forma clara e confiáveis, o elevado 

conhecimento do profissional e a elevada cordialidade no relacionamento. Além 

disso, a maioria concorda que existe um retorno aos clientes a respeito dos seus 

problemas por e-mail ou telefone. 

 Porém, existe uma grande divergência na opinião dos gerentes entrevistados 

a respeito da percepção dos clientes se seus problemas foram solucionados: 50% 

concorda parcialmente e 50% discorda parcialmente. 

 Um ponto alarmante foi que os entrevistados afirmam que os clientes não 

estão satisfeitos com as tarifas da cesta de serviços: manutenção de conta, tarifas 

para TED ou DOC, tarifas de saques e de extratos bancários. Segundo eles, os 

clientes também não estão satisfeitos com as linhas de financiamento ou 

empréstimo, com a anuidade e a rede de serviços de cartão de crédito do banco. 

Contudo, os entrevistados afirmam que os clientes estão satisfeitos com os produtos 

de investimentos. 

 Em geral, se percebeu também que os gerentes acreditam que os clientes 

preferem ir presencialmente até as agências para orientações para resolver seus 

problemas, conforme Gráfico 2 abaixo. Outra pergunta mostra que na opinião dos 

gerentes os clientes estão plenamente satisfeitos com o atendimento na agência. 

 
                   Gráfico 2 – Clientes que preferem procurar a agência em busca de orientações. 

                   Fonte: Do autor, 2019.  

 

 Sobre o relacionamento do banco com os clientes, a pesquisa de Ernest & 

Young (2016) aponta que os bancos devem inspirar uma cultura centrada no cliente, 
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definindo o tom certo a partir do topo e usando os incentivos certos em todos os 

níveis da organização. Desse modo, relacionamentos duradouros e confiáveis não 

serão criados através de projetos de confiança. Para tal, um conjunto de valores e 

princípios claramente articulados e continuamente reforçados, bem como incentivos 

que motivem e recompensem os comportamentos certos, é necessário para 

construir culturas centradas no cliente e orientadas para a confiança. 

 A sexta pergunta buscou conhecer três sugestões de melhoria, a saber: “Se 

fosse consultado para propor melhorias ou projetos de produtos ou serviços que 

visassem resolver problemas ou necessidades dos clientes quais seriam suas 

sugestões.  

As respostas encontram-se listadas no Quadro 3 abaixo: 
ENTREVISTADO SUGESTÕES DE MELHORIA PARA PRODUTOS OU SERVIÇOS 

Entrevistado 1 
1) Maneiras para reduzir tarifas; 
2) Melhoria nos canais digitais; 
3) Maior rapidez nos processos internos. 

Entrevistado 2 

1) Autoatendimento mais explicativo; 
2) Benefícios que os cartões mais oferecem mais divulgados para os 

clientes usufruir; 
3) Tarifas de cartões de crédito funcionarem de forma automática, sem 

precisarmos estornar de forma manual. 

Entrevistado 3 
1) Sintetizar e simplificar os processos; 
2) Ofertar ferramentas para uma autogestão; 
3) Investir mais em tecnologia. 

Entrevistado 4 
1) Capacitação profissional voltado em pessoas para melhorar o 

relacionamento; 
2) Interfaces intuitivas. 

Entrevistado 5 1) Ouvidoria com mais usabilidade; 
2) Metas elevadas. 

Entrevistado 6 

1) Clareza nas informações; 
2) Readequação das metas da empresa x satisfação dos clientes, 

visando idealizá-los; 
3) Ter uma função social, mesmo no ambiente empresarial, uma vez que 

o cliente tenha bem estar em tudo. 

Entrevistado 7 1) Canal de comunicação eficaz; 
2) Melhoria no terminal de auto atendimento. 

Entrevistado 8 
1) Melhoria na comunicação interna entre o gerente e departamento 

(backoffice); 
2) Desburocratização nos processos. 

Entrevistado 9 
1) Cartão de crédito sem anuidade; 
2) Mais autonomia para o gerente de relacionamento; 
3) Ouvidoria mais eficaz. 

Entrevistado 10 
1) Gerente responsável ter mais autonomia com os problemas; 
2) Taxas de juros mais baixas; 
3) Agilidade no atendimento. 

