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INTRODUÇÃO 

 

Existe uma grande concorrência entre as instituições financeiras do Brasil. As 

Cooperativas de Créditos e os Bancos Comerciais são instituições financeiras 

reguladas pelo Banco Central. E cada vez mais os clientes estão buscando 

informações e comparando os preços da concorrência.  

Na elaboração deste trabalho acadêmico tem como objetivo analisar e 

pesquisar as relações bancárias, comparando a satisfação dos clientes, taxas, juros, 

produtos e serviços oferecidos pelas instituições, que disponibilizam produtos 

padronizados com preços diferenciados de uma instituição para a outra. Analisar as 

diferenças entre Cooperativas de Crédito e os Bancos Comerciais, serão apontados 

a história do Banco comercial e Cooperativa financeira, a diferença entre Banco e 

Cooperativa e a satisfação do cliente.  

O objetivo deste trabalho é fazer uma análise de dados na Cooperativa Cresol 

Estrada de Ferro, na cidade de Orizona – GO, com foco em identificar possíveis falhas 

e obtendo melhorias, bem como apontar possíveis soluções de situações problema, 

sempre visando apresentar aos sócios / proprietários um atendimento humanitário de 

qualidade e serviços que atendam às suas necessidades. E como resultado, a 

presente pesquisa possa sugerir melhorias nos problemas encontrados dentro da 

instituição. Diante disso surge a seguinte pergunta-problema: 

O cliente da Cresol se sente satisfeito com o produto, serviços, atendimentos 

oferecidos? Como são tratados com o cliente as relações bancárias na Cooperativa X 

na instituição financeira pública?  

O problema da pesquisa visa identificar as possíveis diferenças e problemas 

encontrados entre as cooperativas e banco. As Cooperativas é um forte concorrente 

aos Bancos público e privados, por isso será feita a análise com os clientes da Cresol 

e com os clientes que ainda possuem conta em outra instituição, comparando as 

diferenças encontradas. Sendo assim, terá mudanças e melhorias futuras dentro da 

organização 
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1.1 - TEMA 

 

As Relações bancárias na Cooperativa X Instituição Financeira Pública.  

  

 

1.2 - DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Este projeto terá foco em relações bancárias entre Cooperativa X Banco, e a 

satisfação do cliente nas instituições financeira.  

 

 

1.3 - TITULO 

 

As Relações Bancárias na Cooperativa X Instituição Financeira Pública.  

 

1.4 - FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Com a grande concorrência aos Bancos públicos e privados, as cooperativas 

vêm crescendo muito nos últimos anos em todo país. Logo após a resolução do Banco 

Central, que permitem as cooperativas de Crédito usufruir da Livre Admissão dos 

Associados, fez com que elas tivessem um fluxo maior de recursos e 

consequentemente representa uma maior concorrência para as demais instituições 

financeiras. 

Diante disso surge a seguinte pergunta-problema: 

O cliente da Cresol se sente satisfeito com o produto, serviços, atendimentos 

oferecidos? Como são tratadas as relações bancárias com o cliente?  
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1.5 – HIPÓTESES 

 

Nas Cooperativas de Crédito os associados são os próprios donos, eles têm 

um atendimento personalizado. E com a alta tecnologia de hoje, o sistema pode ser 

facilitado, para que seja disponibilizado mais recursos e acessos para que o sócio 

tenha mais comodidade no dia a dia. Sendo um atendimento pelo aplicativo da 

Cooperativa, por telefone ou pessoalmente, o sócio sempre tem acesso aos serviços 

disponíveis. 

As Cooperativas estão cada vez mais competitivas com as instituições 

públicas, pois eles são donos, com direito a voto ou veto, com participação ativa no 

processo em geral, tendo como associados os administradores da mesma. Sendo 

assim eles podem solicitar e exigir que o atendimento seja mais prestativo, com 

eficiência e que atinja os objetivos levantados por meio de assembleias, uma vez que 

os mesmos possuem participação nos lucros. 

O cliente quando busca um modelo de Cooperativa, ele visa um atendimento 

dinamizado e humanizado, ele deseja fazer parte do processo, com isso, sempre 

busca estar a par dos acontecimentos e sua exigência por produtos e serviços com 

mais qualidade, e lhe dão mais segurança para aplicar seus rendimentos. 

 

 

1.6 - OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar se os Clientes de uma Cooperativa e Banco público estão satisfeitos 

com o atendimento e serviços oferecidos pela instituição.  

