


CLIENTE É UMA PESSOA E

NÃO UMA CONTA COR-

RENTE", ENTOA A GEREN-

TE-EXECUTIVA DE CLIENTES

PESSOA FÍSICA DO BANCO DO BRASIL, JACINTA REIS.

Parece óbvio para quem é consumidor desse seg-
mento, mas só agora o discurso começa a tomar
contornos de ações concretas nesse setor que apre-
senta lucros na base das várias centenas de milhões
de reais e que não conta com a simpatia gene-
ralizada da sociedade.

Mas a ampla propaganda destacando o foco
no cliente é um sinal de que as atitudes e com-
promissos estão mudando nesse setor. O mi-
crocrédito, por exemplo, facilita o acesso ao
banco de pessoas que nunca antes tiveram
contato com uma instituição financeira. O
leque cada vez maior de clientes, que engloba
também perfis diferentes, levou o setor a
prestar mais atenção ao cadastro e ao banco de
dados que tem em mãos. Assim, o que antes
era apenas informação perdida num sistema,
passou a ser também ferramenta de marketing
para entender melhor o cliente.

E não foi só isso. O aumento da competi-
tividade no segmento fez com que os bancos
acordassem e passassem a deixar de lado as
ações de massa para dar lugar à segmentação,
prestando atenção aos ciclos de vida do cliente
na empresa e mantendo uma relação mais
próxima a ele. Isso pode ser percebido até
mesmo em algumas agências bancárias, que
têm passado por reformulações para tornar o
ambiente mais aconchegante.

De acordo com o vice-presidente de pla-
nejamento e atendimento da Fábrica Comu-
nicação Dirigida, Luiz Buono, essa competi-
tividade fez com que os bancos investissem
num marketing mais eficaz, buscando aumen-
tar as vendas e os resultados, crescendo tam-
bém a preocupação com o encantamento do
cliente. "Qualquer ação da área financeira visa
agregar valor para o cliente e gerar resultado;
simultaneamente, essa é a grande virada do



mercado financeiro. Não se pode mais
passar um ano gerando marca, valor",
diz. "Hoje é preciso se aproximar do
cliente, oferecendo produtos com qua-
lidade e, ao mesmo tempo, trazer
resultado para o acionista", declara.
Para ele, os bancos estão se especia-
lizando cada vez mais em fazer isso, já
que, na última década, têm conseguido
falar de maneira customizada com cada
público. "O grande fenômeno de con-
sumidor no poder encontra eco no
marketing bancário", comenta Buono.

"Ainda há muito que avançar, mas nunca vi, como agora, as
instituições financeiras tão sensíveis", diz ele. Buono lembra
que as campanhas não ficam mais três meses no ar como antes,
as marcas estão em construção o tempo todo e os pontos de
contato com o cliente aumentaram. "A coisa é muito viva, a
função do planejamento, tanto nas agências como nos clientes,
cresceu muito de importância para tocar essa música que ao
mesmo tempo encanta e vende para o consumidor", aponta.

E isso que os clientes esperam de um banco. E é assim que
o banco deve enxergar o cliente: um nome, ou seja, uma pes-
soa, antes de uma seqüência de números.

Foco no cliente é uma idéia já batida no mercado, em todos
os setores. No bancário ainda mais. O setor é um dos que a co-
moditização e similaridades entre concorrentes são mais visí-
veis. E difícil se destacar no coração do cliente tão exigente em

relação a tarifas, segurança e facilidade.
Mas existe uma saída. "E importante
entregar, a cada momento que o cliente
se relaciona com o banco, experiências
únicas que o ajude a alcançar seu ob-
jetivo", diz Jacinta, do BB. Simples de-
mais? Sim, como as mais efetivas so-
luções de problemas complexos. "Pro-
curamos o diálogo, no qual deixamos
de falar para os clientes e passamos a
falar com eles", explica.

O Banco do Brasil se esforça para
que sua marca reflita o que cada um de

seus 21 milhões de clientes espera de um banco, o trinômio
segurança, credibilidade e conveniência. Estabelecer um rela-
cionamento contínuo, aquele capaz de blindar o cliente, fa-
zendo com que ele prefira o banco em relação aos demais ou
até mesmo indique para os amigos é o desafio diário. Para
reforçar essa idéia, o programa de relacionamento do BB foi
recentemente remodelado. Agora ficou mais fácil e rápido
transformar transações e tempo de casa, em benefício - que é
o segredo de todo bom programa de recompensas. O programa
retribui a escolha do cliente pelo BB com a isenção de até 100%
em tarifas, a redução gradual nas taxas de juros do cheque
especial, além da troca de pontos por milhas aéreas e prêmios
diversos. Quanto mais o cliente concentra seus negócios no
banco, mais ele ganha - vale tudo desde previdência privada,
título de capitalização, utilização do auto-atendimento



até tempo de conta corrente. O banco
também criou uma ouvidoria (veja
reportagem sobre ouvidoria nesta edi-
ção de Consumidor Moderno) como
extensão de seus canais de relaciona-
mento com o cliente para buscar solu-
ções a partir do registro de denúncias,
reclamações e sugestões não resolvidas.
Antes de abril de 2005, o BB dispunha
apenas de uma central especializada no
atendimento de dúvidas e no forneci-
mento de informações, o extinto "BB
Responde", que registrava, em média,
um milhão de ocorrências mensais. A
ouvidoria irá conferir maior transpa-
rência ao relacionamento com os clientes.
"Os ouvidores atuam dentro do banco
como representantes legítimos de nossos
clientes", informa a assessoria de imprensa.

