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RESUMO 
 

Em meio ao crescente avanço da tecnologia da informação, todos os setores 

comerciais passaram por grandes transformações com a chegada da era digital, e 

no meio bancário não foi diferente. Estas mudanças podem ser caracterizadas com 

o crescente número de terminais eletrônicos, disponibilidade de realizar transações 

bancárias via internet banking, aplicativos instalados em celular para maior 

praticidade, privacidade e comodidade. Devido a isso, este estudo apresenta como 

objetivo identificar os desafios enfrentados pelos vendedores em agências bancárias 

com o intuito de atingir metas estabelecidas de vendas, mediante este cenário. Para 

tanto, foi realizada uma revisão de literatura sobre o tema e uma pesquisa de campo 

em algumas agências bancárias do Santander, Bradesco e Banco do Brasil. Foi 

aplicado um questionário para os vendedores que trabalham em tais agências 

bancárias. A pesquisa foi enviada para 100 vendedores e destes 43% responderam 

o questionário. Após a aplicação os dados obtidos foram tabulados e apresentados 

em forma de gráficos, concluindo-se que o fato das tecnologias estarem avançando 

rapidamente pode ser uma ameaça para algumas profissões, porém o capital 

humano é um potencial que deve ser explorado e ser uma diferenciação perante a 

tecnologia. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O profissional de vendas, para sobreviver ante as constantes mudanças no 

mundo, deve ter visão de empresário e agir como tal. É preciso entender a evolução, 

e compreender o perfil dos clientes, que no atual conjunto do mercado não buscam 

apenas produtos, buscam soluções. Em meio ao crescente avanço da tecnologia da 

informação o setor bancário também se adaptou a esta nova realidade tecnológica. 

Estas mudanças podem ser caracterizadas com o crescente número de terminais 

eletrônicos, ou também conhecidas, caixas eletrônicos, disponibilidade de realizar 

transações bancárias via internet banking que podem ser acessados de qualquer 

local com um equipamento conectado à internet, aplicativos instalados em celular 

para maior praticidade, privacidade e comodidade.  



 

 

Sendo assim, este estudo tem como objetivo identificar os desafios 

enfrentados pelos vendedores em agências bancárias com o intuito de atingir metas 

estabelecidas de vendas, mediante este cenário. Para sua realização, utilizamos a 

pesquisa de campo e como instrumento um questionário. A pesquisa está 

estruturada em três etapas. Na primeira etapa foi realizada uma revisão bibliográfica 

de autores conceituados sobre o tema, posteriormente, na segunda etapa foi 

desenvolvida a pesquisa de campo que se iniciou com a aplicação de um teste 

piloto, o questionário, por fim, na quarta etapa realizada a tabulação de dados, 

interpretação e a apresentação da discussão e resultados e a conclusão do estudo.  

 

2 OBJETIVO 

Este estudo apresenta como objetivo identificar os desafios enfrentados pelos 

vendedores em agências bancárias com o intuito de atingir metas estabelecidas de 

vendas 

 

3 METODOLOGIA 

O objetivo deste estudo é identificar os desafios enfrentados por vendedores 

de agências bancárias, com o intuito de atingir metas estabelecidas de vendas. Para 

isso foi realizada uma revisão de literatura sobre os temas marketing, marketing 

bancário e marketing de relacionamentos, um teste piloto e por fim, a pesquisa de 

campo. 

O teste piloto foi aplicado nos dias 30 e 31 de Julho de 2018, com o intuito de 

verificar a viabilidade de utilização do questionário elaborado. Após a aplicação 

deste pré-teste, foram analisadas as respostas e também o que poderia ser 

modificado. Por fim questionário foi adequado para então ser aplicado oficialmente. 