 

 

1.7 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar o perfil dos Cooperados e clientes verificando se estão satisfeitos 

com o atendimento e todos os serviços prestados pela instituição. 

 Observar se o cliente está compreendendo as informações recebidas e os 

serviços adquiridos na instituição financeira.  
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 Identificar os problemas encontrados nos questionários, para apontar 

melhorias futuras na Instituição. 

 Verificar o nível de satisfação dos associados com uma Cooperativa de Crédito; 

 Verificar se o cliente possui conta em outra instituição comparando-as, e 

identificar quais são os benefícios entre os mesmos.  

 

        

1.8 - JUSTIFICATIVA 

 

O Cooperativismo cada vez mais vem ganhando espaço no mercado, e com 

isso, aumentando as transações de serviços e satisfazendo as necessidades dos 

clientes. A Cooperativa de Crédito tem características diferenciadas, sendo 

controladas pelos seus próprios membros, os quais ao mesmo tempo, são os donos 

e usuários, porém os serviços prestados são realizados por 

colaboradores/funcionários contratados, onde a qualidade deve permanecer. 

Pelo fato de um bom atendimento aos associados, isso é um dos diferenciais 

das Cooperativas de Crédito, fazendo com que alguns casos supere a concorrência 

do mercado. 

 O gerenciamento e a qualificação na prestação de serviços, vem havendo 

transformações e se tornando uma ferramenta de marketing para enfrentar os 

desafios do mercado. 

 Assim o relacionamento entre as organizações e clientes tornou-se 

fundamental tendo em vista a competitividade e a continuidade no mercado. No 

entanto deve-se estar atenta a estratégias de mercado, que faça com que tenha seu 

diferencial em relação a seus concorrentes. Abordando de forma correta seus 

associados, e ser mais eficaz que seus concorrentes, na qualidade, comunicação, 

eficiência, serviços e atendimento. Diante disto, este estudo se justifica, tendo como 

foco principal os Cooperados/Clientes para futuras ações efetivas no atendimento e 

na prestação de serviço, satisfazendo as necessidades para fidelizá-lo.  

O tema Relações bancárias, foi escolhido por ser de grande importância na 

área financeira, que é uma área que falta informação. E com esse trabalho poderá 

auxiliar outras pessoas da sociedade a terem interesse no assunto escolhido, e com 

isso, irá agregar trazendo mais informações.  
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Para os clientes, tendo mais conhecimento, informação e ele terá mais 

confiança e um relacionamento melhor com o gerente e o banco. Com isso se 

organizará financeiramente, tendo um melhor equilíbrio na vida financeira, e uma 

qualidade de vida melhor. Assim, o mesmo, tende a possuir maior laser e 

desenvolvimento pessoal, contribuindo para o progresso do comercio local e 

instantaneamente para o desenvolvimento da cidade.  

Em relação a Universidade, esse trabalho ajuda na divulgação do curso de 

Administração na Universidade Estadual de Goiás, no campus Silvânia, com 

importância para despertar o interesse da sociedade e aos acadêmicos, para que 

futuramente possam atuar na área.  

 

2 - METODOLOGIA                                                                                                                        

 

Para a realização do trabalho serão utilizadas as técnicas de pesquisa 

bibliográfica, observação e aplicação de questionários. A pesquisa bibliográfica será 

feita para embasar e aprofundar as ideias em conceitos já pesquisados por autores 

da área.  

Pesquisa, de acordo com Marconi e Lakatos (2006) apud Ander-Egg (1978, 

28) “procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir 

novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento”. Ainda, 

Marconi e Lakatos (2006) afirma que: 

 

A pesquisa, portanto, é um procedimento formal, com método de pensamento 
reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para 
se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. (p.15). 

 

A pesquisa bibliográfica, baseada em livros, revistas, artigos, dentre outros, 

tem finalidade de sustentar a teoria apresentada, bem como ampliar a visão acerca 

do tema estudado em seu contexto mais amplo, dando veracidade e credibilidade ao 

conteúdo apresentado. 

Neste estudo em questão, a pesquisa bibliográfica seguiu-se da aplicação de 

um questionário. Severino (2007) define, “Conjunto de questões, sistematicamente 

articuladas, que se destinam a levantar informações escritas por parte dos sujeitos 

pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos em 
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estudo. ” (p.125) . Dessa forma, os métodos de pesquisa serão utilizados para 

conseguir os dados corretos em relação ao tema. 

