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ganhara (o banco, o cliente, os funcio-
nários, a sociedade), a transparência e o
respeito ao consumidor tornaram-se
parte integrante da forma de fazer
negócios. "Zelar pelos relacionamentos,
especialmente com os clientes, é uma
das materializações do conceito de sus-
tentabilidade", diz Byington.

A empresa monitora continuamen-
te a opinião dos consumidores em re-
lação a sua satisfação com o banco e sua
experiência com a marca. "Um dos fa-
tores que invariavelmente é apontado
entre aqueles que mais impactam na
satisfação é o atendimento. Por isso,
investimos na capacitação das equipes,
em processos cada vez melhores, mas
acima de tudo incentivamos a contri-
buição de cada funcionário no fortale-
cimento da relação com o cliente", con-
ta o diretor-executivo. "Quando a pes-

soa sente que está sendo atendida com
competência e transparência e que,
para sua necessidade, lhe é oferecida a
solução mais adequada a seu perfil ou
momento de vida, o elo de confiança
cresce e a relação ganha mais força",
acrescenta.

''O Santandcr tem muito clara a
importância que o relacionamento com
o consumidor representa no diferencial
competitivo", afirma Marcelo Linardi,
superintendente-ouvidor. "O banco
desde cedo incorporou a qualidade do
atendimento como um dos pilares de
sua trajetória de crescimento e investe
fortemente na sua manutenção. A ori-
entação ao cliente é um dos principais
valores que o Santander baseia suas
estratégias e o principal motivador da
busca pela melhora contínua na capta-
ção, satisfação e vinculação de clientes



por meio de uma ampla oferta de pro-
dutos e serviços", completa. Nesse con-
texto, o atendimento, sua estrutura e ca-
nais são partes essenciais e vitais.

De acordo com Linko Ishibashi,
diretora de qualidade do HSBC, uni
dos objetivos da indústria financeira é a
prestação de serviços à coletividade,
porém o que difere uma empresa das
outras é como esse serviço é prestado.
"O HSBC sabe que o relacionamento
com os clientes merece atenção espe-
cial, pois por meio dele se forma a
imagem do banco. E o atendimento
que damos ao consumidor depende ex-
clusivamente da nossa presteza, cor-
dialidade, conhecimento e profissio-
nalismo", afirma.

Na Caixa Econômica Federal, a
fim de estabelecer um relacionamento
com o cliente que transmita confiança,
a empresa procurar atuar com foco na
eficiência no atendimento e na ética
por meio da transparência nas relações
e clareza das informações prestadas.
Além de conquistar consumidores e
agregar valor à companhia, tal estra-
tégia atende a uma exigência da socie-
dade moderna, na qual os clientes são
cada vez mais atentos e seletivos.

DESAFIOS DO ATENDIMENTO
Para Luís Cunha, diretor de coor-

denação de atendimento do Itaú, hoje
em dia os consumidores buscam cada
vez mais conveniência. "Nesse sentido,
agilidade c qualidade representam
fatores de diferenciação competitiva",
comenta.

Pesquisas recentes demonstram
que a agilidade no atendimento é um
atributo tão valorizado quanto o preço.
"Tal agilidade deve ser percebida em
todos os canais de interação com o
cliente, seja contact center, internet ou
presencial. Esse é um grande e cons-
tante desafio", acrescenta Maria Izabcl,
do Banco do Brasil.

A qualidade do atendimento tem
relação direta com a percepção do con-
sumidor em relação à marca e essa per-
cepção vem sendo cada vez mais co-
municada pelo cliente, direta e indi-
retamente. "A melhoria no tempo de
resposta a uma demanda e na forma e
conteúdo dessa resposta são hoje es-
senciais na construção de um resultado
sustentável para uma organização",
aponta Linardi, do Santander.

Para tanto, é importante observar
os meios c a linguagem usados na co-

municação com diferentes públicos.
"Isso exíge pessoal capacitado e com
experiência, que saiba atuar com flexi-
bilidade e não apenas com base num
script-padrão", afirma Linardi.

Em um mercado extremamente
competitivo e com inúmeras alterna-
tivas à disposição dos clientes, ser bem-
succdido significa administrar uma
"grande equipe", alinhada ao objetivo
estratégico da empresa, acreditando no
que faz c mantendo-se motivada para
usar toda a estrutura de processos e
tecnologia à disposição em beneficio
dos consumidores.

A equipe tem de ter foco total no
cliente, buscando atender às suas so-
licitações e trazer à tona a cada inte-
ração a importância da continuidade
do relacionamento, procurando trans-
formar cada contato em uma opor-
tunidade de agregar valor e fidelizar os
consumidores, propiciando ofertas de
produtos e serviços customizados.