Para Luiz Carlos Cavalcanti, dire-
tor de marketing do Bradesco, maior
banco privado brasileiro com 16 milhões
de clientes, a expressão "foco no cliente"
não significa fazer literalmente o que o
cliente quer, mas, sim, saber interpretar
os sinais que ele envia por meio de suas
atitudes. "Com esse feedback de com-
portamento é possível desenhar uma
estratégia que coloque os objetivos da
empresa em linha, idealmente fazendo
dessa a perspectiva da própria empresa",
diz. O lançamento do internet banking
há alguns anos, por exemplo, foi re-
sultado direto da interpretação de um
desejo de maior acessibilidade por parte
dos clientes. "Um outro exemplo de fo-
co no cliente é a ouvidoria, que existe há
mais de 20 anos". Atualmente, a marca
Bradesco se posicionou como "o Banco
Completo", fruto também da interpre-
tação de uma necessidade e um desejo
específico do consumidor. "Com o maior
nível de exigência das pessoas, elas
querem otimizar soluções, tempo e ter
mais qualidade de vida. Para isso, elas
precisam de um banco com soluções
completas, com uma presença comple-
ta, seja virtual, interativa ou telefônica",
diz e emenda, "É muito importante pa-
ra o sucesso do relacionamento com o
cliente que a marca seja capaz de sus-
tentar suas promessas", arremata. Mar-

cos Bader, responsável pelo call center
do Bradesco, acredita que o atendimen-
to telefônico tem destaque dentre os
demais canais remotos disponíveis para
contato com o cliente. "Ele é o único
que permite interação humana, além de
representar a possibilidade de diagnós-
tico e correção de vários processos e até
mesmo a redefinição ou criação de no-
vos produtos e serviços", diz.

OUVINDO o CLIENTE
O que antes era um setor até aves-

so a ouvir o cliente, hoje até o incen-
tiva a falar. Prova disso é a campanha
de comemoração de 60 anos do Itaú
que estimula os clientes a entrarem em
contato com o banco para manifes-
tarem suas opiniões. "E uma campa-
nha de coragem porque o cliente é
muito exigente e tem tudo a ver com a
construção dos próximos 60 anos do
Itaú", afirma o vice-presidente da ins-
tituição, Antônio Matias.

Por que uma campanha dessas?
Segundo Matias, o banco tem uma
perspectiva que é a de sustentabilidade e
não é possível falar disso só com base
em resultados financeiros. "Os diversos
públicos têm de estar em nossa agenda
e isso envolve nossos clientes", diz.
"Para os clientes serem fiéis eles têm de
estar encantados. E sustentabilidade
vem da sintonia fina e da nossa
capacidade de ouvir. E preciso trabalhar
com ética, respeito ao outro e capaci-
dade de ouvir". Matias afirma que a
forma como o banco se relaciona com
seus clientes seja talvez o principal ca-
pital do Itaú nos últimos anos. Tanto
que hoje a avaliação dos clientes pesam
até mesmo na análise comercial. Se a
agência vende bem, mas tem muitas
reclamações, perde ponto. E qualidade
de vendas é critério também para
participação nos resultados. "A partir
das manifestações dos clientes, várias
melhorias já foram feitas. Entre elas a
do sistema para ressarcimento de valo-
res, o acesso à utilização do caixa eletrô-
nico por portadores de deficiência vi-
sual, melhorias no processo de encerra-

Para poucos
e bons

Especializar o atendimento a
cerca de 300 mil clientes que
formam o segmento de alta renda
no Banco do Brasil. Esse é o objetivo
do Banco do Brasil Singular, novo
modelo de negócios para atuar junto
ao segmento de clientes com renda
superior a dez mil reais ou
aplicações de 50 mil reais, que
entrega atributos valorizados por
esse público-alvo tais como
sofisticação, personalização e alta
performance. O Singular conta com
rede de 65 agências e dispõe de
atendimento diferenciado, que inclui
reuniões individuais com gerentes,
palestras e seminários, serviço de
mensageiro, estacionamento com
manobrista e central de atendimento
exclusiva com assessoria financeira
altamente capacitada.

O ABN Amro Real possui
o Van Gogh, um conceito que
valoriza a personalização, com
atendimento telefônico exclusivo
365 dias por ano, assessorias
especializadas em investimento,
previdência, seguros e crédito
imobiliário e serviços de courrier.
"Nosso objetivo é estabelecer uma
relação de confiança e proximidade
com cada cliente. Por isso, o
gerente atende poucos clientes e
tem mais tempo para se relacionar
com eles. O conhecimento das
necessidades, somado ao
aperfeiçoamento constante desse
profissional, permitirá que ele
indique sempre os produtos e
serviços mais adequados", diz
Marcelo Aleixo, superintendente
dos Serviços Van Gogh.
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mento de conta, alinhamento das equi-
pes para garantir a qualidade na oferta de
produtos e serviços, treinamento de
equipe e vigilantes para atendimento na
porta giratória, adaptação das agências
para oferecer acesso às pessoas com
deficiência física ou mobilidade reduzi-
da e modificações no extrato para dei-
xá-lo mais completo e informativo.

