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1. 14 princípios 

2. 4 P's do serviço 

3. abordagem por projetos 

4. abordagem por sistemas 

5. ação corretiva 

6. adaptabilidade 

7. adequação ao uso 

8. administração 

9. administração ambulante 

10. administração da qualidade 

11. administração da qualidade total 

12. administração de marketing 

13. administração de operações 

14. administração de serviços 

15. administração estratégica 

16. administração multifuncional 

17. administração orientada para o processo 

18. administração orientada para o resultado 

19. administração participativa 

20. administração por objetivos 

21. administração superior 

22. adotar a nova filosofia 

23. aferidor de maturidade da gerência da qualidade 

24. agência 

25. agência de corporate 

26. agência private 

27. agir como pequeno porte 

28. alavancagem 

29. alcançar o seis sigma 

30. alegria 

31. alta administração 

32. alta-direção 

33. ambiente da organização 

34. ambiente de marketing 

35. amostragem aleatória 

36. amplitude do processo 

37. análise competitiva 

38. análise de Pareto 
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39. análise de processo 

40. análise do valor 

41. antimarketing 

42. aperfeiçoamento contínuo 

43. aperfeiçoamento da qualidade 

44. aperfeiçoar o sistema 

45. aprimoramento do processo 

46. Associação Brasileira de Normas Técnicas 

47. atender às necessidades do cliente 

48. atendimento 

49. atendimento eletrônico 

50. atendimento face única 

51. atividades de marketing 

52. atividades em pequenos grupos 

53. auditoria 

54. auditoria da qualidade 

55. auditoria da qualidade do processo 

56. auditoria da qualidade do serviço 

57. auditoria de certificação 

58. auditoria de conformidade 

59. auditoria de eficácia 

60. auditoria do fornecedor 

61. auditoria do sistema da qualidade 

62. auditoria do usuário 

63. auditoria externa da qualidade 

64. auditoria interna da qualidade 

65. autocontrole 

66. auto-serviço 

67. banco virtual 

68. bancos 

69. benchmarking 

70. brainstorming 

71. brainwriting 

72. brief do serviço 

73. cadeia cliente-fornecedor 

74. cadeia de clientes 

75. cadeia de valor 

76. cálculo da qualidade 
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77. campo de serviços 

78. canal de distribuição 

79. canal de distribuição de serviços 

80. capacidade do processo 

81. capacidade do serviço 

82. característica intangível dos serviços 

83. característica tangível dos serviços 

84. características da qualidade 

85. características do marketing de serviços 

86. características do serviço 

87. caracterização de processo 

88. carta de controle 

89. carta de tendências 

90. carta programada de processo de decisão 

91. causa acidental 

92. causa aleatória 

93. causa atribuível 

94. causa comum 

95. causa especial 

96. causa não-natural 

97. causa natural 

98. CB-25 

99. célula 

100. célula confusa 

101. célula focalizada 

102. certeza 

103. certificação de agência bancária 

104. certificação de sistema da qualidade 

105. certificação ISO 9000 

106. certificado de conformidade com as normas ISO 
9000 

107. certificado ISO 9000 

108. cessar a aprovação de orçamentos com base no 
preço 

109. checklist 

110. ciclo da garantia da qualidade 

111. ciclo da qualidade 

112. ciclo de controle 

113. ciclo de Deming 



Tab1 Consulta 

UCE 

114. ciclo de melhorias 

115. ciclo de realimentação 

116. ciclo de rotina 

117. ciclo de serviço 

118. ciclo de Shewhart 

119. ciclo de vida do cliente 

120. ciclo de vida do produto 

121. ciclo de vida do serviço 

122. ciclo do fracasso 

123. ciclo do sucesso 

124. ciclo PaFVA 

125. ciclo PDCA 

126. ciclo PFVL 

127. círculos de controle da qualidade 

128. classificação dos serviços 

129. cliente 

130. cliente de serviços 

131. cliente externo 

132. cliente final 

133. cliente freqüente 

134. cliente institucional 

135. cliente intermediário 

136. cliente interno 

137. cliente misterioso 

138. cliente novo 

139. cliente particular 

140. cliente perdido 

141. cliente potencial 

142. cliente recuperado 

143. cliente-fantasma 

144. clientelização 

145. coeficiente de capacidade do processo 

146. coeficiente de potencial do processo 

147. colaborador 

148. comitê da qualidade 

149. communication-mix do banco 

150. companhia 

151. competência essencial 
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152. competição seis sigma 