A pesquisa de campo foi realizada em algumas agências bancárias do 

Santander, Bradesco e Banco do Brasil, sendo: No Banco Santander o questionário 

foi aplicado em agências das cidades de Santa Fé do Sul, Palmeira do D’Oeste, 

Aparecida do D’Oeste e Jales, no Banco do Brasil em agências de Santa Fé do Sul 

e Palmeira do D’Oeste e do Banco Bradesco na agência de Santa Fé do Sul e 

Palmeira D’Oeste, nos dias 1,2,3,6,7 e 8 de Agosto de 2018. A pesquisa abrangeu 

um universo de aproximadamente 100 pessoas, somando todos os funcionários das 

agências citadas, porém apenas 43 vendedores responderam ao questionário. A 

aplicação do instrumento de pesquisa foi realizada na própria agência, conforme 



 

 

disponibilidade do respondente. Cada vendedor recebeu seu questionário e teve de 

10 a 15 minutos para respondê-lo. Após o término os questionários foram colocados 

em um envelope que foi lacrado para não permitir a identificação do respondente. 

Após esta aplicação os dados foram tabulados e analisados possibilitando 

demonstração gráfica do resultado. 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

O setor bancário tem como característica a prestação de serviço. É um setor 

de vital importância, tendo em vista o seu desempenho na economia nacional. Mas 

somente pouco tempo atrás os bancos brasileiros colocaram os clientes como centro 

das atenções na demarcação do foco de seus produtos e serviços (POLIDORO, 

2006).  

O marketing consiste em lidar com um mercado em constante mudança e 

que, para entender o marketing devemos entender como o mercado vem evoluindo 

nos últimos anos.  

Marketing Digital são atividades que promovem a comunicação de uma 

empresa, de maneira que possa conquistar novos clientes, dando a possibilidade de 

uma interação mais acessível de comunicação com o seu público.  

As tendências demonstram uma nova espécie de consumidor, aquela que 

será a maioria no futuro próximo, está emergindo globalmente, o consumidor jovem, 

urbano e de classe média, com facilidade de mobilidade e conectividade fortes. 

Enquanto os mercados maduros estão lidando com uma população que envelhece, 

o mercado emergente está desfrutando do dividendo demográfico de uma população 

mais jovem e mais produtiva (KOTLER, 2017). 

Mas o fator que distingue esse novo tipo de consumidor de outros mercados 

que vimos antes é sua mobilidade, eles deslocam muito, com frequência trabalham 

longe de casa e vivem em ritmo acelerado. Tudo deve ser muito rápido e poupar 

tempo, pois o tempo disponível é muito pequeno. Sendo nativos da era digital, 

podem tomar decisões de compra em qualquer lugar e a qualquer momento, 

envolvendo uma grande variedade de dispositivos (KOTLER, 2017).  

Uma interação que combina com essa nova tendência de consumidores é o 

marketing 4.0, na economia digital, a interação sozinha digital não é suficiente e este 

marketing também mescla estilo com substância. Alavanca a conectividade máquina 

a máquina e a inteligência artificial a fim de melhorar a produtividade do marketing, 



 

 

enquanto impulsiona a conectividade pessoa a pessoa com o intuito de fortalecer o 

engajamento do cliente (KOTLER, 2017).  

O foco do Marketing Digital é desenvolver estratégias de marketing através da 

internet, em que organizações e consumidores buscam interatividade total nos seus 

relacionamentos, proporcionando uma troca de informações rápida, personalizada e 

dinâmica. (PINHO, 2000).  

O marketing digital não pretende substituir o tradicional, ambos devem 

coexistir com papeis permutáveis. (KOTLER, 2017). 

Para uma empresa inserir o plano de marketing de reacionamento, se faz 

necessário primeiramente implantar a cultura de fidelização dos clientes junto aos 

seus colaboradores, pois a relação entre a empresa e o cliente inicia-se no primeiro 

contato. O Marketing de relacionamento é de suma importância para estas 

instituições, é o processo de proporcionar satisfação contínua aos clientes, devem 

demonstram uma imagem de solidez, ética e compromisso, a partir dessa percepção 

o cliente desenvolve confiança e decide se devem adquirir os serviços da empresa. 

Outras estratégias de marketing também são utilizadas, como também conceitos de 

liderança, vendas e atendimento.  

A visão de Kotler, Ian Gordon (1998), define o marketing de relacionamento 

como: “[...] o processo contínuo de criação e compartilhamento de valores com os 

clientes que a empresa escolhe para atender” (GORDON, 1998, p. 16). Ele ainda 

reconhece a importância de aprender com clientes a criar o valor que cada um 

deseja, admitindo que esses valores não sejais exclusivos para eles. 