Quadro 3: Resultados das sugestões de melhoria para produtos ou serviços 

Fonte: Do autor, 2019.  
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Em síntese, a partir da pergunta anterior, verificou-se que, de modo geral, os 

gerentes fariam as seguintes melhorias para seus clientes: 

 Redução de tarifas e taxas de juros; 

 Melhoria, simplificação e clareza dos canais de comunicação, atendimento e 

ouvidoria; 

 Agilidade no atendimento e em processos internos; 

 Desburocratização e simplificação; 

 Revisão e readequação de metas voltadas para as necessidades, bem-estar 

e desejos dos clientes; 

 Maior autonomia e desenvolvimento para os gerentes, com autogestão e 

capacitação profissional. 

 Já a sétima pergunta foi: “Quais os principais obstáculos para você alcançar 

os resultados nas três sugestões anteriormente descritas? Aponte em uma escala 

de 1 a 6, onde 1 representa mínimo, 3 representa parcial e 6 representa máximo”. 

 As respostas encontram-se listadas no Quadro 4 abaixo: 
OBSTÁCULOS 1 2 3 4 5 6 

a) Centralização das análises e decisões nos níveis de 
diretoria (fora da agência) 

10% 0% 10% 0% 0% 80% 

b) Restrições de participação dos gerentes nas decisões 
 

10% 10% 0% 20% 20% 40% 

c) Lideranças focam em tarefas e resultados 
 

0% 0% 0% 10% 0% 90% 

d) Metas rigorosas e poucas realísticas 
 

0% 0% 10% 0% 0% 90% 

e) Atividades padronizadas e pouco flexíveis para 
solucionar problemas dos clientes 

0% 0% 10% 0% 10% 80% 

f) Melhorias e inovações e produtos e serviços integradas 
no nível das gerências de agência 

50% 0% 20% 10% 0% 20% 

g) Participação ativas na oferta de serviços digitais 
 

0% 0% 10% 10% 30% 50% 

h) Comunicação interna promove integração e estimula 
para compreender necessidades dos Clientes 

60% 0% 30% 0% 10% 0% 

Quadro 4: Obstáculos para alcance de resultados 

Fonte: Do autor, 2019.  

 

 Para Robbins (2005), cada indivíduo é portador de alguns fatores que são 

inerentes a si próprio. Tais fatores dizem respeito às variáveis independentes 

situadas no nível do indivíduo. Essas variáveis constituem as características 

biográficas, capacitação, valores, atitudes, personalidade e emoções. Essas 

mesmas variáveis podem interferir nas variáveis dependentes e ainda podem alterar 
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substancialmente o nível de produção afetando a eficácia da organização. Os 

indivíduos que entram nas organizações são seres humanos já trabalhados e 

experimentados em outras ocasiões nas quais exerceram seus papéis profissionais. 

 Os pontos mais críticos, observados nas respostas dos itens “a”, “c”, “d” e “e”, 

são ilustrados na Gráfico 3 abaixo. 
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                    Gráfico 3 – Pontos críticos significativos 

                    Fonte: Do autor, 2019.  

  

A partir da interpretação das respostas e do Gráfico 3, é possível concluir 

que, sob a ótica dos gerentes, os quatro obstáculos mais marcantes que dificultam o 

alcance das sugestões apontadas na pergunta anterior são: 

 Centralização das análises e decisões nos níveis de diretoria (fora da 

agência); 

 Lideranças focam em tarefas e resultados; 

 Metas rigorosas e poucas realísticas; 

 Atividades padronizadas e pouco flexíveis para solucionar problemas dos 

clientes. 

 

 Por fim, a oitava pergunta foi aberta: “Aponte três obstáculos que dificultam 

atender necessidades e serviços de modo inovador”. 

 As respostas encontram-se listadas no Quadro 5 abaixo: 
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ENTREVISTADO PERCEPÇÃO DOS OBSTÁCULOS EXISTENTES 

Entrevistado 1 
1) Centralização das decisões; 
2) Melhorar a comunicação interna; 
3) Melhoria de equipamentos. 

Entrevistado 2 
1) Muitos clientes na carteira; 
2) Metas altas; 
3) Muito serviço operacional. 