153. complexidade 

154. composto de marketing 

155. comprador de serviços 

156. comprador fantasma 

157. comunicação com o público 

158. conceito de marketing 

159. conceito de serviço 

160. conceito de serviço self-service 

161. concorrência com base no tempo 

162. conferência de desenvolvimento 

163. confiabilidade 

164. confiança do cliente 

165. conformação 

166. conformidade 

167. conformidade do serviço 

168. conselho da qualidade 

169. constância de propósito 

170. consultor 

171. consumerismo 

172. consumidor 

173. controle da qualidade 

174. controle da qualidade amplo empresarial 

175. controle da qualidade de Shewhart 

176. controle da qualidade defensivo 

177. controle da qualidade do serviço 

178. controle da qualidade na empresa inteira 

179. controle da qualidade ofensivo 

180. controle da qualidade total 

181. controle do destino 

182. controle do processo 

183. controle estatístico 

184. controle estatístico da qualidade 

185. controle estatístico do processo 

186. cooperação 

187. credenciamento 

188. criar constância de propósito 

189. cultivo da marca 
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190. cultura 

191. curva de fidelidade 

192. custo da baixa qualidade 

193. custo da má qualidade 

194. custo da não-qualidade 

195. custo da qualidade 

196. custo da qualidade ruim 

197. custo de avaliação 

198. custo de avaliação da qualidade 

199. custo de falha externa 

200. custo de falha interna 

201. custo de falha não verificável 

202. custo de falha verificável 

203. custo de obtenção da qualidade 

204. custo de prevenção 

205. custo de recuperação 

206. custo de troca de fornecedor 

207. custo do serviço 

208. custo-alvo 

209. customização maciça 

210. dados demográficos 

211. dados psicográficos 

212. decisão por consenso 

213. defeitos por milhão 

214. defeitos por milhão de oportunidades 

215. defeitos por unidade 

216. definição operacional 

217. delegação 

218. delegar competência 

219. demanda de serviço 

220. demarketing 

221. desafio do seis sigma 

222. desdobramento da função qualidade 

223. desempenho 

224. desenvolvimento da qualidade 

225. desenvolvimento de pessoal 

226. desenvolvimento de recursos humanos 

227. desenvolvimento do produto 
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228. design do serviço 

229. despertar 

230. desvio padrão 

231. diagrama corrido 

232. diagrama de afinidade 

233. diagrama de análise de dados matriciais 

234. diagrama de árvore 

235. diagrama de atividades 

236. diagrama de causa e efeito 

237. diagrama de dispersão 

238. diagrama de flechas 

239. diagrama de fluxo 

240. diagrama de Ishikawa 

241. diagrama de matriz 

242. diagrama de Pareto 

243. diagrama de relações 

244. diagrama espinha de peixe 

245. diagrama PDPC 

246. diligenciamento da qualidade 

247. dimensão da qualidade 

248. dimensão da qualidade de serviços 

249. dimensão determinante 

250. dimensão importante 

251. dinâmica da qualidade 

252. diretriz da qualidade 

253. disponibilidade 

254. disseminação de informações 

255. distribuição binomial 

256. distribuição de Poisson 

257. distribuição normal 

258. divergência 

259. dono do processo 

260. duração do serviço 

261. economia da qualidade 

262. economia de escala 

263. economia de escopo 

264. economia de integração 

265. efeito corrente 
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266. efeito paradigma 

267. efeito sinergia 

268. elementos básicos da visão estratégica de serviços 

269. elementos do serviço 

270. elementos integrativos da visão estratégica de 
serviços 

271. eliminar a necessidade de inspeção em massa 

272. eliminar as barreiras entre os departamentos 

273. eliminar lemas, exortações e metas 

274. eliminar o medo 

275. eliminar padrões de trabalho 

276. embalagem de serviços 

277. empowerment 

278. empregado 

279. empresa 

280. empresa de classe mundial 

281. empresa de serviços 

282. empresa financeira 

283. empresa prestadora de serviços 

284. empresa virtual 

285. empresa-cliente 

286. encantar o cliente 

287. enchanted customer 

288. endomarketing 

289. enfoque na organização 

290. enfoque no cliente 

291. enfoque no processo 

292. enfoque no produto 

293. engajar todos na realização da transformação 

294. engenharia da qualidade 

295. envolvimento dos empregados 

296. equipe de melhoria contínua 

297. equipe de melhoria da qualidade 

298. erradicação da causa de erros 

299. erros por milhão 

300. erros por milhão de oportunidades 

301. erros por unidade 

302. esclarecimento 

303. esforço sobre-humano 
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304. especialização flexível 