"Todos esses componentes são su-
portados por um processo que se utiliza
de ferramentas tecnológicas reconhe-
cidas mundialmente, integrando front
end e back office operacional e admi-
nistrativo, permitindo que o processo
de comunicação se torne dinâmico e
simplificado, o que favorece viabilizar

C O N S U M I D O R M O D E R N O s e t e m b r o 2 0 0 3



respostas rápidas, precisas e seguras aos
nossos clientes", afirma Marcos Bader,
diretor do Bradesco Dia&Noite.

Em um mercado extremamente di-
nâmico, o futuro do atendimento, alia-
do às mudanças econômicas c tecno-
lógicas cada vez mais constantes e
intensas em âmbito global, apresenta
demandas mais complexas, ampliadas
pela diversidade de dispositivos móveis
que atuam como facilitadores na rela-
ção entre consumidor e banco. "Nosso
principal desafio c a melhoria contí-
nua", diz Bader. "Para atingir esse
compromisso, as etapas de trabalho e
crescimento são respaldadas por inves-
timentos constantes em tecnologia da
informação e treinamento", completa.

A versatilidade é outro grande de-
safio do segmento para o atendimento.
"No Brasil, o setor financeiro é for-
temente regulamentado pela legislação
e por organismos reguladores; as nor-
mas são alteradas com certa freqüência.
Dessa forma, um banco versátil con-
segue antecipar esses movimentos e se
adapta com certa facilidade a mudan-
ças", diz Cunha, do Itaú. Ele acredita
que uni atendimento versátil permite
ao banco lidar com diferentes públicos,
oferecendo uma grande variedade de
produtos e serviços adequada para cada

tipo de cliente. "Num país como o
nosso, em que a concorrência é muito
forte e tem um elevado potencial de
bancarização da população, a versa-
tilidade permite aproveitar uma grande
fatia de mercado que até então era
menosprezada", comenta.

NOVO PERFIL

Corn a elevação do índice de ban-
carização e as facilidades de acesso ao
crédito, favorecidos pelo cenário de es-
tabilidade econômica, o perfil de com-
portamento do consumidor bancário
foi alterado, refletindo um maior con-
sumo de produtos e serviços finan-
ceiros, com destaque para a diversidade
do portfólio de crédito, além de pro-
dutos anteriormente consumidos pelas
classes A e B, em especial às moda-
lidades de investimentos, e produtos
não-financciros (seguros, consórcios,
capitalização etc.).

"Também percebemos alterações no
perfil de uso dos canais automatizados
e não-presenciais", conta Maria Izabel.
"O acesso às operações financeiras, via
correspondentes bancários e a acelera-
ção no movimento de inclusão digital,
que propicia o acesso ao banco via in-

De acordo com Fernando Lemos,
presidente do Banrisul, consumidores
que fazem uso de meios eletrônicos
como internet e celular, são em sua
maioria mais jovens e constituem o
perfil do banco do futuro. Atualmente,
cerca de 80% das transações realizadas
por clientes do Banrisul acontecem por
canais eletrônicos. "E um desafio que
envolve tecnologia e aí a agilidade faz
muita diferença, assim como a qua-
lidade do relacionamento", comenta,
"E existe a questão de segurança no
ambiente eletrônico, que também é
percebida pelo consumidor. Se ele sen-
te que o ambiente é seguro, ele se rela-
ciona com a empresa com mais tran-
qüilidade", acrescenta.

Ainda assim, há os que buscam o
atendimento pessoal. "Há quem prefira
ir ao banco quando vai realizar um ne-
gócio, um empréstimo ou investimen-
to, ou precisa receber orientação", exem-
plifica Lemos. "Mas acredito que, no
futuro, a agência bancária será como
um consultor financeiro, porque todos
os serviços do banco poderão ser feitos
por telefone e internet", completa.

Para Eduardo Macedo, sócio-dire-
tor da Gouvêa de Souza MD, a agên-

UM ATENDIMENTO VERSÁTIL PERMÍTE AOS BANCOS

LIDAR COM DIFERENTES PÚBLICOS, OFERECENDO

UMA GRANDE VARIEDADE DE PRODUTOS

ternet e celular, alteraram o uso do mix
de canais oferecido pelo Banco do Bra-
sil", completa.