Entrevistado 3 
1) Demanda diária por metas; 
2) A falta de tempo para analisar e melhorar; 
3) O sistema não permite alterações do modelo. 

Entrevistado 4 1) Pressão para superar metas; 
2) Má capacitação. 

Entrevistado 5 1) Canal de comunicação direto com departamentos. 

Entrevistado 6 1) Pressão para cumprir as metas; 
2) Simplicidade nos processos. 

Entrevistado 7 
1) Pouco poder decisório; 
2) Pouca abertura a inovação; 
3) Foco no resultado. 

Entrevistado 8 
1) Rigidez na postura das lideranças; 
2) Inflexibilidade; 
3) Politica burocrática. 

Entrevistado 9 
1) Canais de soluções pouco eficientes; 
2) Alta de parceria com os departamentos; 
3) Ferramenta de busca com baixa usabilidade. 

Entrevistado 10 
1) Autonomia; 
2) Comunicação; 
3) Instruções. 

Quadro 5: Percepção dos obstáculos existentes 

Fonte: Do autor, 2019 

  

A partir da interpretação das respostas dos gerentes entrevistados, é possível 

concluir que, de acordo com eles, os seguintes fatores os dificultam em atender 

necessidades e serviços de modo inovador: 

 Baixa autonomia, capacitação e poder decisório; 

 Metas altas e foco em resultados; 

 Inflexibilidade, burocracia e baixa inovação; 

 Problemas de comunicação e organizacionais, entre os departamentos e a 

alta liderança; 

 Problemas com a utilização e a clareza do sistema digital e dos processos 

bancários, bem como o excesso de serviço operacional; 

 Falta de tempo e excesso de clientes na carteira. 

 
 Uma consequência do estresse causado pelo ambiente bancário para os 

funcionários é a Síndrome de Burnout (SB), conforme apontam Silva et al. (2012). A 

SB ocorre como o fruto de situações de trabalho, em situações de estresse crônico 
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entre profissionais que apresentam grandes expectativas em relação ao seu 

desenvolvimento profissional e dedicação à profissão. Segundo as autoras, fatores 

como cadeiras e mesas impróprias para o trabalho, mal posicionamento dos 

equipamentos, clientes e usuários incompreensíveis, metas a cumprir, falta de 

segurança e, em muitos casos, a problemas nas relações de trabalho fazem com 

que o nível de estresse se intensifique. 

 Com isso, pode-se concluir que a utilização do design thinking, tanto no 

workshop quanto no questionário, mostrou-se útil para a identificação e para as 

propostas de solução dos problemas. 

 Além disso, percebeu-se que a opinião dos gerentes entrevistados foi 

parecida ao longo do questionário, o que mostra que, independente da empresa, os 

obstáculos para a execução de um trabalho que promova a satisfação dos clientes 

são similares. 
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5  CONCLUSÃO 
 

Nesse estudo foi possível constatar com base na pesquisa lacuna significativa 

quanto entre a utilização do design thinking e a melhoria ou desenvolvimento de 

produtos e serviços ao cliente e que são demandados aos gerentes bancários.  

Com o crescimento do meio de comunicação, da disseminação das 

informações no mundo globalizado, e do salto da tecnologia que vem ocorrendo, o 

atendimento ao cliente vem sofrendo mudanças que necessita de uma nova 

intervenção do gerente bancário. 

Considerando que o setor bancário tem um importante papel no contexto 

financeiro, com as mudanças ocorridas no produto e serviço ao cliente, há a 

necessidade de rever os motivos de insatisfação do cliente em relação ao serviço e 

produto a ele oferecido.  

O workshop de design hinking como base projetual para solucionar a 

insatisfação do cliente em relação ao atendimento bancário e o produto e serviço 

oferecido, demonstrou-se como uma ação estratégica eficaz e com grande potencial 

de gerar ótimos resultados mesmo em trabalho coletivo. 

Retomando o problema da presente pesquisa: O pensamento do design 

thinking e sua prática por gerentes bancários têm potencial de impactar os 

resultados dos projetos de satisfação ao cliente em relação ao atendimento e a 

oferta de produto e serviço? 

