




Private Banking, se quer ter uma
relação voltada a cartão de crédito, tem
o Itaucard. A idéia do 'Feito para você'
é a de que existe um Itaú para cada
tipo de cliente e uma forma que
atende cada um em seu momento e
circunstância", explica Matias.

Segundo Matias, o "Itaú feito para
você" se manifesta de acordo com a
natureza de cada público, mas com
um pano de fundo comum que é a
unidade que a marca Itaú passa para
todos eles. "No caso do Personnalité,
por exemplo, ele se transforma em
'Itaú, perfeito para você', nos produtos
de seguro há o 'Feito para cuidar de
você'", explica. O conceito, que existe
há cinco anos, foi recebido de forma
positiva pelo público."Fazemos pes-
quisas e a aceitação e compreensão do
'Feito para você' é extraordinária". Por
que apostar nesse slogan? O executivo
explica que a empresa estava num
momento de aposta no relacionamen-
to. "Tínhamos a convicção de que de-
veríamos transmitir a natureza dessa
relação que temos com o cliente. E aí
se busca uma maneira de traduzir o
posicionamento. Fomos procurar a
maneira de dizer que era um banco
feito para cada tipo de cliente", diz.
"As campanhas só são eficazes quando
traduzem, primeiro, a realidade da or-
ganização, e são um contrato que se
estabelece com o mercado e com seus
clientes", diz. "Elas ajudam a empresa
porque mantém vivo o desafio de bem
atender", finaliza.

BANCO DO SÉRGIO
A campanha do Banco do Brasil

que personalizou o nome da instituição,
criando o Banco do Sérgio, da Maria
etc. também teve grande repercussão. O
recall da campanha, realizado pelo Ibo-
pe Solutions, foi de 92%, índice consi-
derado bastante alto. Outra prova de
reconhecimento é que a ação de troca
temporária de fachadas foi premiada no
Festival de Cannes, na França. "O pú-
blico a recebeu muito bem. A percepção
é de que o banco está mais próximo,
oferecendo produtos e serviços que aten-
dem às suas necessidades", diz Paulo
Rogério Caffarelli, ex-diretor de mar-
keting e comunicação do Banco do Bra-
sil, atual diretor de financiamentos
imobiliários. Por que apostar em ser o
Banco da Maria? "Deve-se ao fato de o
Banco do Brasil pertencer aos brasi-
leiros. Esse banco é de cada um", diz.

Ele explica que a empresa dá ênfase
ao posicionamento de marca "Identi-
dade com o cliente". "Definimos como
público-alvo a sociedade em geral e nos-
sa comunicação busca reforçar os prin-
cipais atributos, como solidez, segurança,
modernidade, comodidade e acessibi-
lidade, e dar ênfase aos diversos seg-
mentos de mercado em que atua o Ban-
co do Brasil, cuja missão é contribuir
com o desenvolvimento social e econô-
mico do País", afirma.

NEM PARECE BANCO
Se o Banco do Brasil apostou em

ser o banco de cada brasileiro, o Uni-

banco optou por adotar o conceito de
que "nem parece banco". Marcos Cae-
tano, diretor de comunicação corpora-
tiva da empresa, conta que esse conceito
existe há aproximadamente dois anos e
meio e foi lançado a partir de pesquisas
que apontavam que a imagem dos ban-
cos junto ao consumidor era muito
ruim. "Eles eram associados a empresas
com tarifas altas, que atendem mal,
jogam o cliente de um lado para o ou-
tro, e isso tinha a ver com toda a in-
dústria. A partir disso pensamos na van-
tagem estratégica em não se parecer
com um banco e buscamos uma nova
atitude para levar o relacionamento pa-
ra o novo patamar", ressalta. Para ele,»



foi uma campanha desafiadora para a
concorrência e para a própria empresa.
"Se a campanha causa impacto em
clientes de outros bancos, os riscos para
nós são maiores, o nosso cliente cobra
essa postura", diz.