QUALIDADE PERCEPTÍVEL
No HSBC, todas as áreas e canais

que se relacionam com o cliente estão
sob a diretoria de qualidade, mantida
por Álvaro Sedlack. "Não basta ouvir, é
preciso agir", diz ele que, no momento,
direciona projetos de implementação
de qualidade como Seis Sigma e ISO
9000. "Trabalhamos, confrontando es-
tatísticas e análises para aumentar o ní-
vel de serviço de nossos canais", explica.
Para ajudar na tarefa, sua equipe conta
agora com a colaboração de Sérgio
Giannella, ex-diretor de fiscalização do
Procon de São Paulo. A visão e ex-
periência de Giannella, calcada em dois
anos de Procon lidando no dia-a-dia
com todo tipo de problema relacionado
ao consumidor, dá a ele gabarito para
ajudar no maior desafio da equipe:
minimizar as reclamações, calibrando a
pontaria nas razões que as geraram. Ou
seja, cortar o mal pela raiz. "O cliente
não é bobo. Ele percebe a qualidade,
não numa campanha bonita, mas
quando o banco toma uma ação efetiva
para uma manifestação dele". Além dos
canais tradicionais de contato, nos talões
de cheques do HSBC há um cheque-
folha no qual o cliente pode escrever sua
manifestação e colocar na caixa do
correio. Ela vai direto para as mãos de
Sedlack que a responde pessoalmente a
todas as reclamações que são copiadas
para o CEO do banco.

O fato de o banco concentrar a
gerência de todos os canais com o
cliente - internet banking, call center,
agências - na área de qualidade dá a
Sedlack uma visão única do nível de
serviço prestado, ajudando a manejar
melhorias para modificar processos.

Mensalmente, ele se reúne com um co-
mitê para discutir reclamações de forma
estatística e suas possíveis soluções. A
essas soluções está ligada a remunera-
ção variável de todo o corpo de executi-
vos do banco - quando as reclamações
sobem, o bolso reclama. "Ano a ano es-
tamos registrando uma redução de 30%
nas reclamações", revela.

DIFERENCIAÇÃO
Assim como o HSBC, o Unibanco

também possui uma diretoria de qua-
lidade. Sua criação em julho do ano
passado foi a primeira manobra do
banco para adequar suas operações a
um novo patamar na prestação de
serviços. A de ser tão eficaz e calo-
rosa que nem pareceria um banco.
Para o diretor de marketing Marcelo
Adriano Paulos, a campanha publicitá-
ria "Nem Parece Banco", no ar desde
maio, é muito mais do que um slogan.
"É um posicionamento, compromisso
institucional", diz. "Cruzamos diversas
pesquisas e detectamos que o consumi-
dor encara sua relação com o banco
como fria e distante", explica. Ago-
ra, é comum que clientes exi-
gentes, quando aborrecidos,
repitam o novo slogan co-
mo argumento. "Era justa-
mente isso que queríamos.
Dar o empowerment ao clien-
te, fazer com que ele saiba
que agora pode nos cobrar
isso. E nossos funcionários se
sentirão na obrigação de en-
tregar", diz. Aliás, os
funcionários são peças-
chave para que essa en-
trega, de fato, aconteça.
Antes do lançamento
oficial do novo posiciona-
mento, uma campanha de
endomarketing e treina-
mento plantou a semente da

evidenciando que era também vontade
dos próprios funcionários. "Eles sen-
tiam necessidade que o banco assumis-
se uma nova postura. Hoje, o slogan
virou jargão entre funcionários", conta.

A provocação do Unibanco - "Nem
Parece Banco" -, quer diminuir a dis-
tância entre o banco e o cliente e assim
galgar passos à frente da concorrência.
•Foi assim também em 1991, quando o
banco lançou o 30 Horas - com aten-
dimento telefônico ininterrupto. Hoje,
esse canal, assim como os demais, está

consolidado sobre a direção de
Fernando Malta, diretor-ad-
junto. "No momento, estamos
trabalhando para agilizar os
canais. Mapeando o perfil do
cliente, podemos dar apenas duas

opções na árvore da URA e perso-
nalizar a página do internet ban-

king", explica Malta. O projeto
que está na fase piloto já con-

seguiu captar dos clientes que
o atendimento está mais ágil,

mesmo que não saibam

mudança de cultura. A acei-
tação interna em relação às
mudanças foram bastante po-
sitivas — é enorme a quantidade
de sugestões e contribuições -,

explicar o porquê.



"Trabalhamos para que justamente o
cliente nem perceba o que mudou, mas,
sim, que está melhor". Malta, que atuou
por 12 anos como gerente de agência,
diz que a experiência passada faz dife-
rença, agora que atua por trás de tantas
estatísticas e relatórios. "Temos uma cé-
lula específica para atender a sugestões
e reclamações. Muitas delas geraram
mudanças nos processos internos do
banco", diz Malta. Por mais que o ban-
co faça pesquisas e acompanhe o mer-
cado financeiro no Brasil e no mundo,
é nesse contato do cliente que reside a
maior fonte de informações.

