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Resumo 

Neste artigo busca-se compreender de que modo ocorre o relacionamento dos 
consumidores da geração baby boomer com as marcas do segmento de serviços 
financeiros — bancos. Esse relacionamento alicerça-se em três pilares:  satisfação, 
confiança e comprometimento (categorias a priori). Na pesquisa, do tipo 
exploratório, de vertente qualitativa, aplicaram-se entrevistas em profundidade. 
Na análise dos dados empregou-se a análise de conteúdo. Identificou-se que o 
relacionamento entre os bancos e os seus clientes apresenta lacunas quanto à 
dificuldade de conciliar os interesses dos bancos (vendas e lucros) com os dos 
consumidores (atendimento diferenciado, isenção de taxas e acesso a serviços 
especiais). Esses fatores contribuem para a imagem negativa das marcas do setor. 
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Introdução 

  

As marcas contemporâneas assumem o seu protagonismo frente à 

necessidade de diferenciar a oferta da organização em relação aos concorrentes e 

estabelecer uma conexão simbólica entre a empresa e os seus diversos 

stakeholders. Esse processo envolve a escolha de uma estratégia que forneça um 

direcionamento à marca e lhe assegure uma posição exclusiva, apoiada na 

diferenciação (KELLER; MACHADO, 2007). Contudo, devido às mudanças observadas 

na sociedade, ancoradas no desenvolvimento da tecnologia, das mídias sociais, 

aliadas aos ideais de um mundo sustentável, as marcas precisaram adequar suas 

estratégias para atender essas questões, em particular quando se observa que a 
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tecnologia facilitou as transações e a comoditização dos produtos e serviços como 

estímulos à diferenciação e, consequentemente, às marcas (GIULIANI, 2006).   

 As marcas se aplicam a diversos segmentos, em especial aos serviços —  

atividades econômicas oferecidas por uma parte à outra. Em troca de dinheiro, 

tempo e esforço, os consumidores de serviços esperam receber o valor do acesso a 

bens de mão de obra, habilidades profissionais, instalações, redes e sistemas, mas 

eles não costumam deter a propriedade de qualquer um dos elementos físicos 

envolvidos (LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO, 2011).  

 À luz de Zeithaml; Bitner (2003), os serviços caracterizam-se em razão da 

sua intangibilidade, inseparabilidade, heterogeneidade, perecibilidade e a 

produção e consumo simultâneos. Cada vez mais estão associados à ideia de 

soluções para as necessidades dos clientes, desenvolvidas com base na oferta de 

competências pessoais aplicadas na coprodução com clientes. Trata-se de pessoas 

interagindo para criar soluções (LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO, 2011).  

 Essas soluções podem servir de barreira à saída de clientes, pois a fidelidade 

centra-se na satisfação do cliente. A qualidade no atendimento dos serviços é 

fundamental para que isso se concretize. Consumidores satisfeitos têm 

probabilidade maior de serem defensores leais, consolidarem compras de produtos 

com um só prestador de serviço e ainda o boca a boca positivo. Essa experiência 

gera a confiança do cliente, pois indica que o prestador de serviços conhece o seu 

target, as suas preferências e planeja produtos e serviços que atendam às suas 

necessidades, além de acreditar que a organização é transparente, justa e íntegra 

durante a troca relacional (SLONGO; LIBERALI, 2004).  

 Nesse cenário inserem-se as instituições financeiras — os bancos públicos e 

privados — que processam transações de captação, intermediação e aplicação dos 

recursos financeiros na economia (FORTUNA, 1998). Esse segmento concentra as 

marcas de maior valor, por exemplo, a do Bradesco, que vale cerca de US$ 13,61 

bilhões. Em seguida, aparece a do Itaú e a do Banco do Brasil, avaliadas em US$ 

12,442 bilhões e US$ 9,883 bilhões, respectivamente (BRAND FINANCE). Mesmo com 

a crise econômica que o Brasil está enfrentando, os bancos são as organizações que 

mais têm obtido lucros, conforme economistas do Banco Central.  A retração da 

economia brasileira, no primeiro trimestre de 2015, atingiu com força alguns 

setores, entre os quais a indústria, mas pouco afetou os resultados do setor 
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financeiro. Os principais bancos privados do país cresceram, no período, a taxas 

próximas de 30%, como é o caso do Itaú Unibanco, líder do varejo brasileiro, com 

expansão de 29,70% no lucro líquido sobre o primeiro trimestre de 2014, 

alcançando R$ 5,73 bilhões. (FEBRABAN, 2015) 