Caetano diz que tudo mudou na
empresa depois da campanha, como o
modelo de atendimento da agência,
layout e treinamento. Também foi lan-
çado o "Jeito Unibanco", que são dez
atitudes que levam a empresa a não pa-
recer banco, entre elas, a de que o tra-
balho em equipe é fundamental; a de
que é preciso ser realista na hora de ver
resultados, mas sem deixar de sonhar
mais alto; a de ser diferente de todos (essa
é a essência do "nem parece banco", aten-
dimento diferenciado, de qualidade su-
perior); e descomplicado, já que muitos
processos podem ser desburocratizados.

O executivo comenta que essa cam-
panha fala diretamente com o varejo do
Unibanco, já que a comunicação com os
que fazem parte do Private Banking é
mais dirigida. Ele lembra que o perfil
do cliente da empresa é bem abrangen-
te. "Vai desde Fininvest, que tem anún-
cio no 'Programa do Faustão', passando
por previdência, Hipercard, Unicard.
Vamos desde a classe D até a classe
AAA, com Private e Uniclass. Hoje te-
mos 25 milhões de clientes", conta.

ALTA RENDA
Já posicionado para atender o pú-

blico de alta renda, o Citibank tem ex-
pandido as operações no Brasil. "Uma
coisa extremamente positiva é a inclu-
são de outros segmentos, não só alta
renda. Várias classes estão se incluindo
no mercado e isso vale para o setor ban-
cário. Estamos expandindo os pro-
dutos, como Citifmancial, os cartões de
crédito (Credicard Citi), que já não
atendem exclusivamente ao segmento

*de alta renda", diz Miguel Sauan, supe-
rintendente de relacionamento com o
cliente do Citibank. Mas para ter conta
lá, ainda é preciso ter uma renda alta, o
que significa que o banco tem de man-
ter um alto nível de qualidade para
atender um público bem exigente.
"Deixar a massa de clientes satisfeita
em 100% é impossível. E justamente a
insatisfação que faz as empresas evo-
luírem. Se prestarmos atenção, nenhu-
ma economia prospera se não tiver
aquela eterna insatisfação, a constante
exigência. Isso é um ciclo absolutamen-
te virtuoso tanto para o consumidor e
quanto para as empresas".

PARA RESOLVER
ÁVIDA DO CLIENTE

Ir ao banco pagar uma conta num
dos dias "de pico", no quinto dia ou
décimo dia de cada mês. Só de pensar,
já dá até desânimo. O motivo: as filas
intermináveis nos caixas. Apesar de
todo tempo perdido na fila, há um dado
interessante: os caixas têm tempo ocio-
so. Segundo dados da NCR, empresa
que fornece soluções de auto-atendi-
mento, cerca de 39% do tempo deles é
gasto enquanto esperam o cliente a fa-
zer algo como preencher cheques e
digitar senhas. De olho nisso, a NCR
lançou durante o CIAB (Congresso e
Exposição de Tecnologia da Informa-
ção das Instituições Financeiras) deste
ano o Brandi Assist, que tem como
objetivo adiantar as transações dos
clientes. Elias Rogério, presidente da
NCR do Brasil, comenta que é uma
ferramenta revolucionária. "Propomos

uma mudança de layout nas agências
em que se cria um balcão na forma de
ferradura, com um terminal virado para
o gerente e três ou quatro terminais
para os clientes iniciarem o processo de
auto-atendimento. Assim, quando se
chega numa agência para pagar uma
conta, depositar cheques e sacar, nesse
terminal virado para o cliente há um
teclado com um dispositivo de leitor de
cheques. Ali, já avisa que aquela pessoa
vai pagar uma conta e sinaliza no ter-
minal que quer tantos reais, diminuin-
do o tempo de atendimento", explica.
"Por outro lado, um único gerente con-
seguirá lidar com quatro pessoas ao
mesmo tempo, e poderá aproveitar a in-
teração com o cliente para vender um
produto e fazer uma ação de cross-
seling". Essa ferramenta já está em
funcionamento nos Estados Unidos e,
no Brasil, há alguns bancos interessados.
"Logo começaremos um piloto", diz.