COM O NOME E

TELEFONE DO AGENTE

O Santander Banespa, quarto maior
banco privado do País com 6,5 milhões
de clientes, também centraliza manifes-
tações como sugestões, reclamações e
opiniões. Desde 2002, a central de solu-
ções concentra todas as manifestações
de clientes que chegam ao banco por
qualquer um dos canais de relaciona-
mento. Com células divididas por pro-
dutos e serviços bancários, o cliente re-
cebe um tratamento especializado con-
forme sua demanda. Um único agente
cuida do caso até o fim, com prazo má-
ximo de resposta de 48 horas. E o gran-
de diferencial: o cliente fica com nome
e telefone da mesa do agente para aces-
sá-lo quando julgar necessário. "O de-
safio é contar com uma infra-estrutura
que permita rapidez e autonomia ao
agente", diz Paulo Pianez, superinten-
dente de qualidade do Santander. Em
sua opinião, esse posicionamento tem
aumentado o grau de confiança do cli-
ente e, conseqüentemente, seu vínculo
com o banco. "Em pesquisa constata-
mos que os clientes atendidos pela
central de soluções aumentam seu nível
de relacionamento com o banco, inten-
sificando o uso de serviços e produtos e
tendem a recomendar o banco para ou-
tras pessoas". Para Pedro Coutinho,
vice-presidente de rede do Santander,
"um banco moderno precisa ter produ-

FERNANDO MARTINS

O CLIENTE É O PROPRIETÁRIO DO SEU

RELACIONAMENTO COM O BANCO E

DEFINE A INTENSIDADE DO VÍNCULO

tos inovadores, mas, principalmente,
oferecer um bom atendimento, com
agentes altamente capacitados".

Fernando Martins, diretor-execu-
tivo de estratégia da marca e comuni-
cação corporativa do Banco ABN
Amro Real, acredita que o cliente é o
proprietário de seu relacionamento com
o banco e é ele quem vai definir a
intensidade do vínculo que deseja esta-
belecer com aquela marca. "Se ele não
consegue distinguir ou ver valor na re-
lação, certamente irá experimentar ou-
tras marcas", diz. Ao contrário da buro-
cracia de antes que parecia aprisionar o
cliente "para sempre", hoje está mais
fácil fechar uma conta. "Um banco deve
reagir com rapidez e valorizar o rela-
cionamento de longo prazo". O slogan
do ABN, "Fazendo mais que o possí-
vel", tem exigido dos funcionários uma
postura mais ativa para atender as de-
mandas. Um exemplo tornou-se clássi-
co dentro do banco e digno de servir de
exemplo interno. Anselmo Guilherme,
gerente de uma agência ABN, tomou a
iniciativa de ir até a casa do cliente para
resolver uma reclamação, causada por
uma falha interna do banco - que não
acusou o pagamento da fatura da CPFL
e o correntista teve sua luz cortada.
Guilherme cuidou de toda parte buro-
crática para que a energia fosse religada.

Apesar do transtorno, o cliente em
questão ficou bastante impressionado
com a preocupação do gerente. Certa-
mente é impossível atender em do-
micílio nove milhões de clientes, por
isso o banco aposta na educação para
preparar seus funcionários para discer-
nir os limites e tomar decisões que vão
ao encontro dos interesses dos clientes e
do banco.

O ABN também se destaca por
manter uma comunicação corporativa
baseada na preocupação social e am-
biental. Recentemente, lançou o talão
de cheques em papel 100% reciclado -
desde 2002, 75% do total do papel
utilizado pelo banco é reciclado. "Ao
levarmos para o grande público exem-
plos de práticas como essa, tornamos a
questão do meio ambiente mais pre-
sente na vida das pessoas", diz Fábio
Pando, superintendente de comunica-
ção mercadológica.

PELA voz
Nessa era de diálogos entre insti-

tuição financeira e cliente, o BankBos-
ton é um exemplo de quem busca ma-
neiras de intensificá-lo, tanto que o jar-
gão interno do Boston é "através da voz
do cliente". Foi ouvindo o cliente, e
para ele, que a instituição criou no canal
internet banking um serviço chamado
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agregação de contas, pelo qual um cor-
rentista que tem contas correntes em
vários bancos consegue acessá-las pelo
canal oferecido pelo Bank Boston.

Voltado para o público de alta ren-
da, o banco tem nas pesquisas de sa-
tisfação uma grande aliada. É por meio
delas que a organização percebeu, por
exemplo, que os clientes satisfeitos es-
tão dispostos a recomendar a instituição
a amigos ou parentes ou aumentar o
volume de negócios, garantindo a fide-
lização. Periodicamente, o Boston faz
um levantamento para avaliar atributos
relevantes para a satisfação do cliente.
"A partir do momento que as ações do
call center são focadas em pesquisas de
satisfação, ouvimos o que ele espera de
cada canal, o marketing desenvolve as
campanhas e qualquer pessoa que tenha
contato com o cliente tem acesso às
pesquisas", aponta Mara Negrão, supe-
rintendente de canais de relacionamen-
to. "Aqui no banco nossa estratégia
macro é sempre ouvir o cliente. Não
lançamos nada, não revisamos um pro-
cesso sem ouvir a necessidade e o desejo
do cliente", comenta.

Desde que foi implantado no Bank-
Boston a central de atendimento teve
um peso estratégico para o negócio. Is-
so porque como banco estrangeiro que
tinha restrições de abrir agências no
Brasil, era preciso estar presente no País
de alguma forma. "O call center sempre
foi estratégico para os negócios do Bos-
ton. Outros bancos que não têm esse
tipo de restrição disponibilizaram o call
center para fazer migração de demanda,
mas no nosso caso foi para dar ampli-
tude ao Boston, para chegar em regiões
que não tinham agência", explica Mara.