 Os serviços financeiros, além dos lucros das instituições e em função da sua 

natureza intangível, precisam diversificar as ofertas e se posicionarem através da 

diferenciação na prestação dos serviços ofertados. Para desenvolver estratégias 

nesse sentido, tem-se o marketing de relacionamento que, segundo Nickels e Wood 

(1999, p.5), envolve estabelecer e manter “relacionamento de longo prazo, com 

tempo mutuamente benéfico entre as organizações e seus clientes, empregados e 

outros grupos de interesse (stakeholders)”. Esse relacionamento interativo 

possibilita que sejam fortalecidos os compromissos e a confiança entre a 

organização e os clientes individuais (transacionais, de valor e relacionais).  

 O setor de serviços financeiros atende a diversos segmentos de 

consumidores, no entanto, um se destaca, em uma visão de futuro, que é a geração 

baby boomer, em função das previsões demográficas da população: até no ano de 

2050 o Brasil alcançará patamares demográficos em cerca de 15 milhões de idosos, 

dos quais 13,5 milhões com mais de 80 anos. Conforme os dados da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), em 2025, o país será o sexto do mundo com o maior 

número de idosos. Apesar da criação de políticas voltadas a essa camada da 

população, a velocidade do envelhecimento tem superado a implementação de 

ações, políticas, infraestrutura e adequação das empresas, em especial as 

instituições financeiras para oferecer melhores serviços, produtos e condições de 

vida para esse segmento (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2014). 

 O envelhecimento populacional caracteriza-se pela redução da força 

produtora ativa e pelo aumento do quadro de pessoas que dependem da riqueza 

gerada por essa produção. É esse o cenário que torna relevante pensar nos baby 

boomers, afinal, o envelhecimento da população tem reflexo direto nas ações de 

marketing voltados aos boomers. Daí a importância de as empresas se prepararem  

de forma adequada para atender as demandas desse público. Diante desse cenário, 

neste artigo propõe-se a responder ao seguinte questionamento: De que forma 

ocorre o relacionamento dos consumidores da geração baby boomer com as 

marcas do segmento de serviços financeiros? 
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Estratégia metodológica 

 

Neste artigo tem como base uma pesquisa exploratória sobre o 

relacionamento dos consumidores baby boomer com as marcas do segmento de 

serviços financeiros — bancos, considerando-se os resultados da etapa qualitativa 

realizada com oito consumidores das classes A/B, com idades entre 55-70 anos, e 

um especialista do mercado financeiro, cujos perfis constam nos quadros a seguir: 

 
Quadro 1 – Perfil dos consumidores. 

Fonte: Queruz; Silva, 2015. 

 

Especialista do Mercado Financeiro 

Gênero Idade Formação Função/Tempo Cidade 

Masculino 49 anos Administração Gerente Geral  

Bradesco 

Ijuí/RS 

Quadro 2 – Perfil do especialista. 

Fonte: Queruz; Silva, 2015. 

 

 Optou-se por uma pesquisa exploratória para se obter uma visão mais 

abrangente sobre a forma com que os consumidores da geração baby boomer se 

relacionam com os bancos. O caráter exploratório dessa pesquisa justifica-se pela 

pouca quantidade de estudos regionais acerca do relacionamento dessa carta de 

clientes com as marcas de instituições financeiras. Essa justificativa é respaldada 

pelas concepções de Cervo; Bervian (1983), ao afirmarem que a pesquisa 
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exploratória se aplica aos casos em que há poucas informações sobre o fenômeno 

que se deseja estudar. 