Para quem se pergunta quem ainda
vai a um banco e enfrenta fila a resposta
é que muita gente ainda prefere a in-
teração direta com o caixa e ver a auten-
ticação mecânica na conta que acabou
de ser paga. Mesmo assim, os caixas
eletrônicos e a internet já facilitaram
muito a vida do cliente."O banco preci-
sa crescer a base de clientes para ganhar
volume, mas não pode crescer propor-
cionalmente os custos porque senão
compromete a rentabilidade. Hoje, se
pegar uma média dos maiores bancos
de varejo, 80% ou mais das transações já
são feitas no canal alternativo", comenta
Rogério, que já trabalhou em institui-
ções financeiras.

Enquanto a novidade da NCR não
está implantada no Brasil, os bancos
trabalham cada vez mais para diminuir
as filas nas agências. Além de facili-
dades como o auto-atendimento, eles
apostam em ferramentas para facilitar, e
agilizar, a vida de quem vai a uma
agência. "Preparamos com os profissio-
nais da agência uma escala de horários
para evitar as filas. Medimos tempo,
fluxo, período de maior movimentação,
exatamente para que isso não aconteça",



comenta Miguel Sauan, superin-
tendente de relacionamento com o
cliente do Citibank. O executivo res-
salta que os canais alternativos também
ajudam muito. "Se pode fazer tudo pela
internet. Outros canais, como funções
de auto-atendimento, SAC, caixas
eletrônicos, proporcionam diversas pos-
sibilidades de transações. Sem contar
facilidades, como enviar talão de che-
que para o correntista quando perce-
bemos que o talão dele já está no fim
para evitar que ele se desloque até a
agência", diz.

Ainda assim, existem aqueles clien-
tes que preferem ir ao banco. "Ofere-
cemos todas as possibilidades, mas ele é
soberano na decisão dele. Cliente não
gosta de fila, isso é certo. Mas o que
incomoda não é só a fila, é ver que fal-
tam caixas, que tem um funcionário
trabalhando de má vontade, outro no
telefone etc. Assim o cliente vê que o
banco não está empenhado em prestar
um bom serviço e fica insatisfeito. Mas
se ele percebe que o banco não mede
esforços para bem atendê-lo, a situação
muda de figura", aponta Sauan.

Para diminuir as filas, a Caixa Eco-
nômica Federal atuou em quatro fren-
tes. Em uma delas, desenvolveu as
equipes e investiu na capacitação dos
funcionários, mesclando treinamentos
presenciais e virtuais por meio da Uni-
versidade Corporativa, incluindo mó-
dulos específicos para melhoria do
atendimento. Também aumentou a
capilaridade de atendimento, com a
abertura de 321 novas agências, expan-
diu a rede de correspondentes e a am-
pliou a capacidade de atendimento da
rede lotérica para 25 mil máquinas. A
empresa ainda disponibilizou serviços
nos canais parceiros e eletrônicos, como
é o caso dos pagamentos de benefícios
sociais realizados por meio dos cartões
do Programa Bolsa Família e do Cartão
do Cidadão. A quarta frente foi a me-
lhoria de processos, como a implanta-
ção do "Conectividade Social" que per-
mitiu a otimização dos pagamentos do
FGTS nos canais parceiros e em caixas

eletrônicos, e a possibilidade do cliente
agendar previamente seu atendimento,
via 0800. Outro exemplo de diminui-
ção de filas é o Santander. No final de
2003, o cliente esperava, em média, 25
minutos para ser atendido nos caixas
das 30 agências que tinham gerencia-
dores de filas. Conseqüentemente, era
alto o número de reclamações de clien-
tes quanto ao atendimento recebido nas
agências. Foi então que o banco resol-
veu implantar o chamado "Programa
A+", que tem por base rapidez, cortesia,
relacionamento, competência, acessibi-
lidade e ambientação. Para isso, criou
uma metodologia para gestão do tempo
de espera nos caixas; instalou geren-
ciadores de filas e balcões de pronto-
atendimento para triagem dos clientes;

