


Eles são jovens, impacientes, empreendedo-

res e não vivem sem saber as últimas novi-

dades de tecnologia. Chamados Geração Y, 

termo atribuído aos nascidos entre 1978 e 1990, 

estão mudando a forma de pensar das empresas, 

entre elas as instituições financeiras. Principal-

mente porque, segundo dados da consultoria 

Booz & Company, eles deverão ser o maior grupo 

de consumidores de serviços financeiros no prazo 

de cinco a dez anos e representarão 44% da popu-

lação economicamente ativa em 2025. 

Ivan Souza, presidente da Booz & Company, 

acredita que o primeiro passo para os bancos se 

aproximarem dessa geração é estabelecer meca-

nismos de interação. "Diferentemente das gera-

ções anteriores, eles têm capacidade maior de se 

relacionar com os meios remotos e as mídias ele-

trônicas, e isso cria a necessidade de os bancos 

estarem muito presentes ¡unto a essas mídias", 

diz Ivan. "Não apenas comunicar-se, mas ouvir e 

entender as preocupações que essa geração tem. 

0 principal desafio é construir uma presença 

mais forte através das mídias na web." 

É o que espera, por exemplo, o escritor e con-

sultor em mídias sociais Rafael Bravo Bucco, de 28 

anos, que se considera um Y em essência. "Acho 

surreal que alguém prefira ir ao banco a usar a in-

ternet, e também prefiro pagar minhas contas com 

cartão", diz Bucco. Para ele, o atendimento em 

relação à tecnologia dos serviços deve ser rápido, 

funcional e extremamente seguro. Além disso, o 

sit? deve ser customizável na medida do possível. 

Apesar dessa postura, diz que não usaria mídias 

sociais para se comunicar com o banco. "Acho que 

elas escancaram traços de nosso comportamento, 

e evidenciar meu relacionamento com o banco 

não seria seguro, pois imaginar que outras pesso-

as sabem dos problemas que tenho com o banco 

pode dar margem a golpes, já que bandidos são 

muito criativos", explica. 

A jornalista Néli Alves Pereira, de 30 anos, que 

utiliza a internet principalmente para comunica-

ção e serviços bancários, diz que espera do rela-

cionamento on-line com a instituição financeira 

principalmente simplicidade e amplos serviços. 

"O banco que utilizo ainda não disponibiliza este 

serviço, mas se eu pudesse me comunicar através 

de mídias sociais certamente as usaria para recla-

mações." A designer Marina Chevrand, de 28 anos, 

acredita ser natural e intuitivo resolver a maioria 

das coisas por meio da tecnologia. 

Essas três pessoas fazem parte dos 31% da po-

pulação ativa brasileira que formam hoje a Gera-

ção Y, segundo dados do IBGE. Para que as insti-

tuições se mantenham conectadas a esses clientes 

algumas ações estão sendo tomadas, embora ain-

da timidamente. "No Brasil o impacto da entrada 

desse público é muito significativo e eles têm 

preferências diferentes. poder de compra e de es-

colha, além de uma representatividade muito im-

portante em nossa economia", diz Ivan de Souza. 



O consultor ressalta que as instituições devem 

se preocupar com a diferença de gerações, cada 

vez mais extensa. "É notável hoje que as pessoas 

vivem mais, então o desafio é fazer a convivên-

cia, manter a estrutura de serviços para a terceira 

idade, por exemplo, sem esquecer as demandas 

dessa nova geração." 

ON-LINE E IMEDIATO 

Mas qual é a maneira mais eficiente de se co-

municar com essa nova geração? 

O diretor executivo do Banco Bradesco, Candi-

do Leonelli, acredita que as pessoas que formam 

a Geração Y são capazes de direcionar o interesse 

a várias coisas ao mesmo tempo, são impacien-

tes com erros e procuram estar sempre conecta-

das. "Os principais canais de comunicação com 

eles são o celular de terceira geração e outros 

dispositivos móveis com acesso à internet, in-

clusive as redes sociais", diz Leonelli. Essa lógica 

ressalta a importância de escutá-los para enten-

der a forma como desejam usar o banco e com 

ele se relacionarem. "Atender as reclamações, dar 

orientação e resolver rapidamente os problemas 

relacionados à oferta de produtos e serviços ban-

cários, nas funcionalidades disponibilizadas na 

internet, é fundamental", continua o diretor. "Eles 

precisam de formas simples e rápidas de efetuar 

pagamentos e obter crédito, de orientação on-line 

sobre as oportunidades de investimento mais 

adequadas a seu perfil, e buscam conveniência 

no uso do banco em qualquer dia ou horário. 