Realizou-se a coleta de dados através de entrevistas em profundidade, com 

correntistas e um especialista, em seus locais de trabalho, seguindo dois roteiros 

semiestruturados, os quais versaram sobre o relacionamento dos consumidores com 

as marcas de bancos, em especial a satisfação, os tratamentos especiais, a 

confiança e o comprometimento. Quanto ao especialista, o roteiro abordou 

questões relativas à sua avaliação no que se refere ao relacionamento entre os 

bancos e o segmento boomer, aspectos positivos e negativos dessa relação e o 

impacto da tecnologia nos serviços bancários e no relacionamento com o cliente.   

 As entrevistas foram conduzidas pelo autor deste artigo, nos meses de junho 

e julho de 2015, agendadas por e-mail e telefone, e tiveram duração máxima 

aproximada de 45 minutos. Os conteúdos foram gravados e transcritos para 

preservar as falas dos participantes. A entrevista em profundidade foi empregada 

com o intuito de entender a interação dos consumidores baby bommer com as 

marcas que compõem o setor de serviços financeiros. 

 Os procedimentos adotados nesta pesquisa estão afinados com a vertente 

empregada — a qualitativa, por se ater ao fornecimento de uma descrição 

detalhada de um meio social específico, cujo propósito é conhecer os aspectos que 

não se pode mensurar de maneira direta: a forma com que os clientes pertencentes 

à geração baby boomer se relacionam com as marcas de serviços financeiros. Essa 

técnica favorece a compreensão do relacionamento, as percepções e a maneira 

com que os bancos interagem com esse segmento (BAUER; GASKEL, 2002). 

 Para interpretar os dados coletados adotou-se a análise de conteúdo: partiu-

se da leitura em primeiro plano para um nível maior de aprofundamento,  

buscando-se relacionar as estruturas semânticas (significantes) às sociológicas 

(significados) que foram enunciadas, e desenvolver a articulação entre o texto e os 

fatores que determinam suas características psicossociais, o contexto cultural, a 

produção da mensagem e o seu processo (BARDIN, 2004). Para realizar essa 

articulação fez-se necessário determinar categorias, definidas a priori – as que 

derivam do referencial teórico — relacionamento empresa/cliente, satisfação, 

confiança e  comprometimento.  
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Os dados coletados nas entrevistas em profundidade originaram materiais 

textuais decorrentes das transcrições das entrevistas em profundidade. Essa opção 

advém da possibilidade de o pesquisador ver, ouvir e sentir diretamente o 

segmento investigado. A partir desses materiais geraram-se as categorias 

apriorísticas, de abrangência mais ampla, embasadas na fundamentação teórica e 

que suportam subcategorias que derivam do texto (BAUER; GASKEL, 2002).  

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nessa categoria analisa-se o relacionamento dos consumidores baby boomer 

aplicado aos serviços financeiros — bancos. Para tanto, inicialmente conceitua-se o 

marketing de relacionamento e após as suas características. O marketing de 

relacionamento visa a estabelecer e manter relações de longo prazo, mutuamente 

benéficas, entre as organizações e seus clientes, colaboradores e outros grupos de 

interesse – stakeholders (NICKELS; WOOD, 1999). Em mercados business-to-

consumer, o marketing de relacionamento caracteriza-se principalmente pela 

busca da lealdade do cliente de longo prazo, satisfazendo-o ao invés de apenas 

efetuar uma venda, mediante uma troca transacional (SLONGO; LIBERALI, 2004). 

Os consumidores, em relacionamentos de longo prazo com empresas 

prestadoras de serviços, experimentam três tipos de benefícios: sociais, de 

confiança e de tratamento especial. As estratégias de satisfação e lealdade são 

construídas em torno dos benefícios relacionais e estes podem servir de barreira à 

saída de clientes. E como pilares do marketing de relacionamento têm-se a 

satisfação, a confiança e o comprometimento.  

A satisfação resulta de uma avaliação global baseada na experiência total de 

compra ou consumo com um produto ou serviço ao longo do tempo (ANDERSON; 

FORNELL; LEHAMAN, 1994). Quando questionados sobre a sua satisfação em relação 

aos serviços dos bancos, constatou-se a relevância do gerente de contas.  

Sim, me sinto satisfeito, tanto eu quanto o banco. O meu relacionamento 

com o meu gerente é quase que de um amigo, ele sempre me orienta nos 

meus investimentos, sempre que preciso o meu gerente tira todas as 

minhas dúvidas e resolve o que precisa ser resolvido (E8). 
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Acho que o banco é representado pelo profissional que está lá dentro, tudo 

depende dele. Continuo dizendo que pra mim o Santander está bem 

representado (E3). 