305. especificação 

306. especificação do serviço 

307. espiral da qualidade 

308. estabilidade dinâmica 

309. estação de trabalho 

310. estado de controle estatístico 

311. estratégia de acompanhamento da demanda 

312. estratégia de criar switching costs 

313. estratégia de diferenciação 

314. estratégia de distribuição para serviços 

315. estratégia de nivelamento da capacidade 

316. estratégia de operações 

317. estratégia de operações focalizada 

318. estratégia de serviços 

319. estratégia empresarial 

320. estratégia essencial 

321. estratificação 

322. estudo da potencialidade do processo 

323. estudo de mercado bancário 

324. excelência de execução 

325. excelência em serviços 

326. executivo de marketing 

327. expectativa do cliente 

328. extremidades do serviço 

329. fábrica de serviços 

330. facilitador 

331. farmácia financeira 

332. feedback 

333. ferramentas do marketing de serviços 

334. fidelidade do cliente 

335. fila de espera 

336. filosofia Deming 

337. floating 

338. fluxo de processo do serviço 

339. fluxograma 

340. foco 

341. folha de coleta de dados 
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342. folha de verificação 

343. fool proof 

344. fornecedor 

345. fornecedor de serviço 

346. fornecimento de serviço 

347. franquia 

348. função 

349. função de linha de frente 

350. função de marketing 

351. função de operações 

352. função de payoff 

353. função de perda 

354. função de retaguarda 

355. função de tolerância 

356. função mercadológica 

357. função qualidade 

358. funcionário 

359. funcionário potencializado 

360. garantia da qualidade 

361. garantia de serviço 

362. generosidade 

363. gerência da qualidade 

364. gerência de campo 

365. gerência de marketing 

366. gerência de processos 

367. gerência de produto 

368. gerência participativa 

369. gerenciamento da qualidade 

370. gerenciamento da qualidade por toda a empresa 

371. gerenciamento da qualidade total 

372. gerenciamento de produção just-in-time 

373. gerenciamento por objetivos 

374. gestão 

375. gestão da qualidade 

376. gestão de operações 

377. gestão estratégica 

378. gestão estratégica da qualidade 

379. gestão estratégica dos serviços 



Tab1 Consulta 

UCE 

380. gestão orientada para o processo 

381. gestão orientada para o resultado 

382. gestão participativa 

383. gestão pela qualidade total 

384. gestão pela qualidade total em serviços 

385. gestão por objetivos 

386. gráfico corrido 

387. gráfico de controle 

388. gráfico de controle de Shewhart 

389. gráfico de Gantt 

390. gráfico de Pareto 

391. gráfico PERT 

392. gravidade, urgência e tendência 

393. grupo de melhoria 

394. grupo de síntese 

395. hardware 

396. heterogeneidade 

397. histograma 

398. homem de marketing 

399. humanware 

400. implementação 

401. incerteza 

402. indicador da qualidade 

403. índice Cpk 

404. indústria de serviços 

405. infopreneurs 

406. informação 

407. informação experimental 

408. informação gerencial 

409. informação operativa 

410. informatização 

411. inovação 

412. input 

413. insatisfação do cliente 

414. inseparabilidade 

415. inspeção 

416. instituição financeira 

417. instituir liderança 
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418. instituir programa de educação e retreinamento 

419. instituir treinamento 

420. instrumentos de marketing 

421. intangibilidade 

422. integração 

423. integridade 

424. interação 

425. interface 

426. International Organization for Standardization 

427. investimento no sucesso dos colaboradores 

428. item de controle 

429. item de demanda dependente 

430. item de demanda independente 

431. item de verificação 

432. itens do serviço 

433. just-in-time 

434. kairyo 

435. kaizen 

436. lei de Pareto 

437. lições aprendidas 

438. líder 

439. liderança 

440. liderança baseada em valores 

441. liderança da qualidade 

442. limite inferior de controle 

443. limite inferior de especificação 

444. limite superior de controle 

445. limite superior de especificação 

446. limites de controle 

447. limites de especificação 

448. linha de fluxo 

449. lista de conferência 

450. lista de controle 

451. lista de verificação 

452. lucro social 

453. macromarketing 

454. manual da qualidade 

455. manutenibilidade 
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456. mapa da turbulência do mercado 