adequou o layout das agências, instalou
TVs e assentos para quem estava em
espera; elaborou um sistema na intranet
para acompanhamento on-line dos
tempos de atendimento nas agências; e
aumentou o período de funcionamento
das agências nos dias de maior mo-
vimento. Além disso, criou o gestor A+,
um profissional dedicado integralmen-
te em garantir não só a redução do tem-
po de atendimento, mas em defender os
valores dos clientes que são base do
programa, e contratou cerca de 200 pes-
soas para as principais agências do
Santander. Com isso, o banco reduziu o
tempo médio de espera de 23 minutos
em 2003 para 17 em 2004. No ano se-
guinte, esse tempo era de 12 minutos,
uma média que se mantém estabilizada. »



O SETOR EM NÚMEROS
LEVANTAMOS JUNTO À FEBRABAN (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS),
INFORMAÇÕES QUE NOS AJUDAM A TRAÇAR UM CENÁRIO DE COMO ESTÁ

O COMPORTAMENTO DO BRASILEIRO DIANTE DOS CANAIS OFERECIDOS

PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A SEUS CLIENTES

NÚMERO DE CONTAS, CARTÕES DE DÉBITO E CLIENTES COM INTERNET BANKING

Em 2006, houve crescimento de 7,9% no número de con-
tas correntes, totalizando 102,6 milhões. Desse montante, 73,7
milhões são contas ativas, ou seja, tiveram alguma movimen-
tação no período de seis meses. O número de contas de pou-
pança somou 75 milhões, o, que representou uma expansão de
4,5%. O número de clientes de internet banking, tanto cor-

porativos como pessoas físicas, praticamente se estabilizou em
2006. Esse número representa cerca de 17% da população
brasileira, enquanto o de usuários de internet totaliza cerca de
28% (Ibope/Net ratings). O uso de computador em casa ainda
é fator limitante para a ampliação do uso do internet banking
pessoa física.

REDE DE ATENDIMENTO
Os tradicionais canais dos bancos representados por suas

agências e pelos postos de atendimento instalados em empresas
ou entidades públicas permanecem praticamente estáveis nesses
últimos sete anos. O que possibilita a expansão das redes de aten-

dimento são os caixas eletrônicos instalados em locais de grande
circulação e do bem-sucedido canal representado pelos corres-
pondentes não-bancários. Hoje essas formas de acesso a seus
clientes representam quase 80% dos pontos de atendimento.



TRANSAÇÕES BANCÁRIAS POR ORIGEM
Em 2006, houve uma evolução importante das transações

efetuadas por meio dos correspondentes não-bancários. Foram
mais de 1,4 bilhão de operações, número próximo às realizadas
no comércio por meio de cartões de débito. O volume" tratado
pelos caixas das agências permaneceu estável, enquanto as
transações de caU center por meio de Unidade de Resposta
Audível (URA) continua em queda. As transações em ter-

minais de auto-atendimento atingiram perto de 12 bilhões em
2006, com crescimento superior a 10% no ano; elas repre-
sentam cerca de um terço do total. As transações em internet
banking cresceram moderadamente, acompanhando o cres-
cimento discreto do número de usuários em 2006. O número
de cheques compensados continua caindo, totalizando em
2006 um terço a menos que a cifra do ano 2000.

AUTO-ATENDIMENTO:TIPOS E LOCALIZAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
O parque de equipamentos de auto-atendimento insta-

lado no País coloca o Brasil em posição destacada no cenário
mundial. Ainda chama a atenção a diversidade de operações
que estão à disposição nesses terminais, superando 200 tran-
sações diferentes. Praticamente todos os impostos e taxas

federais,estaduais e municipais, podem ser pagos diretamen-
te nos meios eletrônicos. Merece registro a instalação no ano
de 2006 de quase oito mil caixas automáticos adaptados es-
pecialmente para assegurar o acesso a pessoas com deficiên-
cias físicas.