As percepções, considerações e conclusões, após a análise do questionário 

ao atendimento prestado na agência em relação à empatia, definição, ideação, 

protótipos que são as seis fases do design thinking entregue no final do workshop, 

os dados revelam:  

• Os 10 participantes que gerenciam os bancos tradicionais da cidade de 

Aparecida, Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro ao discordarem plenamente na clareza 

do produto e serviço fornecido pela empresa, na prática de coletar e revisar os 

problemas e necessidades do cliente, fazer reuniões e buscar soluções, desenvolver 

melhorias ou modelos ou projeto de produtos ou serviços após feedback dos 

clientes, interagir com o cliente ao lançar um novo produto e serviço, avaliar  o 

desempenho do produto e serviço demonstram que  necessitam de treinamento e 

reuniões para desenvolver projetos que identifiquem os problemas que envolvam o 
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cliente e o produto a ele ofertado. Na figura 2 sobre o grau de satisfação percebido 

pelos clientes os gerentes entrevistados afirmam que os clientes não estão 

satisfeitos com o serviço prestado, como tarifas de saque, extrato, linhas de 

financiamento e o uso do cartão de crédito. Assim, o design thinking tem condições 

de gerar resultados positivos na tentativa de solucionar esse problema, inclusive se 

comparados com os resultados alcançados pelos projetos bancários sem a 

utilização dele. Isso confirma que é possível a utilização do design thinking nos 

projetos bancários e que essa abordagem é capaz de gerar melhores resultados do 

que quando não se usa o design thinking.  

• Os gerentes bancários participantes da pesquisa apresentam uma boa 

participação nos assuntos da empresa, porém, segundo os próprios gerentes, nem 

todos enxergam a agregação de valor das suas ações. Sabendo que o design 

thinking utiliza a empatia, a colaboração e a prototipação como valores essenciais, a 

sua prática nos projetos de fidelização do cliente irá gerar mais alinhamento, 

participação, visibilidade e resultados. Isso poderá aumentar significativamente a 

imagem positiva do banco em relação ao produto e serviço oferecido ao cliente.  

• A abordagem do design thinking ainda é desconhecida da absoluta maioria 

dos profissionais bancários. Considerando que nossa pesquisa incluiu um workshop 

sobre o tema, contribuiu-se para que o tema se tornasse mais popular entre esses 

profissionais. Entretanto, ainda existe uma grande lacuna de desconhecimento que 

deve ser minimizada com o passar do tempo, considerando que o assunto ainda se 

encontra em expansão.  

• Alguns dos valores do design thinking, mesmo que ainda desconhecidos 

enquanto conceitos necessários para a prática dessa abordagem, já são 

relativamente vivenciados pelos bancos, como a empatia e imersão, apesar da 

frequência ainda ser baixa. Com isso podemos entender que a vivência 

metodológica destes não será tão distante da realidade, o que poderá facilitar a sua 

aplicação nos projetos de fidelização do cliente no atendimento às suas 

necessidades.  

• O banco pode conseguir mais espaço e credibilidade dentro de suas 

empresas com a utilização do design thinking em projetos para solucionar os 

problemas apresentados pelos clientes, pois ficou percebido que estes agregarão 
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mais valor e confiança quando estão satisfeitos com o atendimento e o produto e 

serviço oferecido.  

• O workshop também teve um papel importante na motivação dos gerentes 

bancários quanto a utilização design thinking nos projetos de solucionar os 

problemas enfrentados pelo cliente no uso do serviço e produto ofertado pelo banco, 

já que todos se mostraram fortemente dispostos a aplicá-lo em suas demandas 

projetuais. Acreditamos que o caminho para o design thinking para ser utilizado 

depende totalmente desse engajamento.  

Em linhas gerais, conforme observado nos resultados dos questionários, o 

design thinking, como ferramenta de interação, empatia, busca de oportunidades e 

inovação, pode ser utilizado, com grande oportunidade de ótimos resultados, pelos 

gerentes por ocasião de atendimento às necessidades e demandas por projetos que 

fidelizam o cliente.  