Será feito a pesquisa através de questionários, e serão entregues 164 

formulários que corresponde a 10% dos associados que são hoje um total de 1.640, 

e destes questionários, após obter a resposta de quantos clientes possuem contas em 

outros bancos, será feito um levantamento de dados, referente às diferenças de 

serviços e os motivos que os levam à ainda preservarem estas contas. Serão 

entregues pessoalmente com o objetivo de conhecer a opinião dos clientes envolvidos 

sobre o assunto. Pesquisa qualitativa para CHIZZOTTI (2014a): 

 

Uma pesquisa qualitativa pressupõe o estabelecimento de um ou mais 
objetivos, a seleção das informações, a realização da pesquisa de campo. 
Em seguida, constroem-se as hipóteses necessárias à explicação do 
problema identificado e define-se o campo e tudo o que será preciso para a 
recolha dos dados. Recolhidos os dados, passa-se à fase de sua análise, 
bem como à discussão dos problemas envolvidos. Finalmente, em conjunto 
com os participantes da pesquisa, traça-se uma estratégia de ação para a 
solução dos problemas, avaliação dos resultados e redação dos resultados 
alcançados. (p. 106) 

 

Por isso, é muito importante realizar aplicação de questionários, podendo 

assim, avaliar o pensamento das pessoas, o grau de conhecimento sobre 

determinadas questões e principalmente, fundamentar as hipóteses levantadas neste 

trabalho. 

Com o intuito de obter dados concisos e precisos os formulários terão 

questões claras e objetivas para que com isso, possa conseguir informações 

relevantes a respeito da opinião dos maiores envolvidos que são os clientes.  

A observação é o método fácil de ser utilizado, apenas observando muitas 

conclusões podem ser esclarecidas, para a pesquisa é muito importante que tenha 

essa observação.  

Observação segundo Marconi e Lakatos (2016): 

 

Uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza os 

sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não 

consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 

fenômenos que se deseja estudar. É um elemento básico de investigação 

científica, utilizada na pesquisa de campo e se constitui na técnica 
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fundamental da Antropologia. A observação ajuda o pesquisador a 

identificar e a obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os 

indivíduos não tem consciência, mas que orientam seu comportamento. 

Desempenha papel importante nos processos observacionais, no contexto 

da descoberta, e obriga o investigador a um contrato mais direto com a 

realidade. (p.173). 

Portanto, a observação é um instrumento importante para embasamento do 

trabalho científico, uma vez, que ele reforça os resultados da pesquisa e 

questionários. 

 

 

3.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3. 1 – Banco Comercial 

 Os bancos comerciais são instituições financeiras que podem ser públicas, 

quanto privadas. São prestadoras de produtos e serviços, pois sua função 

basicamente consiste em captar recursos e recoloca-los novamente no mercado, ou 

seja, aceitando depósitos por meios de cheques, moeda corrente, outros meios de 

pagamento e conceder empréstimos sendo o fluxo de sua intermediação. Os bancos 

oferecem esses serviços tanto para pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas.  

 Segundo Nelson Abrão (2009, p. 4- 23):  

Banco é em espécie do gênero instituição financeira, sendo esta, por 
definição legal, a pessoa jurídica púbica ou privada que tenha “como atividade 
principal ou acessória a coleta intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros próprios ou de terceiro, em moeda nacional ou estrangeira, e 
custódia de valor de propriedade de terceiros” (lei n. 4.595 de 31-12-1964, 
art. 17). 

Banco é: a) uma organização empresária; b) que se utiliza de recursos 

monetários próprios, ou de terceiros; c) na atividade creditícia (toma e dá 

emprestado). 

  No Brasil, o primeiro banco a surgir foi o Banco do Brasil, fundado em 12 de 

outubro de 1808, na fase colonial. Foi constituído na cidade do Rio de Janeiro e teve 

autorizada entres outras movimentações, desconto de letras de câmbio, depósito geral 
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de ouro, prata, diamante ou dinheiro, cobranças, entre outras. Observamos no Alvará de 

12 de outubro de 1808, em seus art. I e art. VII, a seguinte informação: 

Estatuto para o banco público estabelecido em virtude do alvará de 12 
de outubro de 1808. 
Art. I – Estabelecer-se-há um Banco nesta Cidade do Rio de Janeiro, 
debaixo da denominação do BANCO DO BRAZIL, cujos fundos serão 
formados por acções; e o Banco poderá principiar o seu novo gyro, 
logo que haja em caixa cem acções. 
[...] 
Art. VII – As operações do banco constituirão a saber: 
1 – no desconto mercantil de letras de câmbio sacadas, ou aceitas por 
negociante de crédito nacionaes e estrangeiros. 
[...] 
3 – no depósito geral de toda e qualquer cousa de prata, ouro, 
diamantes ou dinheiro; recebendo, segundo o valor do depósito, ao 
tempo de entrega o competente prêmio. 