O QUE ELES OFERECEM PARA VOCÊ
CONHEÇA ALGUNS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS QUE os BANCOS OFERECEM PARA TRÊS SEGMENTOS
DIFERENTES: ALTA RENDA,VAREJO (QUE INCLUI A CLASSE MÉDIA E DE BAIXA RENDA) E CORPORATIVO

ABNAMROREAL
REAL CORRETORA
O cliente tem acesso a relatórios exclusivos, desenvolvidos
por uma equipe especializada, recebe orientações sobre
seus investimentos e informações sobre as movimentações
no mercado de renda variável.

ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS (VAN GOGH)
; Encontros periódicos em algumas agências, em que

o cliente tem à disposição um gerente especialista
em investimento pronto para fornecer informações
e auxiliá-lo na escolha das aplicações.

BANCO DO BRASIL

: GERENCIADOR FINANCEIRO PESSOAL
O serviço organiza, controla e planeja finanças pessoais,
comparando valores previstos e efetivamente gastos.
Além disso, agenda compromissos futuros, como cheques
pré-datados ou créditos a receber.

BB AÇÕES
ALOCAÇÃO PRIVATE
Fundo de Investimento em Cotas (FIC) que
proporciona rendimentos diferenciados e superiores à
variação do índice da Bolsa de Valores de São Paulo
(Ibovespa) por meio da diversificação de carteira.

BANCO VOTORANTIM
Fl CAMBIAL
Fundo de investimento referenciado que objetiva
seguir a variação da moeda estrangeira utilizada como
referência. É um fundo passivo que tem como estratégia
seguir a variação do dólar negociado no mercado.

BANRISUL
CONTA PRIVATE TABELIÃES
Conta exclusiva para tabeliães, com limite de crédito
rotativo. Destinada a concessionários de serviços de
cartórios e tabelionatos, com renda mínima comprovada
de sete mil reais. Entre as vantagens há o limite de
crédito exclusivo, atendimento personalizado,
saques de valores diferenciados, taxa de juros especial
e aplicações financeiras.

CONTA PRIVATE
Destinada a clientes que buscam atendimento
preferencial. Entre os benefícios oferecidos está o limite
de crédito até 50 mil reais e taxa de juros diferenciada.

BRADESCO
ASSESSORIA COMPLETA
O Bradesco Private disponibiliza uma equipe completa
de analistas, capacitada para fornecer relatórios
periódicos com análise de mercado e panoramas
econômicos. Proporciona gerenciamento por etapas
de planos de investimento, controle que permite
a constante reavaliação da alocação dos recursos,
compatibilizando os riscos com o perfil do investidor.

CONSULTOR ON-LINE
O objetivo desse serviço é prestar assessoria em tempo
real ao cliente por meio de profissionais qualificados.

CITIBANK
CITIHOME PROTECTION
Proteção especial para objetos de alto valor de residências.
O seguro protege a casa do cliente, oferece uma cobertura
especial para objetos de alto valor financeiro.

ITAÚ
CAPITAL GARANTIDO
Investimento que alia a possibilidade de ganho
diferenciado com a variação do mercado de ações
(Ibovespa) ou de câmbio (dólar ou euro), sem
comprometer o capital inicialmente investido.

CBD PERSONNALITÉ
Aplicação de renda fixa, com prazo definido e taxa
conhecida com antecedência. O Itaú fica responsável
pela garantia do investimento.

PANAMERICANO
FIDC
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
(FIDC) é composto de créditos originários de contratos
com alienação fiduciária de veículos e o próprio fluxo dos
recebíveis garante os recursos para pagamento dos



investimentos. O valor mínimo para aplicação
é de 350 mil reais.