O cliente, da mesma forma que um parceiro em uma união amorosa, deseja 

sentir-se como “o mais importante fator na vida de um vendedor”. Sem isso, ele pode 

deixar a fidelidade de lado e partir para outros representantes de vendas. Portanto, 

um bom relacionamento só se constrói com base em uma gama de bons serviços ao 

cliente, um serviço que saia a expectativa (COBRA, 2000).  

Algumas estratégias mais utilizadas são: atendimento de boa qualidade, 

programas de fidelidade, interações em redes sociais, lembrancinhas de aniversário, 

informações e ofertas de produtos, entre outras. 

O marketing de relacionamentos é um conjunto de estratégias para a 

construção e disseminação de marca e fidelização de clientes, além de fazer com 

que estes clientes se tornem defensores e divulgadores. Não é uma estratégia que 

age apenas em curto prazo, pelo contrário, seu objetivo é criar uma relação contínua 



 

 

e progressiva. Além disso, quando um cliente passa por uma experiência positiva em 

uma empresa é muito provável que queira permanecer fiel e divulgar sua experiência 

(COBRA, 2000).   

 

5 RESULTADOS  

Após a coleta os questionários foram analisados qualitativamente, na 

sequência os dados obtidos transformaram-se em gráficos que permitiram uma 

melhor análise dos resultados para se permear as considerações finais desta 

pesquisa. Por questões éticas, foi dado ao pesquisado direito ao anonimato, sendo 

apresentado neste estudo apenas o perfil dos mesmos. 

Podemos observar pelo resultado da pesquisa que a quantidade maior de 

entrevistados trabalha na área comercial. Este dado demonstra que estes 

entrevistados têm uma vivência prática do que esta sendo questionado no estudo. 

Cada vendedor de agência bancária deve responder por uma meta de vendas que é 

estabelecida a partir da pontuação mensal. As vendas mensais não tem um mínimo 

e nem um teto máximo estipulado, porém são cobrados de acordo com o cargo 

ocupado. De acordo com a classificação são determinados quadrantes, são eles: A, 

B, C e D, onde D é o quadrante mínimo, considerado negativo, e A é a melhor 

classificação. Quando um vendedor atinge a pontuação de 50 pontos estará no 

quadrante D e acima de 150 pontos, classificado no quadrante A. A pontuação pode 

chegar a 300 pontos.  

De acordo as respostas obtidas na questão 2, pode-se observar que a média 

de venda está em maior parte nos 100 pontos, indicando que o maior número dos 

entrevistados atingi o exigido, ou seja, os 100 pontos que representa 32,56% 

atingem a meta a qual são cobradas.  

Contudo, podemos dizer que mais de 33 % dos entrevistados ficaram abaixo 

da meta exigida, podendo assim implicar em resultados e exposições negativas ao 

funcionário. A partir deste dado. Para toda e qualquer promoção, são avaliados 

estes ritmos de vendas, ficando assim impedido de subir de cargo aquele que não 

possuir um histórico de metas classificado em quadrante A, de acordo com o gráfico 

apresentado, apenas 12%.  

No terceira questão podemos notar que a idade média dos clientes que 

frequentam as agências esta entre os 38 a 45 anos. O que pode representar que as 

pessoas desta idade ainda tem a cultura de realizar suas atividades bancárias 



 

 

pessoalmente, o motivo pode ser cultual e motivado pela insegurança proveniente 

do medo de fraudes e a sistemática por meios digitais. 

Já na questão 4, podemos afirmar que a média salarial dos clientes atendidos 

tanto na área comercial quanto na área de atendimentos está entre os R$ 2.000,00 e 

os R$ 3.000,00. 

Através dos dados observados na questão de número 5, foi possível obter as 

seguintes informações: 62,79% do público pesquisado acreditam que o principal 

concorrente que lhe oferece perigo e dificuldades são outras instituições financeiras, 

onde se pode dizer que há certa rivalidade pelo crescimento através do declínio do 

concorrente. Em segundo lugar com 18,60% dos entrevistados, vemos que os meios 

digitais que são disponibilizados e incentivados pelas instituições faz com que o 

cliente deixe de ir à agência bancária e isso reduz as vendas que poderiam ser 

realizadas pelo gerente ou atendente das agências. A questão também 

disponibilizou a opção para que o entrevistado pudesse justificar sua escolha 

anterior, e a maioria das respostas foi justificada, segundo que para eles, a 

concorrência utiliza-se de modos desleais para atingirem seus resultados fazendo 

com que venham a perder alguns clientes, fato que também dificulta o processo de 

fidelização, pois se aproveitando da situação de disputa as pessoas aguardam 

melhores propostas para migrar de uma instituição financeira a qual tenha realizado 

suas transações para outra que lhe oferecer melhor benefício no momento.  

