
ão é de hoje que o advento da internet,
as suas facilidades e a sua crescente pé-
letração na sociedade brasileira têm feito

brilhar os olhos das empresas no que tange ao
contato direto com o seu cliente. O canal é tão efi-
ciente que as companhias brasileiras não param
de desenvolver novas formas de chamar a aten-
ção do seu público-alvo pela internet, transferin-
do grande parte do fluxo de informação - que an-
tes era feito por correio ou pessoalmente - para
o formato on-line. Os bancos não fogem a essa
realidade e têm-se mostrado um dos principais
players no quesito troca de informações virtuais
com o cliente - os resultados justificam tamanha
atenção a esse canal de relacionamento.

"A IDÉIA É TRANSFERIR O

ATENDIMENTO DA AGÊNCIA

PARA A CASA DO CLIENTE,

POSSIBILITANDO MAIOR

COMODIDADE PARA ELE"
FLAVIO ANTÔNIO DE CAMARGO BARROS,

GERENTE NACIONAL DA CEF

Prova disso é o estudo inédito Produtos Finan-
ceiros 2009, feito pelo Google, uma das maiores
empresas de internet do mundo, que aponta que
a maioria dos clientes de bancos que desejam
algum novo produto ou serviço recorrem, prin-
cipalmente, ao site das instituições financeiras
para pesquisar, comparai;e decidir qual opção é
mais apropriada ao seu perfil e às suas metas. De
acordo com os dados divulgados, 54% do tempo
empregado pelos entrevistados na pesquisa por
produtos financeiros é passado na internet.

Além disso, para 85% dos entrevistados, os sites
de bancos são a primeira fonte determinante para a
tomada de decisão, seguidos pelas ferramentas de
busca on-line como o próprio Google, em 66% dos
casos, e pelos sites de cartão de crédito, com 51%.

A grande maioria dos entrevistados, 74% deles,
disse também que as principais informações bus-
cadas quando quer contratar um novo serviço são
as relativas a tarifas e a promoções especiais. Há
ainda outros agentes que ajudam na hora da es-
colha, como amigos e vendedores. Porém, mesmo
quando a mídia off-line é utilizada na divulgação
desses serviços, mais da metade dos entrevistados
fica fortemente motivada a utilizar a internet para
obter informações mais relevantes.

Esse fluxo de interesse despertou também a criati-
vidade dos portais e anunciantes, que diversificaram
a forma de se comunicar com esse público. Entre-
tanto, no quesito mídia publicitária, os tradicionais
banners ainda são os que mais chamam a atenção
do público. Segundo a pesquisa, 76% dos respon-
dentes prestaram atenção aos anúncios no formato
banner, 70% aos links patrocinados e 61% aos anún-
cios em vídeos. Apesar de a internet ter se tornado o
principal meio de pesquisa e busca de informações
usado por clientes bancários que querem adquirir
um novo produto ou serviço, na hora de efetivar essa
transação, a agência ainda domina 55% das solicita-
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ções, deixando a rede mundial de computadores na
segunda posição, com 25% das aquisições.

NA DIREÇÃO CERTA
Atenta a esse interesse do cliente pelos meios

digitais, a Caixa Econômica Federal é um dos ban-
cos que têm registrado grande crescimento em
serviços on-line. No site da instituição, o que mais
tem chamado a atenção do cliente é um simulador
de financiamento que mostra o valor das parcelas
antes da contratação do produto. "O ganho em agi-
lidade é muito grande. Por exemplo, falando de fi-
nanciamento habitacional aqui na Caixa, o cliente
que consegue buscar as informações no site teve
o seu tempo de atendimento reduzido, em média,
em 30%", conta Flavio Antônio de Camargo Barros,
gerente nacional da CEF. Essa estratégia estimula
não só esse canal mas também toda a gama de ser-
viços oferecida no IB (Internet Banking) da Caixa.
No ano passado, a instituição registrou um incre-
mento de 48% no cadastramento de contas no IB,
e no primeiro semestre deste ano, a quantidade de
cadastramentos já cresceu outros 12%, chegando a
3,6 milhões de contas habilitadas na web. O grande
incentivo veio, principalmente, com a entrada das
classes C e D na base on-line do banco. Com isso,
cerca de 57% dos usuários dos 170 serviços presta-
dos pelo IB, atualmente, já são da baixa renda.

Esse incremento se deu há um ano, após uma
reformulação estrutural da área de internet da Cai-
xa, que colocou dentro do marketing uma área de
negócios on-line, no qual, além de trabalhar a pu-
blicidade e o conteúdo do site, a instituição pas-
sou também a prestar serviços. "A idéia é transferir
o atendimento da agência para a casa do cliente,
possibilitando maior comodidade para ele. No
caso do financiamento habitacional, a meta final
é fazer com que o cliente não precise ir à agência
para fechar negócio", completa Barros.
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