457. mapa de desenvolvimento do produto 

458. mapa perceptivo 

459. marketing 

460. marketing bancário 

461. marketing de serviços 

462. marketing defensivo 

463. marketing extensivo 

464. marketing intensivo 

465. marketing interativo 

466. marketing interno 

467. marketing mix 

468. marketing ofensivo 

469. marketing share 

470. mass customized 

471. matriz de priorização 

472. matriz de relações 

473. medida da qualidade 

474. melhoramento de serviço 

475. melhoria contínua 

476. melhorias 

477. memória social 

478. mercado 

479. mercado de consumo 

480. mercado de serviços 

481. mercado potencial 

482. meta 

483. método 5W 1H 

484. método de análise e solução de problemas 

485. método de teste 

486. método estatístico 

487. método estatístico de amostragem 

488. método para análise e melhoria do processo 

489. método PGP 

490. metodologia de pesquisa TARP 

491. metodologia M/PCpS 

492. micromarketing 

493. missão da empresa 
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494. missão do serviço 

495. modelo das cinco falhas 

496. modelo de sustentabilidade do sucesso 

497. momentos da verdade 

498. momentos de contato 

499. motivação extrínseca 

500. motivação intrínseca 

501. multiplicador 

502. não-conforme 

503. não-conformidade 

504. necessidade do cliente 

505. nível da qualidade 

506. nível de capacidade do serviço 

507. nível de demanda 

508. nível de qualidade aceitável 

509. nível de serviço 

510. nível ótimo da qualidade 

511. norma ISO 9000 

512. norma ISO 9001 

513. norma ISO 9002 

514. norma ISO 9003 

515. norma ISO 9004 

516. norma ISO 9004-2 

517. nova filosofia 

518. novos serviços 

519. objetivo da qualidade 

520. objetivo dinâmico 

521. operação de serviço 

522. organização 

523. organização de classe universal 

524. organização de qualidade total 

525. organização de serviços 

526. organização fornecedora 

527. organização holding 

528. organização multidivisionária 

529. organização por funções 

530. organização por mercado 

531. organização por produto 
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532. organização prestadora de serviços 

533. organização unificada 

534. otimização do sistema 

535. output 

536. package 

537. pacote de serviços 

538. padrão 

539. padrão de demanda 

540. padrão de qualidade 

541. padrão de serviço 

542. pagamento pela perícia 

543. paradigma 

544. paradigma da produção em massa 

545. partes por milhão 

546. pdca amplo-empresarial 

547. percepção 

548. perfil de variedade e customização 

549. persistência do serviço 

550. pesquisa de marketing 

551. planejamento a longo prazo 

552. planejamento da qualidade 

553. planejamento da qualidade dos serviços 

554. planejamento de marketing do banco 

555. planejamento do processo 

556. planejamento e desenvolvimento do produto 
bancário 

557. planejamento estratégico 

558. planejamento estratégico da qualidade 

559. planejamento tático 

560. planilha de planejamento da qualidade 

561. plano 

562. plano da qualidade 

563. plano de marketing do banco 

564. poka-yoke 

565. política da qualidade 

566. política de preço 

567. ponto de equilíbrio móvel 

568. pontualidade 

569. portfólio 
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570. posicionamento 

571. preço 

572. prêmio nacional da qualidade 

573. prestação de serviços 

574. prestador de serviços 

575. previsão de demanda 

576. previsão de vendas 

577. previsibilidade 

578. pricing 

579. princípio da continuidade 

580. princípio da proximidade 

581. princípio da similaridade 

582. princípio de Pareto 

583. princípio dos 80/20 

584. problema de amanhã 

585. problema de hoje 

586. problema de qualidade 

587. problema de serviço 

588. procedimento operacional padrão 

589. processador unitário 

590. processo 

591. processo de melhoria contínua 

592. processo de melhoria da qualidade 

593. processo de prestação de serviços 

594. processo de produção 

595. processo de serviço 

596. processo estável 

597. processo loja de serviços 

598. processo sob controle estatístico 

599. produção de serviços 

600. produtividade 

601. produto do serviço 

602. produto intangível 

603. programa 5 S 

604. programa brasileiro da qualidade e produtividade 

605. programa certifique-se 

606. programa da qualidade 

607. programa da qualidade de serviço 
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608. programa da qualidade do fornecedor 