SAFRA
SAFRA PRIVATE BANKING
O Safra Private Banking gerencia todas as questões
relativas ao patrimônio financeiro e à riqueza de clientes
individuais e suas famílias. O atendimento é feito por um
profissional especializado em relacionamento exclusivo e
confidencial.

LIMITE INVESTIDOR SAFRA
O serviço disponibiliza até 80% das aplicações
financeiras em aberto, com limite mínimo de cinco mil
reais e máximo de 200 mil reais.

SANTANDER
ASSETALLOCATION
Estudo desenvolvido especialmente para orientar a

alocação de ativos em função de diferentes
características do investidor.

CORRETAGEM
Oferece ao cliente a possibilidade de acessar
o mercado de ações. A corretora da instituição é
especializada no atendimento a investidores
institucionais e pode colocar à disposição o
conhecimento fornecido aos profissionais, por meio
de relatórios de analistas de mercado.

UNIBANCO
PLANEJAMENTO PATRIMONIAL
Conjunto de medidas para atender às expectativas
de ganho e à necessidade de proteção e segurança
de cada cliente. Uma vez definida a linha de atuação,
as decisões sobre o dia-a-dia e as ações relacionadas
aos recursos passam a ser tomadas por uma equipe
de profissionais especializados.

ABNAMROREAL
REALCAP M EGA SONHOS
O cliente escolhe o valor da parcela mensal entre
as opções de 15, 30 ou 60 reais. Durante os 30 meses
do plano, concorre a prêmios diários de mil vezes
o valor da parcela e prêmios mensais de 500 mil reais,
um milhão de reais e dois milhões de reais.

REFORMA FÁCIL
Taxas e prazos sob medida, de acordo com a necessidade do
cliente e com solicitação de financiamento. Bastam apenas
alguns documentos e o crédito é liberado com rapidez.

BANCO DO BRASIL
BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO
Disponível para correntistas e não-correntistas do Banco
do Brasil, cujas instituições empregadoras mantenham
convênio com o banco para consignação em folha.

CDC ANTECIPAÇÃO IRPF
Antecipa, como empréstimo, até 70% do valor da
restituição do Imposto de Renda a que o cliente tem
direito. E preciso apenas que a declaração seja entregue
à Receita em meio eletrônico e que o cliente indique
o Banco do Brasil para crédito da restituição.

BANCO VOTORANTIM
CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO
Por meio de um convênio que o banco firma com a

empresa, o trabalhador pode obter o Crédito BV
Consignado. O valor é solicitado no departamento
de recursos humanos da companhia, o crédito entra na
conta corrente do cliente e as parcelas são descontadas
na folha de pagamento.

BANRISUL
CONTA CORRENTE BANCO SIM BANRISUL
É uma conta corrente com poupança integrada,
especialmente criada para pessoas que ainda não têm conta
em banco, sem a necessidade de comprovação de renda.

CDB POP INVEST PREMIÁVEL
Destinado a clientes pessoa física, com aplicação
mínima de cem reais. O prazo de investimento é de 361
dias. O cliente também concorre a prêmios de mil reais.

BRADESCO
BRADESCO FIC REFERENCIADO Dl SAFIRA
Indicado a investidores que buscam rentabilidade que
acompanhe as taxas de juros (CDI), com liquidez diária.
Podem aplicar correntistas, pessoas físicas e jurídicas.

CDB FÁCIL BRADESCO
E uma modalidade de investimento atrelada a um
porcentual do CDI com rentabilidade e liquidez diária,
além da comodidade da baixa automática inteligente,
uma facilidade para quem quer a cobertura de saldo
de conta corrente.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXACAP DA SORTE
É um título de pagamento único no qual o cliente escolhe
o valor que quer investir - de 200 a 900 reais - e concorre,
todo mês, a 54 prêmios de até 700 mil reais.