Dessa forma, será possível aos gerentes que alcance um maior alinhamento 

com as demandas estratégicas da empresa, a adequada implantação de ações e 

projetos com mais precisão e maior aceitação e participação, a ampliação da visão 

sistêmica, o aumento da postura proativa e, consequentemente, o ganho da 

confiança dos clientes.  
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Apêndice A: QUESTIONÁRIO 
 

 
SAUDAÇÕES,  
 
Prezado Entrevistado, 

 

Peço a sua inestimável colaboração para responder a minha pesquisa sobre atendimento e serviços 
bancários. 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. Henrique M. Galvão. O projeto de dissertação 
tem por objetivo analisar os serviços bancários oferecidos. 

Ressalto que não é necessário você se identificar, além disso será mantido sigilo absoluto quanto a 
localização, nome da agência ou banco. 

Desde já, muito obrigado pela sua participação. 

 

Cordialmente, 

 

Valdir Franscisco  
Mestrando no Unifatea  
E-mail de contato: valdirjunior.adm@gmail.com  
Fonte de contato: (12) 99205-3690 
 

Orientador: 

Prof. Dr. Henrique Martins Galvão 
E-mail de contato: galvaohm@gmail.com 
Fone de contato: (12) 2124-2852 
 
 

1 - Perfil do Entrevistado 
CARGO ATUAL:___________________________________ 
TEMPO DE EMPRESA: (     ) menos de 2 anos (     ) de 2 anos a 5 anos        (     ) mais de 5 anos 

Formação: (     ) nível médio completo (     ) superior completo (  x   ) Pós-Graduação completa 

 
2 – A Instituição financeira que você atua se caracteriza como: 
(    ) Banco Privado (    ) Banco Público (    ) Cooperativa de Crédito  

 
3 – A sua carteira de clientes é caracterizada como: 
(   ) Pessoa Física (   ) Pessoa Jurídica (    ) Ambas 

 

 

 

mailto:valdirjunior.adm@gmail.com
mailto:galvaohm@gmail.com
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4 - Por favor, peço sua gentileza de apontar para cada uma das afirmações abaixo o seu grau 
de concordância. Escolher apenas uma alternativa de resposta se: CT (Se Concorda 
Totalmente); CP (Se Concorda Parcialmente); NC/ND (Nem Concorda / Nem Discorda); DP (Se 
Discorda Parcialmente); DT (Se Discorda Totalmente). 

 

 ATENDIMENTO PRESTADO NA AGÊNCIA CT CP NC/ND DP DT 

Em
pa

tia
 

Tenho sempre a disposição informações claras e seguras dos 
produtos e serviços da minha empresa  

     

Em minha empresa temos por prática coletar e revisar todas as 
informações para entender os problemas e necessidades dos 
clientes 

     

Minha empresa promove constantes reuniões e treinamentos para 
identificar problemas dos clientes com nossos produtos ou serviços 

     

D
ef

in
iç

ão
 

Em minha empresa os problemas e necessidades dos clientes são 
identificados para a busca de soluções 

     

Em minha empresa compreendemos claramente os problemas e 
necessidades dos clientes 

     

Em minha empresa articulamos amplamente as necessidades e 
problemas dos clientes a serem resolvidos 

     

Id
ea

çã
o 

Em minha empresa somos engajados em pensar em novas formas 
de resolver os problemas identificados 

     

Em minha empresa participamos frequentemente de reuniões para 
propor soluções de problemas ou necessidades dos clientes 

     

A proposição de soluções para os clientes são normalmente 
alinhadas ao conceito do negócio e proposição de estratégias 

     

Pr
ot

ót
ip

os
 A partir das ideias geradas desenvolvemos melhorias ou novos 

modelos ou projetos de produtos ou serviços 
 

     

Em minha empresa participamos da construção dos projetos ou 
modelos de produtos ou serviços 
 

     

Te
st

e 

Em minha empresa os projetos de melhorias ou de novos modelos 
de produtos ou serviços são testados pelos clientes 

     

Obtemos feedback das experiências dos clientes a fim de refinar ou 
de melhorar nossos projetos de melhorias ou de novos produtos e 
serviços 
 

     

La
nç

am
en

to
 

Minha empresa tem por prática lançar produtos e serviços 
comunicando previamente e interagindo com seus clientes-alvo. 