 

Os discursos dos entrevistados trazem à tona a relevância da interação 

direta entre cliente e profissionais do banco, em particular do gerente, na 

condição de provedor dos serviços. O conceito de serviços cada vez mais se associa 

à ideia de soluções para as necessidades dos consumidores, desenvolvidas com base 

na oferta de competências pessoais aplicadas na coprodução com clientes. Trata-se 

de pessoas interagindo para criar soluções (LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO, 2011). 

Pode-se dizer que são os colaboradores os responsáveis por transmitir aos clientes 

os valores e as crenças da organização e materializar a sua missão.   

O especialista do mercado financeiro entrevistado reforça a relevância da 

interação entre gerente e cliente.  

Na área gerencial tu acaba sendo um psicólogo do cliente, ele sente essa 

necessidade de vir e compartilhar contigo as necessidades financeiras, os 

problemas sociais, familiares e econômicos que ele tem (EMF). 

 

Nesse sentido, observa-se que o contato entre o gerente e o consumidor para 

a prestação dos serviços constitui-se em uma interação social, em que tomam parte 

elementos que transcendem as fronteiras da relação estritamente comercial. Por 

isso, não raro as relações entre colaborador e consumidor ganham contornos sociais 

e afetivos, gerando benefícios de natureza psicológica e social no seu desenrolar.  

Essa ideia de o cliente e o gerente manterem uma relação que extrapola a 

questão comercial também aparece na fala do consumidor: “O meu relacionamento 

com o meu gerente é quase que de um amigo (E8)”. Relacionamentos desse tipo 

tendem a estender-se no longo prazo, à medida que banco oferece valor de forma 

consistente na opinião do consumidor — o cliente obtém o que precisa (qualidade, 

satisfação, benefícios específicos) e isso excede a contrapartida da empresa (custos 

monetários e não monetários) (ZIETHAML; BITNER, 2003).    

Deve-se destacar ainda o fato de os clientes entrevistados pertencerem à 

geração baby boomer, um segmento que valoriza o contato pessoal, o atendimento 

personalizado da equipe do banco. O especialista entrevistado enfatiza essa 

posição do cliente dessa geração. 
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Essa gama de clientes tem uma necessidade de ter um atendimento mais 

personalizado e aí eles se sentem mais valorizados pelo banco e continuam 

mantendo o relacionamento com a instituição (EMF).  

 

Esse relato converge para as características desse público, o qual tende  a 

ser mais motivado, comprometido e leal às organizações (VELOSO, 2008). Porém, 

são resistentes à adoção de tecnologia, apesar de constituírem-se em um dos 

principais clientes dos serviços financeiros.  

A percepção do entrevistado acerca do recebimento de algum tipo de 

tratamento especial do banco, no que se refere a isenções de tarifas de 

manutenção de conta e à concessão de crédito, evidencia-se no discurso a seguir:   

Percebo um tratamento diferenciado nas taxas de manutenção, isento há 

muitos anos (E8). 

 

O tratamento diferenciado e personalizado denota que o cliente é 

importante para o banco. Essa postura pode ser encarada como uma forma de 

investimento na relação, situações em que a empresa desenvolve políticas que 

recompensam o cliente pela manutenção do relacionamento (ZEITAHML; BITNER, 

2003). Sob outro prisma, entende-se que essas recompensas para o cliente 

contribuem para retê-lo e torná-lo leal à marca.   

A par dos pontos positivos da relação entre bancos e clientes. Observam-se  

relatos de insatisfação, em relação  à qualidade do atendimento prestado pelo 

gerente. Alguns julgam que não têm nenhum benefício e/ou tratamento especial 

pela sua lealdade.  

[...] eu nunca vi diferenciação no meu atendimento, mas eu gostaria que o 

gerente destinasse um atendimento melhor (E2). 

Poderia ter um atendimento melhor, mais pró-ativo e claro (E7). 