CARTÃO PLATINUM
Oferece assistência em viagens nacionais ou
internacionais, descontos e permite ao cliente a participar
das promoções das empresas turísticas conveniadas à
Caixa, como hotéis, pousadas, agências de viagem,
locadoras, restaurantes e parques temáticos.

CITIBANK
AUTOCRÉDITO
Oferece crédito de até 80% do valor do carro, depósito na
conta do cliente no mesmo dia. Pagamento em
36 vezes em cheque ou carne.

CRÉDITO PESSOAL ESPECIAL SÊNIOR
Direcionado para aposentados e pensionistas
do INSS. Parcelas descontadas diretamente da renda
mensal dos benefícios de aposentadoria ou de pensão
por morte, sem a necessidade de ter conta em banco.

HSBC
TC SUPER SORTE
Com mensalidades a partir de 20 reais, o cliente

i concorre a 60 prêmios por semana. São 240 prêmios
i por mês durante 60 meses.

ITAÚ
• MINI PIC PRIMAVERA
; Plano de Capitalização com duração de 60 meses, pelo
1 qual se paga prestações mensais de 20 reais (corrigidos
! pelo IGPM) e concorre a mais de cinco milhões de reais

em prêmios em dinheiro.

MAXIPOUP ITAÚ
É destinada ao cliente pessoa física exclusivamente poupador
(sem conta corrente), oferece conveniência e serviços especiais.

PANAMERICANO
CRED MAIS
Crédito pessoal para aposentados e pensionistas do INSS,
com taxa de 2,72% ao mês e IOF (Imposto sobre Operações
Financeiras), até 36 meses para pagar e desconto em folha.

SAFRA
CARTÃO SAFRA CLASSIC
Em parceria com a Visa, o cartão dá ao cliente anuidade
reduzida no primeiro ano e um programa de premiação
conforme a utilização do plástico.

SANTANDER
SUPERAUTO
Financiamento de veículos com benefícios similares
aos encontrados em seguros, como serviços de
reboque, auto-socorro, chaveiro e troca de pneus.
O produto financia até 100% do veículo, novo ou usado,
com prazo de pagamento entre três e 60 meses.

UNIBANCO
CRÉDITO PARCELADO
Empréstimo que não requer comprovação da finalidade.
O cliente tem crédito em conta no mesmo dia da
contratação, tem até 60 dias para pagar a primeira parcela,
pagamento em até 24 meses e limites personalizados,
calculados com base na renda de cada cliente.

PREVER EDUCAÇÃO
Plano de previdência desenvolvido especialmente para
menores de idade, sejam filhos, netos, sobrinhos
ou afilhados.

ABNAMROREAL
CAPITAL DE GIRO l 3° SALÁRIO
Linha de crédito exclusiva para o pagamento
do 13° salário de funcionários.

PACOTE DE CASH
MANAGEMENT INTERNACIONAL
Reúne serviços de conta corrente, pagamentos,
recebimentos e investimentos. O processo de

abertura de conta é ágil para companhias brasileiras,
exportadoras e importadoras.

BANCO DO BRASIL
CARTÃO OUROCARD CORPORATIVO
Pode ser usado em compras e saques no País ou exterior,
além de efetuar saques nos terminais de auto-atendimento.
A empresa pode acompanhar os gastos dos
funcionários por meio do gerenciador financeiro e



adequar a utilização dos cartões em despesas compatíveis
com as atribuições dos funcionários.

BB CURTO PRAZO
CORPORATIVO 600 MIL
Aplicação que oferece liquidez e rentabilidade diárias,
por meio de investimentos em títulos de renda fixa
públicos pós-fixados. Carteira composta por papéis com
prazo médio de vencimento igual ou inferior a 365 dias.

BANCO VOTORANTIM
CÉDULA DO PRODUTO RURAL (CPR)
Título cambial negociável no mercado de emissão de
produtores rurais, que permite que o produtor rural
obtenha recursos com base na produção futura.