Em 2007, segundo dados da Fede-
ração Brasileira de Bancos (Febraban),
o número de clientes pessoa física com
internet banking superou os 25 mi-
lhões. Isso representa cerca de dois ter-
ços dos internautas brasileiros se con-
siderarmos que a população de usuá-
rios (com mais de 16 anos) ativos da
web; no fim de 2007 era de 40 milhões
(segundo o Ibope/NetRatings).

cia bancária ainda é muito importante
porque o aumento da bancarização
aconteceu em grande proporção com
um público que tem dificuldade de
acesso à internet. "O celular pode
revolucionar isso. No Brasil há mais
de 150 milhões de celulares e isso é
mais que o dobro de pessoas que têm
internet. Quando a tecnologia 3 G es-
tiver disponível para todos, a possibi-
lidade de acesso e movimentação da
conta poderá levar a uma redução do
número de clientes que vão até a agên- >
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cia", analisa Macedo. "A tendência das
lojas do varejo, além das casas loté-
ricas, é de fazer convênio com as ins-
tituições financeiras para se tornarem
posto bancário. Esse movimento alivia
as agências, que ultimamente têm
encolhido em metragem e em quan-
tidade", completa.

"O desafio do Banco do Brasil é
ampliar o número de usuários que uti-
lizam a internet c celular para opera-
ções bancárias. Junto ao esforço de am-
pliação de usuários de canais alterna-
tivos, é constante a preocupação da
companhia em desenvolver soluções de
segurança nas transações bancárias via
internet", afirma Maria Izabel.

SEGMENTAÇÃO
Para o Santander, não houve uma

mudança significativa no perfil dos
clientes. "Mas a segmentação permitiu
ao banco entender em maior profundi-
dade as necessidades dos consumido-
res", comenta Linardi, superintenden-
te-ouvidor do banco.

A empresa segmenta seus clientes
de acordo com perfis e para cada um
busca a melhor abordagem e a diferen-
ciação necessária, desde a oferta de
produtos até o atendimento. "Como
exemplo, podemos citar o público uni-
versitário: o Santander criou um mo-
delo de atendimento diferenciado para

cada fase da vida de nossos clientes",
explica Byington.

O Itaú adotou, há mais de 20 anos,
a estratégia de segmentação de clientes
de acordo com perfis. "O desafio foi, e
continua sendo, o entendimento das
particularidades de cada consumidor",
afirma Luis Cunha. "Nossos serviços,

A SEGMENTAÇÃO PERMITE ENTENDER

EM MAIOR PROFUNDIDADE AS NECESSIDADES

E EXPECTATIVAS DOS CONSUMIDORES

ele, com pontos -de-vcnda dedicados e
horários diferenciados", conta Linardi.

No Banco Real, as ações para os
diferentes perfis de consumidores são
definidas de acordo com a observação
do comportamento de cada um deles.
"Com o posicionamento 'O banco da
sua vida', nossa intenção é justamente
mostrar que a empresa tem um portfó-
lio de produtos e serviços especial para

produtos e estruturas estão disponíveis
para atender às necessidades específicas
dos mais diversos perfis, incluindo pes-
soas físicas e microempresas, pequenas
e médias empresas, poder público, in-
vestidores institucionais, pessoas físicas
de alta renda e clientes corri elevado
patrimônio financeiro. Além disso, o
Itaú também administra negócios de
underwriting, custódia, corretagem de
valores mobiliários, cartões de credito,
consórcios, seguros, capitalização c
previdência privada, financiamento de
veículos c operações de financiamentos
para não-corrcntistas das classes eco-
nômicas C e D", lista.

No Banco do Brasil, para cada seg-
mento de clientes são estabelecidas
estratégias específicas de abordagem,
relacionamento, comunicação e portfó-
üo de produtos e serviços. "A fim de
atender às necessidades de cada um, o
banco vem desenvolvendo estratégias
que envolvem a identificação de pú-
blico potencial interno, atuação da for-
ça de vendas, pacotes promocionais de
atratívidade, ações de marketing e apri-
moramento do suporte operacional",
conta Maria Izabel.

Em relação ao atendimento presen-
cial, o Banco do Brasil adota um mode-
lo de segmentação conforme o nível de
relacionamento com a instituição e em
alguns casos a partir do tipo de atividade
do cliente. Isso pode ser exemplificado
com o atendimento voltado ao público
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de alta renda, BB Estilo, que contempla
assessoria financeira, produtos e serviços
diferenciados, disponibilizados por uma
equipe de profissionais com ampla visão
de mercado e preparados para encontrar
junto com os clientes as melhores es-
tratégias para atingir seus objetivos. "A
partir do segundo semestre de 2008, a
empresa estará ampliando a sua seg-
mentação para cinco níveis de relacio-
namento, uma vez que foi identificada
necessidade de desenvolvimento de es-
tratégias para consumidores com renda

de até um salário mínimo'', comenta
A'taria Izabel

Na Caixa Econômica Federal, no
primeiro semestre de 2008, houve
sensível mudança no perfil de consu-
midores de renda básica com o in-
gresso de 1,2 milhão de novos clientes
bancarizados por meio da Conta
Caixa Fácil, pela qual tem acesso a
facilidades como o cartão de débito
para utilização em compras.