O atendimento era personalizado (...) o banco centralizou os serviços e o 

único canal 0800, na hora da contratação era ‘tapete vermelho’ e na hora 

que necessito do serviço é o 0800 e ‘empurra pra um e empurra pra outro’ 

e ninguém resolvia nada (E7). 

 

Essa situação talvez se explique pelo fato de o consumidor formar 

expectativas anteriores ao consumo e ao observar a performance do serviço 

compara-as às expectativas iniciais. As expectativas são pensamentos que criam um 

padrão de referência para o julgamento do consumidor, e quando os resultados são 
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inferiores a esse padrão ocorre a desconfirmação, que tende a gerar insatisfação 

(OLIVER, 1980). Por outro lado, deve-se considerar que esses testemunhos 

contrariam o principal objetivo do marketing de relacionamento que pressupõe “a 

construção e a manutenção de uma base de clientes comprometidos que sejam 

rentáveis para a organização” (ZEITHAML; BITNER, 2003, p.139).  

Em função disso, o especialista reitera a importância da segmentação dos 

mercados para adequar a oferta aos interesses dos clientes e, consequentemente, 

cumprir os objetivos dos bancos. 

 Os bancos de varejo e os bancos múltiplos no Brasil e no mundo, eles têm 

um portfólio de produtos muito semelhantes. O que acontece é a 

segmentação de clientes, por renda, por liquidez, ou por aplicação de 

recursos. Isso tudo faz com que os bancos consigam dar um atendimento 

melhor (EMF).  

   

O entrevistado retoma uma premissa básica para qualquer negócio — a 

segmentação de mercado, ou seja, a divisão do mercado em características 

razoavelmente homogêneas (HOOLEY; PIERCY; NICOLAUD, 2011). Ao adotar esse 

procedimento a empresa define com clareza o seu público-alvo e adapta a sua 

oferta a esse grupo e, principalmente, consegue oferecer-lhe um atendimento 

diferenciado. Para adotar esses procedimentos os bancos precisam acompanhar as 

transações e interações dos seus clientes individuais ao longo do tempo em todas as 

linhas de produtos e serviços, o que exige integração de dados e processos 

(PEPPERS; ROGERS, 2011).   

É essencial conhecer os clientes individualmente, com o maior número 

possível de detalhes  e ser capaz de reconhecê-los em todos os pontos de contato, 

nas formas de mensagem e nas linhas de produtos e serviços. Assim, tendo-se 

identificado os clientes, o próximo passo é diferenciá-los de modo a personalizar o 

comportamento do colaborador, baseado nas necessidades individuais dos clientes. 

Para o banco poder oferecer um atendimento baseado no relacionamento, seus 

produtos e serviços devem ser capazes de tratar os clientes de forma particular, de 

acordo com as necessidades deles.  

Salienta-se que o desenvolvimento de relacionamentos racionais e 

individuais com os clientes deve ser feito de forma individual. Para Peppers; Rogers 

(2011) os bancos devem sair do seu tradicional foco nos produtos e transações 
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individuais e direcioná-lo para um novo, nos relacionamentos de longo prazo com 

clientes — relacionamentos que se fortificam com o tempo e permitem que a 

instituição se volte para as necessidades individuais dos clientes.  

Considerando-se os motivos relatados de satisfação e insatisfação percebe-se 

que a fidelidade centra-se na satisfação do cliente, pois a qualidade no 

atendimento dos serviços financeiros é fundamental para que isso exista. Clientes 

muito satisfeitos ou encantados têm maior probabilidade de serem defensores 

leais, consolidarem compras de produtos financeiros com um só banco e disseminar 

o boca a boca positivo da instituição. Por outro lado, a insatisfação afasta clientes 

e é fator fundamental de mudança de comportamento.    

Para um cliente estar satisfeito é preciso que ele também deposite a sua 

confiança na instituição financeira com a qual se relaciona. Desse modo, a 

confiança, ao lado do comprometimento, constitui-se em um dos construtos 

centrais para o marketing de relacionamento. A confiança existe quando uma parte 

acredita na integridade do parceiro de troca, que configura uma relação negativa 

entre confiança e propensão à saída (MORGAN; HUNT, 1994). Ao se transpor essa 

noção para os serviços financeiros entende-se que o consumidor, quando confia no 

seu banco, é mais comprometido e tem mais intenções de dar seguimento ao 

relacionamento.   