 
Gráfico 1 – Clareza do planejamento e das metas   Gráfico 2 – Análise do ambiente de trabalhos      

            
Fonte: Dos próprios autores                                Fonte: Dos próprios autores 

 
No gráfico 1 que representa a questão 6, observamos que 74,42 % dos 

pesquisados reconhecem que a empresa oferece um planejamento e as metas 

claras, o vem por facilitar o desempenho das atividades do colaborador para que no 

fim do exercício tenham resultados significativos. 



 

 

No gráfico 2, podemos concluir também que 33% dos pesquisados avaliam 

que as ferramentas disponibilizadas pelas instituições contribuem para o alcance das 

metas, dentre estas ferramentas podemos citar os sistemas integrados e interligados 

de cada agência, o qual oferece informações como o perfil do cliente e 

automaticamente faz uma análise deste perfil para sugerir a oferta de determinados 

produtos. 

Por fim, pode-se concluir que os dois gráficos tem ligação direta, pois se uma 

empresa obtém clareza em seu planejamento e planos de ação e oferecem 

ferramentas de trabalhos que contribuem para o desempenho da função do 

colaborador, essa instituição está no caminho certo para chegar atingir os seus 

resultados prospectados. 

 
Gráfico 3 – A influência do estresse no                   Gráfico 4 – O vendedor bancário poderá 
                   rítmo das vendas                                 desaparecer 

     
  Fonte: Dos próprios autores                                  Fonte: Dos próprios autores 

 

No gráfico 3 é percebível que o excesso de tarefas, sejam elas burocráticas 

ou operacionais, podem acarretar em estresse e assim influenciar diretamente nas 

vendas. Assim, 55,81% dos entrevistados julgam não terem bom desempenho em 

vendas por estarem se desgastando em atividades que exigem certo esforço mental 

e desgaste emocional. 

Na questão 9, vemos que 76,74 % dos entrevistados sentiram dúvidas se o 

vendedor poderá ou não vir a desaparecer perante as novas tecnologias que vem 

surgindo no mercado. Por outro lado 23,26% afirmam com total certeza que a função 

do vendedor poderá se tornar escassa. Nesta questão também foi disponibilizado de 

forma aberta que os respondentes justificassem sua resposta, e foi constatado pela 

interpretação de suas justificativas que, a maior parte deles acredita que 

considerando o nível cultural dos clientes e uma fatia de mercado composta por 



 

 

clientes com idade mais avançadas, levará um tempo considerável para serem 

atingidos pelos efeitos dessa modernização, mas acreditam que, em um futuro 

distante, a imagem do vendedor irá se extinguir. Assim, é possível relacionar que a 

falta de motivação pode estar relacionada à preocupação dos colaboradores, ou 

seja, esses colaboradores sentem-se ameaçados pelas estratégias digitais e presos 

aos processos burocráticos.  

Na questão 10, podemos concluir que 72,09% dos pesquisados veem os 

sistemas interligados internos como suficiente para respaldo e apoio, e outros 

27,91% acreditam que parcialmente suficientes, assim pode-se afirmar que as 

instituições contribuem diretamente para o desempenho das funções de seus 

colaboradores. 

Na questão 11, podemos notar que com os incentivos das mídias digitais 

através de taxas reduzidas para serviços contratados pelo meio digital, estão 

estimulando aos clientes há não utilizarem os serviços presenciais nas agências. 

Entretanto, 67,44% julga que em partes essa prática influencia nas vendas 

juntamente com outros 23,26 % que afirmam com certeza essa questão. 

Neste contesto podemos concluir que, apesar de oferecer ferramentas de 

qualidade, ainda sim não é suficiente para superar aos desafios que esse vendedor 

enfrenta no seu dia a dia para não ser prejudicado pela evolução da tecnologia. 