     

Após os testes e as melhorias os produtos são lançados no 
mercado 

     

Em minha empresa adotamos práticas de avaliar constantemente o 
desempenho dos produtos e serviços 

     

Em minha empresa buscamos continuadamente obter feedback da 
experiência dos clientes 
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5 - Por favor, peço sua gentileza de apontar para cada uma das afirmações abaixo o seu grau 
de concordância em relação ao grau de satisfação dos seus clientes. Atribua apenas uma 
alternativa de resposta se: CT (Se Concorda Totalmente); CP (Se Concorda Parcialmente); NC/ND 
(Nem Concorda / Nem Discorda); DP (Se Discorda Parcialmente); DT (Se Discorda Totalmente). 

GRAU DE SATISFAÇÃO PERCEBIDO PELOS CLIENTES  CT CP NC/
ND 

DP DT 

Os clientes percebem o atendimento de modo ágil e rápido 
 

     

Os clientes percebem as informações esclarecidas de forma clara e 
confiáveis 
 

     

Os clientes percebem elevado conhecimento do profissional  
 

     

Os clientes percebem elevada cordialidade no relacionamento 
 

     

Os clientes percebem os produtos ou serviços ofertados de acordo com 
o seu perfil e necessidade. 
 

     

Os clientes percebem que seus problemas são solucionados 
 

     

Os clientes recebem retornos das informações por telefone ou e-mail 
 

     

Clientes preferem procurar a agência em busca de orientações. 
 

     

Clientes estão satisfeitos com as tarifas da cesta de serviços: 
manutenção de conta, tarifas para TED ou DOC, tarifas de saques e de 
extratos bancários. 

     

Clientes se sentem plenamente satisfeitos com a praticidade nas 
operações realizadas nos caixas eletrônicos  

     

Clientes se sentem satisfeitos com serviços de operações pelo Internet 
Banking (computador ou celular)  

     

Clientes se sentem satisfeitos com os Títulos de Capitalização      

Os clientes estão plenamente satisfeitos com os serviços de atendimento 
dentro da Agência 

     

Os clientes estão satisfeitos com os produtos relacionados a Seguro de 
Vida ou Seguro Patrimonial. 

     

Clientes estão satisfeitos com Consórcios de carros, motos ou imóveis 
ou equipamentos diversos.  

     

Clientes estão plenamente satisfeitos com os produtos de Investimento; 
Ex: Fundos, Previdência Privada, CDB 

     

Clientes estão plenamente satisfeitos com as linhas de Financiamento ou 
Empréstimo  

     

Clientes estão satisfeitos com anuidade e Rede de serviços de Cartão de 
Crédito do Banco 
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6 – Se fosse consultado para propor melhorias ou projetos de produtos ou serviços que 
visassem resolver problemas ou necessidades dos clientes quais seriam suas sugestões: 
Aponte no máximo 3 sugestões: 
1:  
 
 
2:   
 
 
3:  
 
 
 
7 - QUAIS OS PRINCIPAIS OBSTÁCULOS PARA VOCE ALCANÇAR OS RESULTADOS NAS 3 
SUGESTÕES ANTERIORMENTE DESCRITAS: 
 
Aponte escala de 1 a 6, onde 1 representa mínimo e 6 máximo e 3 representa parcial  
1 – absolutamente não acontece 
6 – absolutamente acontece 
 
[    ]  Centralização das análises e decisões nos níveis de diretoria (fora da agência) 
 
[    ]  Restrições de participação dos gerentes nas decisões 
 
[    ]  Lideranças focam em tarefas e resultados 
 
[    ]  Metas rigorosas e poucas realísticas 
 
[    ]  Atividades padronizadas e pouco flexíveis para solucionar problemas dos clientes 
  
[    ] Melhorias e inovações e produtos e serviços integradas no nível das gerências de agência 
 
[    ] Participação ativas na oferta de serviços digitais 
 
[    ]  Comunicação interna promove integração e estimula para compreender necessidades 
dos Clientes 
 
8 - Aponte 3 obstáculos que dificultam atender necessidades e serviços de modo inovador: 
1:  
 
 
 
2:   
 
 
 
3:  
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Apêndice B: CARTA CONVITE 
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