Quando questionados se acreditavam na integridade do seu banco, os 

correntistas relacionaram essa questão à transparência nos processos e não 

identificaram nenhum problema nesse campo, como se observa nas falas a seguir.   

O banco é transparente. Eu tenho uma confiabilidade na instituição, se eu 

tivesse uma restrição eu cairia fora (E7). 

Todo esse tempo que eu trabalho com o Banrisul, sempre teve 

transparência, nunca me cobrou uma taxa extra (...) tive um furto com o 

meu talão de cheques e o banco me ressarciu de tudo (E2). 

 

A ênfase na transparência remete à relevância da troca de informações, da 

comunicação para que as trocas se realizem de forma plena. E, principalmente, 

para que o cliente confie nos serviços prestados pela instituição financeira.  

Embora, de modo geral, se identifique confiança em relação à atuação dos 

bancos, ela está, em parte, calcada na figura do gerente, “o meu banco é 

confiável, tudo que minha gerente fala eu confio (E3)”. Em função da 
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intangibilidade dos serviços financeiros, os consumidores são especialmente 

inclinados a confiar nos experts, como é o caso do profissional de gerência. Essa 

confiança impacta a recompra e a intenção de novas compras. A entrevistada E3 

situa-se em níveis de satisfação muito altos, ou seja, na zona de afeição, e nesse 

ponto a fidelidade é tão elevada que ela não procura outro prestador de serviço 

porque a confiança é plena (LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO, 2011).  

Os benefícios de confiança encontram-se entre os mais relevantes para os 

clientes, pois indica que o prestador de serviços conhece o seu público-alvo, as 

suas preferências, e planeja produtos e serviços que atendam às necessidades dele. 

Um relacionamento estável com esse prestador de serviço tem reflexos diretos na 

qualidade de vida dos clientes. O gestor entrevistado enfatiza:   

A pessoa se sente valorizada, o banco se sente lisonjeado em tê-lo como 

cliente como a maioria das pessoas sente a necessidade de portar um talão 

de cheque, de ter um cartão de crédito e de débito, de ser assistida pelo 

banco (EMF).     

 

O discurso do gestor destaca a importância de o banco atender as 

necessidades do cliente da geração baby boomer, mediante a oferta de produtos 

que vão ao encontro dos interesses do seu público-alvo. Para obter essa confiança o 

gestor vale-se de elementos tangíveis – cartão de crédito, talão de cheque, limites 

de crédito, ou seja, a ideia é oferecer evidências físicas que assinalem a qualidade 

dos serviços para gerar satisfação, reter o cliente e garantir a sua lealdade 

(LOVELOCK, WIRTZ; HEMZO, 2011).       

Cumpre salientar também os constructos de confiança em ambientes on-

line. Essa questão torna-se relevante devido à relevância da automação para as 

instituições financeiras, pois a internet e o mobile banking responderam por quase 

a metade das transações realizadas no ano de 2014 (47%), ante 37% dos canais 

tradicionais (caixas eletrônicos, contact center e agências bancárias), segundo a 

Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária. 

Raríssimas ocasiões uso internet banking por insegurança de invadir contas 

e capturar senhas (...). Prefiro ir no terminal. O aspecto positivo da 

tecnologia é não precisar ter que ficar esperando na fila, proporciona 

facilidade (E7). 
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O banco já me proporcionou uma máquina para eu acessar minha conta 

aqui de casa pela internet (...) eu não confio no serviço, não uso e a 

máquina está aí (...) existe muita fragilidade nesse sistema (E2). 

 

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), um dos grandes 

obstáculos para um crescimento maior das operações bancárias por celular ainda é 

o medo de fraudes nas operações. Uma pesquisa da Unisys Corporation feita no 

Brasil, em 2014, mostra que apenas 11% dos entrevistados consideram a 

possibilidade de utilizar celulares em transações on-line, enquanto 67% afirmam 

que dificilmente usariam o telefone móvel para essa finalidade. O motivo é a 

segurança. A maioria dos entrevistados (43%) considera que não é seguro usar o 

celular para transações financeiras, enquanto apenas 2% consideram essas 

transações muito seguras. 