No questão de número 12, podemos ver que 83,72% dos pesquisados veem 

que as ferramentas digitais são meios mais ágeis e que facilitam na solução de 

problemas operacionais e agilidade no processo, assim podendo aumentar sua 

produtividade.  

Na questão 13 nota-se que, perante tantos estímulos para o meio digital, 

ainda sim 44% dos pesquisados acredita que existe receio ao uso das ferramentas 

digitais por medo de fraudes e também outros 21% acreditam que o nível cultural do 

cliente influencia na forma de realizar suas operações. Também foi levantado por 

meio da forma de justificativa da escolha da opção, onde a maioria desses 

entrevistados afirmaram destinar partes burocráticas as centrais de relacionamento e 

ferramentas digitais, pois se torna um processo mais ágil ao cliente e ao atendente. 

Para finalizar o questionário, foi proposto aos entrevistados dar sugestões 

para facilitar e melhorar o desempenho das atividades operacionais sem que deixem 

de atingir as metas estabelecidas pela instituição. A questão foi destinada aos 

respondentes com o intuito de levantar sugestões que contribuíram para o melhor 



 

 

desempenho de certas atividades em conjunto e na maioria das repostas foi possível 

identificar que acreditam que um melhor planejamento e divisão do trabalho poderia 

oferecer melhores resultados para a equipe, para que assim possam destinar mais 

tempo para dedicar atenção e foco às vendas e deixar as atividades operacionais 

para horários em que a agência esteja fechada. 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O profissional de vendas, para sobreviver ante as constantes mudanças no 

mundo, deve ter visão de empresário e agir como tal. É preciso entender a evolução 

e saber lidar com ela, e compreender, principalmente o perfil dos clientes, que não 

buscam apenas produtos, buscam soluções. Quando se trata de vendas, duas 

coisas mudaram drasticamente em comparação aos tempos passados: as pessoas 

tendem a ser mais prudentes ao gastarem seu dinheiro e há uma grande oferta de 

bens e serviços disponíveis, marketing arrojado e diferentes canais de propaganda e 

divulgação.  

Desta forma o objetivo deste trabalho identificar os desafios enfrentados pelos 

vendedores em agências bancárias com o intuito de atingir metas estabelecidas de 

vendas, mediante este cenário, e assim pode constatar que entre os desafios 

enfrentados, o principal apontado seria proveniente da alta concorrência e ofertas de 

serviços de outras instituições bancárias. Como também, foi destacado pelos 

vendedores em agências bancárias que em meio a tantos desafios, a preocupação 

em ter que constantemente atingir as metas estabelecidas pela empresa dificulta o 

desenvolvimento e desempenho de um bom trabalho, e que esta sobrecarga de 

trabalho influencia o ritmo de vendas.  

Segundo este estudo os vendedores se mantêm empenhados na elaboração 

de seu trabalho, buscando incessantemente atingir as metas estabelecidas pela 

empresa e cativar seus clientes, entretanto pode-se perceber a insegurança perante 

a futura existência da função que desempenham na agência.  

Dessa forma, conclui-se que, as agências oferecendo meios e condições de 

trabalho favoráveis para que o vendedor crie um vínculo com o cliente, realizando 

um atendimento onde ele possa compreender e satisfazer suas necessidades, de 

forma com que este cliente sinta-se uma peça importante e possa ser fiel a empresa 

e propague sua experiência negativa. A cultura e as ações desenvolvidas devem ser 

voltadas para o cliente, para tanto é necessário reduzir a cobrança excessiva de 



 

 

metas e a obrigatoriedade de vender determinados produtos aos clientes e sim o 

que verdadeiramente eles necessitam no momento.  

Podemos concluir a partir dos dados obtidos na pesquisa que, o vendedor 

bancário necessita aperfeiçoar, inovar e reinventar seu modo de agir, para que seu 

modo de agir não interfera em seus resultados ocasionando um déficit em suas 

metas e pontuação.  

O fato das tecnologias estarem avançando rapidamente pode ser uma 

ameaça para algumas profissões, porém o capital humano é um potencial que deve 

ser explorado e ser uma diferenciação perante a tecnologia. 
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