O mercado percebeu o ingresso de
um novo grupo de clientes de baixa

renda no sistema bancário, promoven-
do alteração nas estratégias das empre-
sas. E, em contrapartida, para a po-
pularização de produtos e facilidade de
acesso ao crédito, segundo Macedo da
Gouvêa de Souza MD, há a criação e
oferta de serviços mais sofisticados para
quem tem maior poder aquisitivo. "E a
forma encontrada para manter a porta
de exclusividade para a classe alta", diz.
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O SETOR EM NÚMEROS
CONFIRA COMO ESTÁ o COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR BRASILEIRO DIANTE DOS CANAIS OFERECIDOS
PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A SEUS CLIENTES A PARTIR DAS ESTATÍSTICAS DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
BANCOS (FEBRABAN) REFERENTES A NÚMERO DE CONTAS, CARTÕES DE DÉBITO E CLIENTES COM INTERNET
BANKING, REDE DE ATENDIMENTO E DE AUTO-ATENDIMENTO, E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS

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

Em 2007, o número de contas correntes cresceu 9,3%.
Do total de 112,1 milhões, 69% são contas correntes ativas
(tiveram movimentação no período de seis meses). O
número de contas de poupança apresentou expansão de
6,9%. As contas correntes simplificadas, destinadas à baixa
renda, que exigem documentação mínima e se destinam a
movimentações de até RS l mil, contribuíram para a ban-

carização. Em 2007, tais contas cresceram 12,2%, totali-
zando 7,6 milhões.

O número de clientes pessoas físicas com internet
banking superou os 25 milhões. Isso representa cerca de dois
terços dos internautas brasileiros se considerarmos que a
população de usuários (com mais de 16 anos) ativos da web,
no fim de 2007, era de 40 milhões (Ibope/NetRatings).

3 Fonte: ABECÍP- Associação tt

REDE DE ATENDIMENTO
Os tradicionais canais dos bancos representados por agên-

cias e postos de atendimento instalados em empresas ou enti-
dades públicas permanecem praticamente estáveis nos últimos
oito anos. O que possibilita a expansão das redes de atendimento

são os caixas eletrônicos instalados em locais de grande circu-
lação e o bem-sucedido canal de correspondentes bancários, que
representam mais de 80% do total de dependências físicas
disponibilizadas pelos bancos.
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TRANSAÇÕES BANCÁRIAS POR ORIGEM
Em 2007, houve evolução de 29% das transações por meio

dos correspondentes não-bancários, resultado da expansão de
15,5% de unidades desse canal e da maior conveniência que ofe-
rece ao público de baixa renda ou que não tem conta em banco.

O canal de auto-atendimento cresceu 15,4%, comprovando
a maior aceitação pelos usuários. Já as transações em internet
banking tiveram expansão de 12,6%, acompanhando o

aumento de 9,2% no número de usuários no ano passado. O
volume de operações tratado pelos caixas das agências cresceu
12,7%. As transações do call center, 10,5%, e as operações feitas
nos POSs (terminais de pontos-de-venda), 13,9%. Tal expan-
são reflete o incremento de 9,3% das contas correntes.

O número de cheques compensados continua caindo. No
ano passado houve redução de 42% em relação ao ano 2000.

BANCOS POR ORIGEM DE CAPITAL
O processo de concentração dos bancos continua em rit-

mo lento, mas constante, confirmando a tendência mundial.
O cenário de 2007 evidencia uma queda de 20% no número
de bancos desde o ano 2000.
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AUTO-ATENDIMENTO:TIPOS E LOCALIZAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

O parque de terminais de auto-atendimento com-
pletos, que possibilitam toda gama de operações bancárias,
cresceu 14% em 2007. Fica claro o processo de substituição
gradativa dos demais tipos de equipamentos, como dispen-
sadores de dinheiro, terminais de depósitos e extratos.
Merece registro a instalação, em 2007, de mais de oito mil

caixas automáticos especialmente adaptados para o acesso
a pessoas com deficiência física.

O Brasil supera os 170 mil dispositivos de auto-aten-
dimento considerando os equipamentos de outras redes
compartilhadas. Certamente um dos maiores parques de
ATM s (terminais de auto-atendimento) do mundo.
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