Os entrevistados assinalam, além da falta de confiança no uso do banco via 

internet, que os bancos ampliam a sua lucratividade ao adotarem a tecnologia para 

distribuir seus serviços aos clientes. Isso se observa no discurso a seguir:    

 O banco não quer ver a pessoa dentro da agência, ele faz de tudo para 

que isso ocorra, às vezes tu vais à agência e quer um atendimento do 

caixa, eles falam o senhor pode fazer no terminal de autoatendimento ou 

via internet. Eles estão lá para nos servir e fim de história, é obrigação 

deles. Quanto menos pessoas estiverem lá é mais lucro pra eles. E hoje, 

cada vez mais eles querem que o cliente trabalhe para eles (E7). 

 

Essa situação é reforçada pelo gestor entrevistado, ao assinalar que a 

tecnologia empregada nos serviços bancários atende principalmente o público mais 

jovem. O cliente da geração baby boomer não se mostra interessada em dominar 

essa tecnologia, conforme se observa a seguir.    

[...] a Geração Y abre a conta do cliente e você vai ver ele uma ou duas 

vezes no banco em um mês. Os clientes mais antigos têm uma certa 

resistência ao aprendizado de operacionalizar as salas de 

autoatendimento, não utilizam smartphone (EMF).  

 

A confiança em relacionamentos mediados pela internet é um construto 

multidimensional, baseado pelo menos em dois aspectos: confiança no meio 

(internet) e confiança no banco. Aparentemente, tanto a confiança no banco 

quanto no uso da internet pode afetar positiva ou negativamente o 
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desenvolvimento de relacionamentos (SLONGO; LIBERALI, 2004). Nesse sentido, o 

banco deve facilitar a vida dos seus clientes, auxiliando-os e inserindo-os no 

ambiente digital. A verbalização do especialista destaca as ações gerenciais que 

veem sendo implantadas para reter esses clientes que têm dificuldade para usar 

salas de autoatendimento e/ou smartphones: 

O banco aloca um ou dois profissionais para que venham a orientar essas 

pessoas para poder prestar um atendimento quase que pessoal mesmo nas 

salas de autoatendimento, nos homecenters (EMF). 

 

Segundo a FEBRABAN, 52% das transações bancárias feitas no Brasil, em 

2014, foram realizadas via internet e mobile banking. Atualmente, 47% das contas 

ativas no Brasil (51 milhões) realizam transações utilizando internet banking e 24% 

(25 milhões), smartphones. Em mobile banking houve um crescimento significativo 

no volume de movimentações financeiras em 2014 se comparado ao ano anterior. 

Transferências, DOCs, TEDs e pagamentos de contas apresentaram incremento de 

180%, totalizando 260 milhões de transações. 

Mesmo que, em geral, os representantes da geração baby boomer não 

estejam familiarizados com os suportes que a tecnologia oferece para acessar os 

serviços bancários, há os que utilizam essas ferramentas para esse fim:  

É excelente, sem reclamação. É muito fácil, vejo do celular e confio no 

sistema de segurança do banco, porque tenho a minha senha, se eu tiver 

que fazer uma transferência maior eles me ligam e qualquer coisa eu entro 

em contato com minha gerente ou ela mesmo me liga (E3). 

 

De acordo com o levantamento realizado em junho/2013 pelo Instituto Data 

Popular, os clientes mais velhos — a partir de 40 anos — tendem a usar menos os 

serviços on-line. Três em cada dez clientes acessam as contas através das 

plataformas digitais ofertadas pelos bancos. O perfil padrão do cliente que costuma 

operacionalizar contas correntes e poupanças on-line é homem, com idade entre 

26 e 39 anos, pertencente à classe média ou alta, que mora em grandes centros 

urbanos, e mulheres da classe alta, urbanas, e na faixa etária dos 26 aos 39 anos. 