Os 350 atendentes, que trabalham
24 horas por dia, ficam ligados nas
novidades que acontecem em todos os
canais de contato por meio da intratet,
que tem um box dedicado à central de
atendimento. A integração estreita en-
tre as áreas também colabora para o
bom andamento da central. "Dificil-
mente uma área toma decisão sozinha",

diz Mara. "O banco só pode crescer com
o relacionamento se o cliente se sentir
encantado, ele tem de se sentir único
quando entra em contato conosco". O
segredo? "Sempre buscamos encantar
todos, os acionistas com ações e redu-
ção de custos, os funcionários com re-
conhecimento e os clientes fazendo-os
se sentirem exclusivos".

Para garantir a excelência, a empre-
sa desenvolveu programas para as di-
ferentes fases de relacionamento. Ao
identificar que os seis primeiros meses
são cruciais para a fidelização, há uma
ação integrada entre os canais de rela-
cionamento que inclui vendas, marke-
ting, produtos, o gerente da conta e o
call center para dar as boas-vindas ao
cliente. E nesse primeiro momento que
se avalia se o cliente tem um perfil mais
de investidor ou de tomador de crédito
para determinar que tipo de oferta ca-
berá a ele. Essa informação sobre o per-
fil fica no sistema de CRM do banco e
chega ao gerente da conta e também ao

call center. Depois dos seis primeiros
meses, com os parâmetros de compor-
tamento nas mãos, é hora de entrar na
segunda fase do ciclo de relacionamen-
to, partindo para a fidelização. É nessa
fase que, por meio dos sistemas, se iden-
tifica a movimentação em conta corren-
te e o gerente acompanha de perto para
indicar um produto ou um investimen-
to adequado a cada perfil. Um outro
programa permite identificar sinais de
que o relacionamento com o banco está
caindo, como o não uso do cartão de
crédito ou a queda drástica do volume
de investimentos.

Um mimo que o Boston oferece
aos clientes de cartão de crédito, como
forma de fídelizá-lo, é serviço "Algo a
Mais", que disponibiliza gratuita-
mente assessoria para viagens e en-
tretenimento. "Se o cliente vai tirar
férias e gosta de arte renascentista, o
serviço recomendará a ele aonde ir, o
que fazer, além de poder fazer as re-
servas em vôos e hotéis, e a parte de
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entretenimento", exemplifica Joni Rau-
gust, superintendente de marketing.
Outro exemplo de serviço do "Algo a
Mais" é que se o cliente quer enviar
um presente a alguém que mora em
outro Estado ou país, o serviço pro-
cura o que o cliente quer, manda en-
tregar e, após os custos aprovados,
debita diretamente do cartão. "Como
focamos num segmento da população
e temos um número menor de clien-
tes, o banco consegue prestar esse tipo
de serviço". No Brasil, o Boston tem
210 mil correntistas e administra mais
de 90 fundos diferentes para atender
às necessidades de diversos perfis de
investidores.

Resultado? O nível de concentra-
ção de negócios por cliente tem au-
mentado, o nível de satisfação tam-
bém, o que reflete em receita, num
crescimento sustentável que não se
baseia em campanhas eventuais, mas
permanece porque o cliente está satis-
feito e passível de ser fidelizado.

NOVO ATENDIMENTO

A Nossa Caixa também está apos-
tando na segmentação. O banco rede-
senhou o modelo de atendimento e im-
plementou um modelo baseado no de
segmentação. Quem sai no lucro é o
cliente do segmento personalizado,
aquele cuja renda é superior a quatro
mil reais. Esses têm um gerente de con-
ta que dão um atendimento dife-

de produto para a de cliente. Hoje en-
tendemos a necessidade dele e a área de
segmento que demanda determinado
produto. Isso foi uma mudança impor-
tante na cultura do banco, que passou
pelos empregados", comenta. Um gran-
de trunfo que a empresa tem nas mãos
é a baixa rotatividade. Como a Nossa
Caixa tem forte penetração no interior,
o funcionário acaba tendo a "cara" da

O BANCO ESTÁ SAINDO DE UM MODELO DE
CANAL ÚNICO E PARTINDO PARA O MULTICANAL
ASSIM, A INSTITUIÇÃO PRETENDE FACILITAR A VIDA
DOS CORRENTISTAS

FUNCIONÁRIOS
PODEM FAZER A
DIFERENÇA POR MEIO
DE ATITUDES PRÓ
ATIVAS NO DIA-A-DIA
COM OS CLIENTES

rendado e oferece condições adequadas
às necessidades dele. No canal telefone,
o segmento personalizado tem ilha es-
pecífica de atendimento, com portfólio
de produtos específicos. Hoje, incluin-
do correntistas, o banco tem 4,2 mi-
lhões de clientes, sendo que 6% deles

são personalizados.
MARCOS Com base nas infor-
ETCHEGOYEN mações de base do

cliente, o banco tem
pacotes com tarifas
diferenciadas. "Faze-
mos um trabalho não
só de oferecer um
portfólio adequado ao

cliente, mas de oferecer os serviços que ele
usa numa condição melhor", aponta Luiz
Francisco Monteiro de Barros, da dire-

empresa no município em que trabalha.
"O turn over no banco é menor que no
mercado como um todo". O funcioná-
rio teve um peso importante também
no Citibank, quando, há cerca de três
anos, foi detectado numa reunião inter-
na que uma das necessidades da empre-
sa era transmitir a todos eles a impor-
tância do cliente para a organização.
Daí surgiu o programa "Sempre mais o
Cliente", cujo objetivo é mostrar aos
funcionários como fazer a diferença por
meio de atitudes proativas. E não é só
isso. A idéia é também mostrar como
essas atitudes influenciam no dia-a-dia
não só do funcionário como profissio-
nal, no reconhecimento dele, mas num
entendimento do fim do negócio que é
o cliente. "Não queremos ser só um ba-
nco aceito, mas um banco desejado", diz
o superintendente-executivo de marke-
ting, vendas e distribuição, Marcos
Etchegoyen. "O cliente tem de estar no
banco porque lá receberá um tratamen-
to à altura de sua expectativa". •