 

Banco do Brasil S.A (BB) é uma instituição financeira brasileira, constituída na 

forma de sociedade de economia mista, com participação do Governo Federal do 

Brasil em 54% das ações. Após a chegada do Banco do Brasil e a Caixa Econômica 

Federal, que surgiu em 1861 pelo Imperador Dom Pedro II, logo vieram outros bancos, 

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco da Amazônia e 

o Banco do Nordeste, chegando no que tem hoje. E o Banco do Brasil é um dos cinco 

bancos estatais do governo brasileiro.  

3.2 Cooperativas 

As Cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica 

próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços 

aos associados, podendo adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou 

atividade. O modelo de cooperativismo nasceu na Inglaterra em 1.844 e surgiu no 

Brasil em 1.889 a primeira Cooperativa de consumo em Ouro Preto/MG e em 1.902 

surge a primeira Cooperativa de Crédito no Brasil no estado do Rio Grande do Sul. 

Sobre o surgimento das Cooperativas, (PINHEIRO, 2007, p. 25) diz que: 

As cooperativas fundadas por Raiffeisen, tipicamente rurais, tinham como 
principais características a responsabilidade ilimitada e solidária dos 
associados, a singularidade de votos dos sócios, independentemente do 
número de quotas-partes, área de atuação restrita, ausência de capital social 
e não distribuição de sobras, excedentes ou dividendos. Ainda hoje este tipo 
de cooperativa é bastante popular na Alemanha.  
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As Cooperativas têm uma cultura organizacional diferentes dos Bancos, com 

identidade própria, onde os sócios / clientes, criam seu estatuto interno de 

funcionamento, de acordo com suas necessidades e prioridades. Portanto, 

Chiavenato conceitua cultura organizacional como: 

 

A cultura organizacional representa as normas informais e não escritas que, 
orientam o comportamento dos membros de uma organização no dia-a-dia e 
que direcionam suas ações para realização dos objetivos organizacionais. Ela 
é o conjunto de hábitos e crenças estabelecido através de normas, valores, 
atitudes e expectativas compartilhadas por todos os membros da 
organização. (CHIAVENATO, 2009, p. 87). 

 

Ainda sobre o conceito de comportamento organizacional. Chiavenato (2005, 

p.06): “refere-se ao estudo de indivíduos e grupos atuando em organizações e vice-

versa, com a influência das organizações sobre as pessoas e grupos retrata a 

contínua interação entre pessoas e organizações que influenciam reciprocamente”. 

Sendo assim, a Cooperativa oferece aos cooperados os produtos e serviços que 

melhor lhes atendam, e em contrapartida, os cooperados administram essas 

Cooperativas, a fim de garantir qualidade no atendimento, bem como um bom controle 

das ações, produtos e serviços a serem ofertados. 

 

3.3 Cooperativa Cresol 

As Cooperativas Cresol nasceram no Paraná em 1.996 das experiências do 

Fundo de Crédito Rotativo. É um sistema cooperativo que tem um setor de 

domínio com filiais de atendimento. Além do Paraná, ela também está nos estados de 

São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Rondônia, Rio 

Grande do Sul, Rio de Janeiro e Amazonas, programando expansões para novas 

áreas. 

A história da Cresol em Goiás, inicia no ano de 2015 com a filiação da Creditag 

Orizona na Central Cresol Baser, esta que após estudos e auditorias internas viu na 

cooperativa de Goiás oportunidades de negócios. O interesse da Creditag Orizona 

https://www.cresol.com.br/blog/passo-a-passo-como-se-tornar-um-cooperado-da-cresol
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pela filiação se deu pela necessidade em formalizar parcerias com o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Social - BNDS e começar a operar com crédito rural de repasse 

de recurso oficial, que seria de muita importância para agricultura familiar da região.  