Apesar de muitos consumidores acreditarem e confiarem nos benefícios que a 

tecnologia oferta e gostarem de operacionalizar suas finanças via internet, muitos 

acreditam que é necessário e importante a relação pessoal ou “toque humano” ao 

fazer trocas com a instituição. 
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Cumpre destacar também o benefício do comprometimento, identificado 

como uma das características-chave para o sucesso do relacionamento no longo 

prazo. O comprometimento emerge da crença de um parceiro de que o 

relacionamento com o outro é tão importante que fará o máximo de esforço para 

mantê-lo, isto é, a parte comprometida acredita que o relacionamento está 

funcionando tão bem a ponto de querer mantê-lo indefinidamente (MORGAN; 

HUNT, 1994). Conforme denota o depoimento a seguir, há uma percepção positiva 

do cliente em relação ao comprometimento, pois há reciprocidade no 

relacionamento com o gerente, além de benefícios que visam a sua satisfação:  

Acho que o banco faz de tudo para me manter cliente, ele está bem 

representado. Essa troca é importante do cliente com a gerente, deve 

haver uma reciprocidade. Tenho isenções de taxas e direito a três saques 

semanais nos terminais sem pagar taxas (E3).  

 

        Observa-se que no desenvolvimento do relacionamento as partes aprendem a 

confiar uma na outra e isso, gradualmente, aumenta o comprometimento, o qual  

tende a ser maior quando as pessoas sentem que suas decisões não são facilmente 

reversíveis, são significativas para os outros. Queixas de falta de comprometimento 

surgem quando os clientes não se consideram  especiais para o banco e que este 

não faria esforço para mantê-los. Os clientes referem-se principalmente às 

questões relativas ao lucro e ao relacionamento quando os colaboradores não 

correspondem as suas expectativas.  

O banco não faria nada para me manter como cliente, até porque, os 

gerentes têm metas para alcançar de depósitos, de aplicação e etc. (E7). 

Não me sinto importante por causa dessa distância, desse pouco 

relacionamento (E2). 

 

Nas concepções desses clientes não há reciprocidade no relacionamento com 

os bancos. As metas que os gerentes precisam cumprir os impedem de prestar um 

serviço que vá ao encontro das expectativas desses clientes. Afinal, se o gerente do 

banco está atento somente aos interesses da organização pode-se pensar que há 

miopia em marketing, e a empresa orientada para o cliente é o principal alicerce 

do marketing.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo buscou compreender de que forma se dá o relacionamento entre 

os consumidores da geração baby boomer e as marcas do segmento de serviços 

financeiros. Esse relacionamento alicerça-se em três pilares: a satisfação, a 

confiança e o comprometimento (ZEITAHML; BITNER, 2003). 

Observa-se que esse grupo não está totalmente satisfeito com os serviços 

prestados pelas marcas de serviços financeiros, à medida que não há reciprocidade. 

A relação é desigual, o banco concentra lucros excessivos, e muitas vezes não 

oferece ao cliente vantagens compatíveis com os seus investimentos na instituição.   

Aqueles que se declaram satisfeitos assinalam que essa percepção se deve ao 

atendimento que recebem do gerente de contas. Essa postura reitera a relevância 

das pessoas para as marcas que operam no segmento de serviços.  

Os entrevistados confiam nas marcas de serviços financeiros com as quais 

mantêm contato. Essa confiança ancora-se na transparência das trocas realizadas, 

no cumprimento dos contratos firmados e, principalmente, na integridade do 

gerente de contas. Essa confiança é abalada quando se trata dos serviços de 

internet banking, e essa atitude explica-se pela resistência da geração baby 

boomer à tecnologia.  

Em relação ao comprometimento não se identifica uma posição uniforme 

entre os entrevistados: alguns destacam que a instituição mantém os seus 

compromissos através de um atendimento diferenciado pela isenção de taxas, 

acesso a serviços especiais e pela relação com o gerente de contas; outros 

assumem uma posição crítica perante o fato de os bancos visarem somente ao lucro 

e adotarem uma postura fria e distante com os clientes.  

Diante desse cenário se pode pensar que o relacionamento entre as marcas 

de serviços financeiros e os seus clientes apresenta lacunas no que tange à 

dificuldade de conciliar os interesses dos consumidores — tratamento diferenciado, 

isenção de taxas — e os da instituição financeira: vendas e lucros. Essa questão 

enfraquece o brand equity das instituições financeiras, à medida que contribui 

para uma imagem negativa das marcas que operam no segmento. 
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