O executivo ressalta que o prin-
cipal objetivo do "Sempre mais o
Cliente" era ser permeado por todas as
áreas do banco, seja recursos humanos,
crédito, ou atendimento, para todos
entendessem que trabalham para o
cliente e não para seu chefe. "Se per-
demos o cliente, ficamos sem negócio.

toria de rede e distribuição.
Para o público mais popular o

modelo está adequado a atender com
cortesia e rapidez, mas a estrutura não

é voltada para criar relacionamento.
"Tem de ser rápido e bem atendido
para ofertar produtos e serviços", diz

Barros. Segundo ele, o banco es-
tá saindo de uma visão de canal
único para operar de forma mu-

Iticanal, integrando todos os
canais para facilitar, assim, a vida

do cliente. "O que fizemos nos úl-
timos tempos é que saímos da visão



JORGE MATOSO
MISSÃO DA CAIXA É SER

UM BANCO QUE CUIDA DA
INCLUSÃO DE BRASILEIROS

do Citibank no Brasil. E completar 90
anos rejuvenescendo e vendo que o
cliente está ali, é um bom sinal."

ENTRA-E-SAI DE CIDADÃOS
A Caixa Econômica Federal recebe,

diariamente, milhares de brasileiros que
querem solicitar crédito, receber paga-
mentos dos programas sociais do go-
verno federal, do seguro-desemprego,
do FGTS, do PIS etc.. "Nem todos são

Temos de entender que estamos aqui
não para fazer receita, mas para trazer
cliente", ressalta. Segundo ele, o pro-
grama vem se aprimorando graças ao
feedback recebido de funcionários e de
clientes. Mas os resultados não são ime-
diatos. Como envolve mudança de
cultura interna e de atitude, os frutos são
colhidos em longo prazo. "Hoje qual-
quer funcionário faz parte disso e o
programa hoje culmina com os 90 anos

Crédito popular
17 milhões de clientes é o número de clientes da Losango, subsidiária

integral do HSBC, considerada a maior empresa de crédito popular do País.
Com uma carteira total de crédito de 2,8 bilhões de reais e produção mensal
de 750 mil contratos, a Losango encerrou 2004 com 320 pontos de
atendimento. O plano estratégico prevê 1,5 milhão de contratos por mês e um
total de 500 filiais até 2008.

Além das filiais, a rede oferece crédito direto ao consumidor em
16 mil lojas parceiras, e empréstimo pessoal, também por meio de saques
nos caixas do Banco24Horas. A facilidade é um diferencial, mas o que tem
levado muitos brasileiros a entrar para numa loja Losango é justamente a
promessa de empréstimo mais barato. Atualmente, está na mídia com o
produto de empréstimo pessoal para aposentados e pensionistas do INSS, que
oferece financiamento parcelado em até 60 meses, com o valor limitado a 30%
da renda mensal. A taxa de juros varia de 1,5% (seis meses) a 3,62% (60
meses). Segundo Marcelo Velloso (foto), diretor de marketing da Losango, "ao
entrar no mercado de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas
do INSS, a Losango reafirma o seu posicionamento de que o crédito faz parte
da vida das pessoas e viabiliza seus sonhos". Para oferecer essa linha de
crédito ao consumidor, a Losango opera como correspondente bancário

do Banco Schahin
e espera financiar
cerca de 40 milhões
de reais por mês.
Para Rodrigo
Caramez,
diretor comercial
da Losango, o novo
produto é ainda mais
rentável se analisado
por outro aspecto.
"O crédito consignado
completa o leque
de produtos o que
aumenta sensivelmente
o fluxo de pessoas
em nossa lojas."

clientes, mas todos são cidadãos bra-
sileiros que merecem receber o melhor
atendimento possível", ressalta o pre-
sidente da empresa, Jorge Eduardo Le-
vi Mattoso. Segundo ele, desde 2003,
várias ações estão sendo desenvolvidas
para aperfeiçoar e avançar nesse
atendimento, permitindo à Caixa maior
agilidade e eficiência. Entre elas está o
crescimento da rede e dos serviços
bancários ofertados, a remodelagem das
salas de auto-atendimento, a implan-
tação do Sistema de Atendimento Cai-
xa para atender com hora marcada, o
aprimoramento contínuo dos vários
canais de comunicação e a ampliação
das centrais de atendimento telefônico.
Outra ação foi o aperfeiçoamento da
ouvidoria da Caixa, a criação dos cor-
respondentes bancários e o desenvolvi-
mento de projetos como o "Conta
Simplificada", visando à acesso da da
população de baixa renda e a inclusão
social desse público no mercado finan-
ceiro. "Essas e outras ações reforçam a
nossa missão de ser o 'banco de todos os
brasileiros'. Assim, para a Caixa, foco
no cliente significa prestar com quali-
dade, confiança, respeito e preço justo
os mais diversos serviços financeiros. O
crescimento do número de clientes nos
últimos anos e a ausência da Caixa nas
listas dos bancos com maior número de
reclamações são indicativos do sucesso
desse esforço", declara Mattoso.
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UM NOVO TEMPO
FEBRABAN E FUNDAÇÃO PROCON-SP CRIAM CÂMARA TÉCNICA DE CONSUMO DO
SETOR BANCÁRIO PARA DIAGNOSTICAR, ELABORAR E AVALIAR A PROMOÇÃO DE
POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR BANCÁRIO

P O R T A T I A N A A L C A L D E

Poucos segmentos de mercado têm
contato tão freqüente com a população
como a rede bancária tem. O relacio-
namento diário com os bancos é uma
realidade inseparável da vida da maioria
dos 74 milhões de correntistas.