Uma das premissas que temos é: estarmos pre-

sentes onde eles estão, não onde desejamos que 

estejam. Este foi um dos direcionadores ao esta-

belecermos nossa atuação no Twitter e no Orkut, 

entre outras redes sociais." 

Leonelli conta que uma das principais inicia-

tivas realizadas pelo banco foi o lançamento da 

Click Conta Bradesco, disponível para o público 

de 11 a 17 anos. A instituição também criou uma 

solução com uma versão de website para iPhone 

e iPad. "Em relação às redes sociais, fomos o 

primeiro banco a criar perfil no Twitter, onde a 

interação é feita 24 horas por dia nos 7 dias da 

semana, sendo todos os casos devidamente ana-

lisados e respondidos", completa o diretor. 0 

atendimento, feito por uma equipe de 15 pesso-

as, normalmente ocorre instantaneamente, mas 

se for algo mais complexo, o tempo máximo de 

resposta é de 3 horas. "O Bradesco acompanha 

de perto esse movimento e identificou oportuni-

dades interessantes na faixa mais jovem da popu-

lação. Esse contingente vai determinar um novo 

padrão de relacionamento entre bancos e clien-

tes. Hoje os jovens já representam mais de 40% 

da base de clientes do Bradesco." 



Recentemente o HSBC desenvolveu uma cam-

panha publicitária chamada "Desafio HSBC Pre-

mier". A idéia era que as pessoas que acessassem 

o site participassem de um jogo on-line de realidade 

alternativa, para testar os conhecimentos e a ca-

pacidade de investigação dos participantes. Foram 

registradas mais de 480 mil visitas em três sema-

nas, e 30 mil participantes. O objetivo do jogo era 

ajudar o viajante, protagonista da história veicula-

da na televisão, a encontrar o resto de sua família 

espalhada pelo mundo. "Inovamos em combinar 

anúncios de televisão, jornais e revistas com ações 

digitais e o resultado no País evidenciou o alto 

nível de envolvimento que os brasileiros banca-

rizados têm com a internet", diz Marcelo Velloso, 

diretor de Marketing do HSBC Bank Brasil. 

ESTREITANDO RELACIONAMENTOS 

Entre as vantagens do uso de mídias sociais 

apontadas por especialistas, está o aumento da 

visibilidade da marca e a aproximação dos clien-

tes. Mas deve-se entender que canais diferentes 

pedem atitudes diferenciadas. Principalmente 

porque hoje mais de 800 milhões de pessoas 

usam redes sociais no mundo, segundo dados 

da Burson-Marsteller, dos quais 400 milhões de 

usuários ativos têm Facebook (no Brasil, eles são 

10 milhões). Os dados também apontam para o 

fato de 79 das 100 maiores empresas do mundo 

estarem em redes sociais (65 estão no Twiter, 54, 

no Facebook, 50, no YouTube e 33-têm blog). 

Por isso em junho deste ano a Federação Bra-

sileira dos Bancos promoveu a edição de 2010 da 

Ciab Febraban (Congresso e Exposição de Tecno-

logia da Informação das Instituições Financeiras), 

com o tema "Geração Y - Um novo banco para um 

novo consumidor". Todas as instituições presen-

tes foram unânimes em dizer que os novos clien-

tes dos bancos exigirão grandes esforços da área 

de tecnologia da informação na busca por novos 

serviços. Cabe a eles reformular a comunicação 

com esse público. 

O presidente da Booz & Company, Ivan de 

Souza, que esteve no evento, diz que o desafio é 

consolidar um conjunto de capacitações das ins-

tituições. "Existem algumas dimensões que de-

vem ser abordadas, como a segmentação desses 

clientes no mercado, a organização para atender 

suas necessidades, o alinhamento dos processos 

de tecnologia - e a transformação disso em ca-

nais de informação", explica. • 
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