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Atendimento
sustentável
Banco Real foca seus esforços no
relacionamento com seus clientes e colhe os
frutos de seu posicionamento responsável

m 2007, o Banco Real foi
comprado pelo Grupo Santander, dan-
do ao mercado bancário brasileiro um
novo panorama de negócios. Além de
criar o terceiro maior banco do País, a
incorporação trouxe uma maior abran-
gência de atuação. Enquanto o Santan-
der é conhecido pelo seu trabalho com
empresas de grande porte, o Real tem
um histórico ligado ao fornecimento de
crédito sustentável a uma carteira signi-
ficativa de pequenas empresas, além de
forte presença no varejo.

Mas no meio dessa mudança, o
cliente não saiu do foco principal do
banco. Para atender a todas as deman-
das, o banco aposta na segmentação
do atendimento. "O grupo baseia sua
estratégia na segmentação de clientes.
Mantém equipes especializadas para o
atendimento de públicos diferentes, des-
de universitários, profissionais liberais
ou em início de carreira, até empresas de
todos os portes e setores. A capilaridade
da rede de agências, a adoção de políticas
eficientes e claras, funcionários capacita-
dos e bem treinados, além do constante
aperfeiçoamento das ferramentas e dos

canais de comunicação são outros dife-
renciais que garantem a estrutura neces-
sária para satisfazer e conquistar a fide-
lidade do cliente", diz Marcelo Linardí,
superintendente de SAC e ouvidoria do
Grupo Santander Brasil.

A lei do SAC, implantada no ano
passado, deu ao banco mais eficiência
no atendimento. "Para operacionali-
zar os novos critérios do SAC, o grupo
envolveu cerca de 200 profissionais e
revisou mais de mil processos em 2008.
Além disso, investiu em tecnologia, co-
municação, infraestrutura e aumento
do quadro de colaboradores na área de
atendimento, bem como na capacitação
de nossos profissionais", afirma Linar-
di. "Entendemos que uma equipe de
atendimento bem cuidada, treinada e
capacitada faz toda a diferença, por isso
os investimentos continuam neste ano".

Com a inclusão do Banco Real no
portólio do Grupo Santander, houve a
necessidade de unificar suas centrais de
relacionamento. "Embora a gestão dessa
área já esteja unificada, as centrais estão
fisicamente separadas. Estamos traba-
lhando para fazer a unificação dos espa-

ços de forma gradual, uma vez que a rede
de agências será integrada em 2010".

Na vísão do executivo, a intenção é
que o cliente saiba onde recorrer quan-
do tiver alguma insatisfação, sem ter
a necessidade de procurar os órgãos
de defesa do consumidor. "Vamos
continuar investindo forte no aperfei-
çoamento sistêmico, treinamento dos
colaboradores, educação ao consumi-
dor e comunicação assertiva, com in-
formações claras e precisas, deixando
claro os diferentes papéis dos nossos
canais de atendimento". Desde o iní-
cio deste ano, o Grupo Santander é um
dos signatários do Sistema de Autor-
regulação Bancária, promovido pela
Febraban. "A partir disso, o banco
assume o compromisso de cumprir as
regras do código, o que se traduz em
respeito ao seu cliente e aos princípios
de ética, legalidade, comunicação efi-
ciente e melhoria contínua".

Relacionamento
e interatividade

Outro grande diferencial em ter-
mos dos resultados do atendimento ao
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cliente nos negócios do grupo é a ouvi-
doria. "Por meio do trabalho feito pela
ouvidoria, o banco busca fomentar a
melhoria contínua no desempenho dos
negócios, com base nas manifestações
dos clientes. A área de atendimento par-
ticipa semanalmente dos encontros do
Comitê Executivo de Varejo, quando são
apresentados os principais motivos de
reclamações dos clientes. A partir desse
levantamento, são elaborados planos de
ação que são acompanhados pelas áreas
de negócios", diz Linardi.

O mundo 2.0 também já faz parte
da realidade de atendimento do Banco
Real que, além dos canais convencio-
nais, já está utilizando o telefone celular
como ferramenta de relacionamento. "A
tecnologia de atendimento está avan-
çando para o telefone celular. No Real
temos utilizado também o SMS para
dar retornos e posicionamentos aos nos-
sos clientes sobre suas manifestações ou
reclamações. Futuramente queremos
utilizar o chat para complementar esse
atendimento", explica Marcelo.

Sustentabilidade
A sustentabüidade sempre foi uma

bandeira levantada pelo Banco Real.
Ao ser incorporado ao Grupo San-
tander, segundo o superintendente,

não houve mudança nessa postura,
principalmente no que diz respeito ao
atendimento aos clientes. "Essa cultu-
ra está em todas as nossas ações. Um
exemplo disso é a concessão de crédito
consciente. Existe uma preocupação
grande em perceber se estamos finan-
ciando empresas que não têm o mesmo
cuidado em suas ações socioambien-
tais. O tema ultrapassa as ações de fi-
lantropia e também vai além das linhas
estabelecidas pela análise econômica
de risco financeiro, Não queremos res-
tringir o crédito, mas que o cliente in-
teressado no financiamento tenha um
compromisso de não degradar o meio
ambiente, de não contratar trabalho
escravo, entre outros. Ele responde a
um questionário que inclui análises
de riscos socioambientais. Com isso,
o banco evita financiar, por exemplo,
madeiras não certificadas, assim como
empresas revendedoras de móveis na
hora de conceder um financiamento".

Qualquer mudança na comuni-
cação do banco impacta diretamente
no relacionamento com seus clientes.
"Recentemente, passamos a usar o pa-
pel branco certificado nas impressões
das correspondências entregues aos
clientes. Trocamos o papel reciclado
pelo branco certificado. Desde então,

alguns clientes entraram em conta-
to para nos questionar sobre o uso do
papel branco, pois estão acostumados
a receber as correspondências no papel
reciclado e demonstraram preocupa-
ção com as questões ambientais. Isso
para nós é gratificante, pois denota
nossa responsabilidade como agentes
de sustentabüidade".

Prioridade
Em períodos de instabilidade

econômica, oferecer um atendimento
eficiente deixa de ser um diferencial
competitivo de mercado e passa a ser
uma obrigação. "O consumidor está
cada vez mais exigente e mais cons-
ciente de sua atuação na sociedade.
Eficiência é o mínimo que se busca
numa relação empresa-cüente. Nosso
objetivo é criar vínculos de qualidade
entre funcionários, clientes e forne-
cedores para juntos buscarmos idéias
inovadoras em gestão, produtos e ser-
viços", afirma Linardi.

Tempos de incertezas inspiram
novos desafios para o banco. "Nos
momentos de crise, nos quais o clien-
te mais precisa de nós, temos de estar
preparados para atendê-lo de forma
adequada, fornecendo-lhe assessoria
eficiente e atenuando os efeitos dos
problemas econômicos. Em tempos
tranqüilos, todos nós acabamos tra-
balhando no 'automático'. Incertezas
nos instigam a sermos mais acurados
em nossas ações. Pensar sempre no
foco do cliente, fazendo a coisa cer-
ta do jeito certo. Isso está em nosso
DNA", conclui. Recado anotado, [avu
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