Os números desse setor são impres-
sionantes: 68 milhões de poupança,
pouco mais de 165 milhões de cartões
de débito, 52 milhões de cartões de
crédito e mais de 18 milhões de clientes
com internet banking.

Praticamente tudo passa pelos ban-
cos - pagamento e recebimento de sa-
lários, pensões, aposentadorias, taxas,
contas, compras, impostos, investimen-
tos, empréstimos, depósitos, saques em
dinheiro e transferência de valores.

Uma recente pesquisa da Federação
Brasileira de Bancos (Febraban) iden-
tificou que, em 2004, foram realizadas
mais de 30 bilhões de transações por
meio de agências, postos de atendimen-
to, auto-atendimento, office e internet
banking, compensação de cheques, call
center e correspondentes bancários. Um
volume 14% maior comparado a 2003.

Tamanho volume só poderia gerar
recorde também em reclamações. Nos
últimos cinco anos, os bancos estiveram
entre os cinco setores mais reclamados
na Fundação Procon-SP. Em 2004, ele
foi responsável por 19% das reclamações
dentre as empresas listadas no ranking
das 30 mais reclamadas no órgão.

No começo de julho desse ano, Hé-
dio Silva Júnior, secretário da Justiça e
da Defesa da Cidadania do Estado de
São Paulo, Gustavo Marrone, diretor-
executivo do Procon-SP e Antônio Ja-
cinto Matias, diretor-executivo da Fe-
braban, assinaram o documento de cria-
ção da Câmara Técnica de Consumo do
Setor Bancário.

Diagnosticar, elaborar e avaliar a
promoção de políticas de atendimento
ao consumidor bancário são os objeti-
vos da câmara.

A partir das reuniões mensais serão
organizadas cartilhas, ações educativas e
palestras de treinamento para os fun-
cionários de bancos, clientes e usuários,
além de termos de conduta e pareceres.

A criação da câmara é mais um pas-
so em direção ao amadurecimento do
atendimento ao cliente bancário. Ou-
tros passos já foram dados pela Fe-
braban, como as cartilhas "Você e seu
Banco" e "Clientes Especiais, Necessi-
dades Especiais" e o Seminário de
Atendimento Bancário, que já está na
sexta edição com o tema "Ética e Trans-
parência nas Relações com Cliente".

"Começamos a dar os primeiros pas-
sos para o amadurecimento", comenta
Vinícius Bwarg, chefe de gabinete da
Fundação Procon-SP, em entrevista à
revista Consumidor Moderno.

A criação da Câmara Técnica de
Consumo do Setor Bancário é um mar-
co no mercado, na opinião de Bwarg,
porque aproximou o Procon da ins-
tituição financeira. "Há razões históricas
para que a câmara não tivesse sido for-
mada antes", diz o chefe de gabinete.
"Tanto os bancos quanto os órgãos de
defesa do consumidor viviam em posi-
ções antagônicas. Mas em razão desse
amadurecimento nos voltamos para sua
criação", completa.

CONSUMIDOR MODERNO Os CONSU-

MIDORES AINDA TÊM A VISÃO DE QUE O BAN-

CO É UMA INSTITUIÇÃO VOLTADA SOMENTE

PARA O LUCRO?

VINÍCIUS BWARG É complicado gene-
ralizar esse tipo de pergunta. Há consu-
midores que têm essa visão e há outros

que têm um conceito mais ponderado.
A instituição financeira é como qual-
quer outra empresa que visa ao lucro e
em princípio isso não tem problema al-
gum. E preciso analisar outros fatores,
como a forma de se obter o lucro, a le-
gislação vigente no País etc..

CM MAS POR QUE, NA SUA OPINIÃO, OS
CONSUMIDORES TÊM UMA VISÃO "EQUIVO-
CADA" DOS BANCOS?
VB O segmento bancário é um dos
mais lucrativos e naturalmente des-
perta, por parte dos consumidores, um
questionamento. Por outro lado é um
segmento com muitos problemas e isso
cria um sentimento de antipatia. Ele
peca na prestação de serviços ao con-
sumidor, o que gera um desgaste. Mas
hoje há um interesse por parte do seg-
mento e de todas as entidades envolvi-
das para a melhoria.

CM QUAL o ÍNDICE DE RECLAMAÇÃO NO
PROCON RELACIONADO AOS BANCOS?

VB O segmento é o segundo mais re-
clamado no Procon, perde apenas para
telefonia. Mas temos percebido de que
de uns anos para cá existem novos
procedimentos sendo adotados. A pró-
pria criação da Câmara Técnica de Con-
sumo do Setor Bancário é um exemplo,
assim como a criação de ouvidorias.

CM QUAL A RECLAMAÇÃO MAIS COMUM
RELACIONADA AO SETOR BANCÁRIO?