ADIANTAMENTO SOBRE
CONTRATO DE EXPORTAÇÃO (ACE)
O banco adianta ao exportador o valor total ou
parcial do contrato de câmbio celebrado entre as partes.
A operação ocorre após o embarque da mercadoria
e contra-entrega dos documentos de exportação.

BANRISUL
TRANSPORTE INTERNACIONAL
Seguro de importação de bens e mercadorias em viagem
internacional aérea, marítima e terrestre.

BRADESCO
PAG-FOR BRADESCO
Solução eletrônica de pagamentos que permite o
agendamento e o pagamento a fornecedores e transferências
bancárias, mediante a troca de arquivos, com segurança.

BID BOND
Fiança internacional emitida pelo Bradesco que
garante a participação do cliente emconcorrência/
licitação internacional. Garante a execução de
serviço ou fornecimento de bens/mercadorias
do cliente exportador/prestador de serviços após ter
ganho a concorrência/licitação internacional.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PREVINVEST EMPRESARIAL
Plano de previdência para empresas,
sindicatos e associações.

CITIBANK
CRÉDITO PESSOAL COM
DESCONTO EM FOLHA
Linha de crédito pré-analisada para os funcionários,
e as operações podem ser realizadas por telefone.

HSBC
DESCONTO DE DUPLICATAS
O serviço permite que as empresas recebam as vendas
realizadas a prazo com duplicatas em duas modalidades: z
física, que são entregues na agência de acordo com a
necessidade de antecipação dos recebimentos; e a em
cobrança simples, na qual o gerenciamento dos descontos
pode ser realizado diretamente da empresa por meio do
banco eletrônico da instituição para empresas.

ITAÚ
ITAUCARD BUSINESS
Aceitação no Brasil e no exterior. As compras
podem ser parceladas em até 12 vezes com ou
sem juros, dependendo do estabelecimento.
Além disso, a empresa tem até 40 dias para pagar.

PANAMERICANO
SEGURO EMPRESARIAL
Tem por finalidade garantir a preservação
do patrimônio. A cobertura básica inclui proteção
contra incêndio, queda de raios e explosão.
Opcionalmente, o cliente pode contratar coberturas
adicionais para danos elétricos, impacto de veículos,
vendaval, subtração de bens e quebra de vidros.

SAFRA
SEGURO MULTIPJSCO EMPRESARIAL
O seguro oferece 20 garantias e foi criado
para atender às necessidades dos segmentos
comercial, industrial e de serviços.

GESTÃO DE PAGAMENTOS
Além de realizar os pagamentos da empresa-cliente,
gerencia também as contas a pagar.

SANTANDER
CARTÃO SANTANDER EMPRESARIAL
Possui função débito e crédito em um só cartão,
com o qual seus funcionários podem pagar as
despesas em hotéis, restaurantes, de combustível etc.

CONTA GARANTIDA SANTANDER
A empresa dispõe de uma linha de crédito que pode
ser utilizada em qualquer momento, possibilitando a
companhia a cobrir débitos, efetuar negócios urgentes
e até solucionar problemas com o fluxo de caixa.

UNIBANCO
COBRANÇA ESCRITURAL
Destinado a empresas que necessitam utilizar meios
eletrônicos como forma de envio dos dados dos títulos



para registro no banco. As informações dos títulos são
armazenadas no Unibanco, permitindo efetuar
alterações/instruções e comandos de protesto.

ADIANTAMENTO SOBRE
CONTRATO DE CÂMBIO
Antecipação parcial ou total de recursos, em moeda

nacional, ao exportador brasileiro, que pode ocorrer antes
do embarque da mercadoria para o exterior ou depois do
embarque, mas antes da data de pagamento a ser
cumprida pelo importador. E destinado a empresas
brasileiras exportadoras interessadas em antecipar o
recebimento de suas vendas feitas para o exterior e que
possuam linha de crédito aprovada no Unibanco.

ecarvalho
Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, ano 11, n. 118, p. 22-36 , set. 2007.