609. programa da qualidade seis sigma 

610. programa da qualidade total 

611. programa de controle da qualidade 

612. programa de marketing 

613. programa de melhora da qualidade 

614. projetar para a produtibilidade 

615. projetar para as operações 

616. projeto de qualidade 

617. projeto de serviço 

618. promessa de serviço 

619. proprietário do processo 

620. prossumidor 

621. P's do posicionamento do serviço 

622. pudim instantâneo 

623. QFD real time 

624. qualidade 

625. qualidade assegurada 

626. qualidade de produção 

627. qualidade de projeto 

628. qualidade de vida 

629. qualidade de vida no trabalho 

630. qualidade do fornecedor 

631. qualidade do serviço 

632. qualidade do serviço bancário 

633. qualidade estratégica 

634. qualidade institucional da organização 

635. qualidade na gestão bancária 

636. qualidade naturalista 

637. qualidade operacional 

638. qualidade percebida 

639. qualidade total 

640. qualidade total em serviços 

641. qualimetria 

642. quality function deployment 

643. quantidade de pedido econômico 

644. quarteirização 

645. quatorze pontos de Deming 
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646. quatro categorias da qualidade de serviços 

647. quatro parâmetros universais do desempenho do 
serviço 

648. rastreabilidade 

649. reação em cadeia 

650. rede de serviços 

651. rede de serviços de núcleo central único 

652. reengenharia 

653. regra FIFO 

654. relacionamento baseado em confiança 

655. remover as barreiras ao orgulho da execução 

656. representante de serviços 

657. requisitos da qualidade 

658. respeito 

659. retrabalho 

660. retribuição indevida 

661. reverter a pirâmide 

662. revisão do projeto 

663. revisão do sistema da qualidade 

664. rotina 

665. sabedoria 

666. saber profundo 

667. satisfação do cliente 

668. scorecard 

669. segmentação de mercado 

670. segmento-alvo de mercado 

671. seis sigma 

672. servição 

673. serviço ampliado 

674. serviço bancário 

675. serviço de massa 

676. serviço essencial 

677. serviço financeiro 

678. serviço individual 

679. serviço interno 

680. serviço núcleo 

681. serviço perceptível 

682. serviço profissional 

683. serviço revolucionário 
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684. serviço substituto 

685. serviço tecnológico 

686. serviço total 

687. serviços 

688. serviços customizados 

689. serviços de comparação 

690. serviços de conveniência 

691. serviços especiais 

692. serviços facilitadores 

693. serviços humanos 

694. serviços industriais 

695. serviços personalizados 

696. sete ferramentas básicas da qualidade 

697. sete ferramentas estatísticas da qualidade total 

698. sete ferramentas gerenciais da qualidade 

699. sete novas ferramentas 

700. setor bancário 

701. setor de serviços 

702. shake dow 

703. sigma 

704. simultaneidade 

705. síndrome da pizzaria 

706. sistema 

707. sistema à prova de falhas 

708. sistema americano de produção 

709. sistema da qualidade 

710. sistema de distribuição de serviços 

711. sistema de garantia da qualidade 

712. sistema de informação da qualidade 

713. sistema de informação de marketing 

714. sistema de marketing 

715. sistema de medição 

716. sistema de operações 

717. sistema de prestação de serviços 

718. sistema de prestação de serviços opção fixa 

719. sistema de produção em massa 

720. sistema de produção interface/suporte 

721. sistema de serviços 
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722. sistema estável 

723. sistema flexível 

724. sistema Ringi 

725. sistema self-service 

726. sob controle estatístico 

727. software 

728. subotimização 

729. superar as expectativas do cliente 

730. suporte 

731. tarefa 

732. taxa de resposta 

733. técnica de análise da avaliação do programa 

734. técnica estatística 

735. técnicas de amostragem 

736. tecnologia de informação 

737. tecnologia de materiais 

738. tecnologia de métodos 

739. tecnologia flexível 

740. tempestade de idéias 

741. tempestade de idéias escritas 

742. tempo de ação 

743. tempo de acesso 

744. tempo de ciclo do sistema 

745. tempo de espera 

746. tempo do serviço 

747. teoria das filas 

748. terceirização 

749. terceiro sistema bancário 

750. time da qualidade 

751. total quality control 

752. total quality management 

753. trabalho em equipe 

754. transação de serviço 

755. treinamento 

756. treinamento de reciclagem 

757. treinamento em múltiplas funções 

758. treinamento inicial 

759. treinamento integrado 
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760. trilogia da qualidade 

761. trilogia Juran 

762. triplo papel 

763. unidade de negócio 

764. unidade de serviço 

765. usuário 

766. utilidade 

767. valor agregado 

768. valor fornecido 

769. valor percebido 

770. vantagem competitiva 

771. variabilidade 

772. variabilidade do processo 

773. variação aleatória 

774. venda negativa 

775. venda pessoal 

776. venda positiva 

777. verificação 

778. visão estratégica de serviços 

779. voz do cliente 

780. warusa-kagen 

781. zero cliente perdido 

782. zero defeito 

783. zona de atuação da agência 

 