VB E a operação financeira não iden-
tificada, ou seja, aquele débito que o
consumidor não reconhece ou a tran-
sação financeira que alega não ter feito.
Também temos reclamações de pessoas
que recebem cartões de crédito sem
solicitação, tarifa bancária, encerramen-
to de conta e tarifação após o encerra-
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mento da conta. E temos algumas recla-
mações relacionadas à fila dos bancos.

CM OS BANCOS COMEÇARAM UMA CAM-

PANHA DEMONSTRANDO FOCO NO CLIEN-

TE. POR QUÊ?

VB Isso demonstra um amadurecimen-
to do mercado. O Código de Defesa do
Consumidor já tem 15 anos e o
mercado mudou muito. Os bancos se
encontram em um segmento de con-
sumo restrito e sem concorrência acir-
rada. Recentemente, algumas medidas
acertadas propiciaram a concorrência.
Um exemplo é o crédito consignado
para pensionistas, aposentados e pessoas
com vínculo empregatício, que gerou
uma concorrência entre bancos e fez
com que adotassem uma nova postura
de atendimento. A concorrência, ainda
longe do ideal, é um dos fatores que
levam ao amadurecimento. E as pró-
prias reclamações também, aos poucos,
operam mudanças. Hoje, há um con-
junto de ações e não um ato isolado que
faz com que as instituições financeiras
modifiquem seu atendimento e mirem
o foco no consumidor.

CM AS RECLAMAÇÕES E A CONCORRÊN-

CIA DE MERCADO SÃO FATORES RELEVANTES

PARA ESSA MUDANÇA DE POSTURA EM RELA-

ÇÃO AO CONSUMIDOR. MAS HÁ OUTROS

ASPECTOS RELEVANTES? QUAIS?

VB Há uma nova visão de mercado
porque os consumidores e o mercado de
consumo estão mudando. As empresas
têm de coroar mecanismos de respeito à
legislação, devem ter uma postura mais
transparente e cristalina de mercado
porque a sociedade cobra isso. Esse
processo é lento e gradativo. Ainda está
longe do ideal, mas parece irreversível.

CM HÁ MUITO DISCURSO E POUCA PRÁ-

TICA?

VB Ainda existe muito discurso e muita
publicidade sem sustentação de modo
prático. Mas se pensarmos bem, há
cinco anos a propaganda nem se preo-
cupava em falar de foco no consumidor.
E, hoje, percebe-se uma mudança de

mentalidade, mais intensa em alguns
casos e em outros menos. Há 15 anos, a
própria Febraban discutia se a relação
dos bancos era de consumo ou não.
Hoje, essa é uma questão superada. Se
não fosse, as empresas não viriam ao
Procon e fariam acordos, mas estariam
resolvendo os problemas somente e
diretamente no Judiciário. A Câmara
Técnica de Consumo do Setor Ban-

cário é um exemplo dessa mudança de
mentalidade e demonstra um interesse
no relacionamento com o consumidor.

CM QUAIS AÇÕES DEVEM ACOMPANHAR O

DISCURSO DE FOCO NO CLIENTE?

VB Várias ações, porque a mudança de
mentalidade não aconteceu no todo,
mas em algumas situações. Come-
çamos a dar os primeiros passos para o
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amadurecimento. Esse processo requer
investimento em profissionais capacita-
dos, tecnologia, suporte, pós-vendas e
equipes especializadas em resolver os
problemas dos consumidores. As em-
presas precisam entender que existe
uma legislação a ser seguida. Elas não
têm de se preocupar somente com o
lucro, que faz parte da operação, mas
também com os problemas no relacio-
namento e com o que o cliente espera.
Elas têm consumidores e, por isso, têm
também a obrigação de resolver proble-
mas. Quando não são resolvidos, acar-
retam para si ações do Procon ou ações
jurídicas que têm um caráter educativo,
ou seja, de mostrar o que está errado e o
que deve ser melhorado, e punir, para

que o problema não ocorra novamente.
Em outras palavras, tais problemas
acabam respingando em outros órgãos.

CM O QUE MUDA NO CENÁRIO DE RE-
LACIONAMENTO COM O CLIENTE COM O
SURGIMENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE
CONSUMO DO SETOR BANCÁRIO?
VB Ainda é muito cedo para uma
avaliação. Mas sua criação é um marco
para o mercado porque aproximou o
Procon da instituição financeira. Os be-
nefícios que serão trazidos pela câmara
só serão percebidos daqui um tempo.

CM JÁ EXISTEM AÇÕES CONCRETAS RESUL-

TANTES DA CRIAÇÃO DA CÂMARA?

VB Sim. O Departamento de Proteção

e Defesa do Consumidor, órgão que
cuida dos Procons nacionalmente, será
convidado a participar das reuniões.
Também já definimos alguns tópicos a
trabalhar, como a produção de material
para o crédito consignado, a solução
para o envio de cartões de crédito sem
solicitação e a questão do encerramen-
to de conta.

CM A CÂMARA PRETENDE DISCUTIR A

QUESTÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS?

VB Sim, esse é um dos temas sugeri-
dos para discussão. Estava na pauta de
nossa primeira reunião de trabalho,
mas não entrou entre os primeiros te-
mas a serem trabalhados. Mas preten-
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demos levá-lo adiante.

Fonte: Consumidor Moderno, a. 10, n. 95, p. 64-80, ago. 2005.