A opção pelo sistema CRESOL foi por possuir características semelhantes e que 

também acredita na forma agricultura familiar, uma vez que recusou propostas do 

SICREDI e SICOOB. A CRESOL conquistou seu espaço e consolidou sua marca no 

mercado nesse curto período, que é um prazo realmente pequeno diante das ações 

realizadas. 

A Cresol possui mais de 200 mil cooperados em todo Brasil, distribuídos em 

10 estados brasileiros. Em Orizona a Cresol possui 1.640 cooperados com objetivos 

sociais garantidos no seu Estatuto Social.  

 

3.4 – Diferença entre Bancos Comerciais e Cooperativas de Crédito 

 As Cooperativas de Crédito são instituições financeiras diversas dos bancos, 

mas capaz de oferecer os mesmos produtos e serviços que um banco comercial, de 

forma competitiva e sustentável. 

Quem faz referência e ilustra de uma forma fácil de compreender as 

diferenças entre as Cooperativas de Crédito e os Bancos Comerciais, são MEINEN; 

DOMINGUES; DOMINGUES (2002, p. 16-17), através do seguinte quadro 

comparativo.  

BANCOS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

São sociedades de capital São sociedades de pessoas 

O poder é exercido na proporção do 

número de ações  

O voto tem peso igual para todos (uma 

pessoa, um voto) 
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As deliberações são concentradas  As decisões são partilhadas entre muitos 

O administrador é um 3º (homem do 

mercado) 

O administrador é do meio 

(cooperativado) 

O usuário não exerce qualquer influência 

na definição do preço dos produtos 

Toda a política operacional é decidida 

pelos próprios usuários/donos 

(cooperativados) 

Podem tratar distintamente cada usuário Não podem distinguir: o que vale para 

um, vale para todos (art. 37 da Lei nª 

5.764/71) 

Preferem o grande poupador e as 

maiores corporações  

Não discriminam, voltando-se mais para 

os menos abastados  

Priorizam os grandes centros Não restringem, tendo forte atuação nas 

comunidades mais remotas 

Têm propósitos mercantilistas  A mercancia não é cogitada (art. 79 da 

Lei nº5.764/71) 

A remuneração das operações e dos 

serviços não têm parâmetro/limite 

O preço das operações e dos serviços 

visa à cobertura de custos (taxa de 

administração) 

Atendem em massa, priorizando, 

ademais o auto-serviço /a automação 

O relacionamento é personalizado/ 

individual, com apoio da informática  

Não tem vínculo com a comunidade e o 

público-alvo  

Estão comprometidas com as 

comunidades e os usuários  
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Avançam pela competição  Desenvolvem-se pela cooperação  

Visam lucro por excelência  O lucro está fora do seu objetivo (art. 3º 

da Lei nº 5.764/71) 

O resultado é de poucos donos (nada é 

dividido com os clientes)  

O excedente (sobras) é distribuído entre 

todos (usuários), na proporção das 

operações individuais, reduzindo ainda 

mais o preço final pago pelos 

cooperativados  

No plano societário, são regulados pela 

Lei das Sociedades Anônimas  

São regulados pela Lei Cooperativista 

Fonte: Sebrae  

Estas são as características que devem ser consideradas pelas autoridades 

como forma de comparação entre ambos.  

As Cooperativas são fins lucrativos, sociedade de pessoas, com a natureza 

jurídica própria, os Bancos (exceto o BNDS) são sociedades anônimas, a Cooperativa 

é uma sociedade limitada, não sujeito a falência, e Meinen (2002) destaca as 

seguintes diferenças entre Cooperativas e Bancos: “Os Bancos são sociedade de 

capital, e o poder é exercido na proporção do número de ações, e as Cooperativas de 

Crédito são sociedade de pessoas, onde o voto tem peso igual para todos. (p.16)”. 

Segundo Pinheiro (2007): “As cooperativas de crédito são instituições financeiras 

constituídas sob a forma de sociedade cooperativa, tendo por objetivo a prestação de 

serviços financeiros aos associados. (p.7)”. Também sobre Cooperativas, Nelson 

Abrão afirma: 

 

O teor do art. 1º do Decreto n. 60.597, de 19 de abril de 1967, “as cooperativas 
são sociedades de pessoas com forma jurídica própria, de natureza civil, sem 
finalidade lucrativa, não sujeitas à falência organizadas para prestação de 
serviço ou exercício de outras atividades de interesse comum dos 
associados”. São, pois, organizações que tem por escopo desenvolver a 
chamada mutualidade. (p.37) 
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Os produtos e serviços oferecidos pela Cooperativa e Banco são praticamente 

os mesmos: conta corrente, poupança, e outras aplicações, cartão de crédito e débito, 

linhas de crédito, transferências diversas, pagamentos, seguros, consórcio, etc.  O 

que diferenciam os dois são os administradores e coparticipação dos clientes, uma 

vez que os Bancos são administrados por terceiros e as Cooperativas são 

administradas pelos próprios cooperados, tendo as decisões compartilhadas através 

de votos com peso igual para todos os sócios. 

 

  

 

3.5 - Satisfação do cliente 

 

Bancos e Cooperativas, embora prestem os mesmos serviços, possuem um 

referencial diferenciado em questão aos usuários destes serviços, e a satisfação do 

cliente deve vir sempre em primeiro lugar, visando isso, é possível perceber que as 

Cooperativas se identificam mais com sua clientela em razão da mesma participar 

ativamente de sua administração e organização em um contexto geral.  

Em relação a isso, visivelmente os cooperados são mais satisfeitos com o 

sistema de Cooperativas quando se diz respeito ao sistema bancário. Em relação à 

satisfação dos clientes, Kotler (2005, p.42) destaca: “satisfação consiste na sensação 

de prazer ou desapontamento de uma pessoa resultante da comparação entre o 

desempenho (ou resultado) percebido de um produto e suas expectativas. ” 

Para Shiozawa (2013, p. 86): “ Qualidade significa satisfazer o cliente 

atendendo todas as suas necessidades”. Segundo o autor, partindo deste princípio 

criaram definições entre o cliente e a organização, podemos destacar: a satisfação: 

que é suprir as necessidades do cliente; a fidelização: que torna o cliente fiel ao seu 

produto/marca/instituição; e o encantamento: que alcança um alto grau de satisfação 

do cliente. 

Para um melhor atendimento do cliente, é fundamental conhecer os desejos e 

as necessidades atuais e futuras do cliente, sendo assim será um ponto positivo para 

o desempenho das empresas e a satisfação de seus clientes.  
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Silvia (2011, p. 14), afirma que apenas duas coisas são importantes.  

A primeira é o cliente, e a segunda é o produto ou serviço. Nisto se 
enquadra o atendimento aos clientes, se você atende bem os clientes eles 
virão sempre e de novo, e de novo. Se você tem um bom produto ou 
serviço, o cliente será fiel e retornará com novos clientes. Deste modo, os 
clientes terão por uma organização que tem como meta o atendimento e 
a qualidade.  

A satisfação dos clientes com o atendimento se mede na sensação de prazer ou 

desapontamento diante do resultado da prestação de serviço bancário, isso é 

percebido facilmente com um simples olhar de quem atende o cliente ou mesmo 

quando este ao sair agradece e aperta a mão do colaborador (CARVALHO, 2012).  

Embora alguns associados possuam contas em outros Bancos, eles priorizam o 

sistema de Cooperativas, pelos mesmos estarem mais acessíveis às suas 

necessidades. Independente de qual instituição financeira que os clientes possuem 

conta, ele tem seus direitos garantidos, e com isso ele vai ter maior satisfação.  

O intuito deste trabalho é verificar onde estão os possíveis erros, para melhorias 

serem aplicados nas Cooperativas a fim de que as mesmas se tornem futuramente 

mais destacadas no mercado financeiro. 
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4 - CRONOGRAMA 

 

 

 

5 – RECURSOS HUMANOS 

 

MATERIAIS VALOR (R$) 

FOLHA DE PAPEL A4 20,00 

IMPRESSÕES 200,00 

ENCADERNAMENTO 20,00 

        TOTAL =                             240,00 

Outros custos que poderão ser gastos com a aplicação do pré-projeto, serão 

custeados com recursos próprios. 

 

ATIVIDADES A  

SEREM 

DESENVOLVIDAS 

 

 

Mar. 

 

 

Abr. 

 

 

Mai. 

 

 

Jun. 

 

 

Ago. 

 

 

Set. 

 

 

Out. 

 

 

Nov. 

 

 

Dez. 

Elaboração do pré-

projeto 

  X  X X       

Correção do pré-projeto   X        

Apresentação do pré-

projeto 

 

 

   X       

Pesquisa de campo          X X   

Analise dos dados 

coletados e 

interpretação 

    X X X   

Redação da Monografia        X  X   

Revisões e correções       X X  

Apresentação do TCC          X  

Entrega do TCC 

Final 

           X 
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