
A satisfação dos consumidores
com o setor financeiro cresceu
em agosto, baseada, principal-
mente, na lucratividade das ins-
tituições financeiras. No mês
passado, o Índice Nacional de
Satisfação dos Consumidores
(INSC), medido pela Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing
(ESPM), identificou que o setor
financeiro avançou 6,3 pontos
percentuais (p.p.) em relação ao
mês anterior, para 55,6%.

Desde a primeira edição do
levantamento, em maio, o se-
tor não era tão bem avaliado.
“Uma das explicações é o cres-
cimento do lucro nos bancos.
Essa avaliação tem a ver com a
demonstração de solidez des-
tas instituições, um fato impor-
tante para o consumidor, dian-
te da iminência de uma crise
mundial”, acredita Ricardo Po-
meranz, professor pesquisador
da ESPM e responsável pela
criação do índice.

Para executivos que atuam
no setor, essa percepção sur-
preende. “Esse resultado foi
uma grata surpresa, já que tudo
o que queremos é contribuir pa-
ra o crescimento do país”, diz
Fernando Byington Egydio, vi-
ce-presidente de marca, marke-
ting, comunicação e interativi-
dade do Santander. No primei-
ro semestre deste ano, a institui-
ção patrocinou a Copa Liberta-
dores e a Sul-Americana.

Fernando Chacon, diretor
executivo de marketing do Itaú
Unibanco, diz que o raciocínio
do consumidor faz todo o senti-
do, uma vez que um terço do re-
sultado é destinado ao recolhi-
mento de impostos, um terço
para custos de remuneração da
base de funcionários e o restan-
te é reinvestido no negócio —
incluindo a remuneração do
acionista por meio da distribui-
ção de dividendos e juros sobre
capital próprio (JCP). “Quanto
maior o lucro apresentado pe-
las instituições financeiras, me-
lhor serão as condições de rein-
vestir no negócio, aumentar a
base de capital e, consequente-
mente, financiar o crescimen-
to do país”, pondera.

Chacon diz que tem insistido
nesse tópico em um comitê da
Federação Brasileira dos Bancos
(Febraban). “É preciso ampliar
essa divulgação a fim de atingir
um público cada vez maior.”

O INSC, ao contrário de ou-
tras medições, utiliza as redes
sociais para coletar a percepção
dos consumidores e é baseado
em três pilares: preço, qualida-
de percebida de produtos e ser-
viços, expectativa do consumi-
dor — esta última como cons-
trução da marca. Em virtude do
último item, iniciativas de mar-
keting cultural e esportivo são
bem avaliados pelos clientes, o
que eleva o índice de satisfa-
ção. “A satisfação do cliente co-
meça na qualidade dos servi-
ços. Caso contrário, de nada
adianta iniciativas culturais”,
acredita Egydio, do Santander.

Redes sociais
O levantamento evidencia a im-
portância que os bancos têm da-
do a esse canal de relacionamen-
to. O BB, por exemplo, monito-
ra e interage, de maneira proati-
va, com clientes que usam re-
des sociais para pedir informa-
ções, tirar dúvidas e fazer recla-
mações. “Não necessariamente
essa interação é feita diretamen-
te conosco. Muitas vezes identi-
ficamos a demanda e, de forma
proativa, damos a informação”,
exemplifica Frederico Guilher-
me Fernandes, gerente executi-
vo de gestão de canais do BB. O
objetivo, segundo o executivo,
é resolver 100% dos casos.

O Itaú Unibanco atua de for-
ma diferente. “Monitorar não
é igual a reagir. Por uma ques-
tão de respeito, quando o as-
sunto é importante chamamos
o cliente para um entendimen-
to que não acontece apenas pe-
la rede social”, afirma o dire-
tor executivo de marketing da
instituição financeira.

Em um ponto todos concor-
dam: perspectiva de ampliação
dos investimentos em redes so-
ciais. “Os planos para 2012 são
bastante ousados. Queremos
potencializar as características
das redes sociais de modo a ser
útil e conveniente aos clien-
tes”, diz Fernandes, do BB, sem
revelar detalhes. ■
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Divulgação

Lucro de bancos deixa
de irritar consumidores

●
MERCADO

“Quanto maior o lucro
apresentado pelas instituições
financeiras, melhores serão
as condições de reinvestir
no negócio, aumentar a
base de capital e financiar
o crescimento do país”

Em agosto, o Nacional de
Satisfação dos Consumidores
(INSS) geral, que aponta o
desempenho de 10 setores,
avançou 3,2 pontos percentuais
(p.p.), para 63,4%, o melhor em
quatro meses. Juntas, as 43
companhias consideradas na
análise da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM)
representam 15,4% do Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro.

✽

Pesquisa de satisfação em redes sociais mostra que
robustez financeira dá conforto a brasileiro em cenário de crise

DESTAQUE NAS REDES SOCIAIS

Percepção de usuários sobre bancos melhora 
em meio à crise

Em agosto, o Índice Nacional de Satisfação dos Consumidores (INSC)
atingiu 63,4%, o melhor percentual em quatro meses

O setor de bebidas foi o que apresentou o maior índice de satisfação: 
88,5%, ajudado pelo lançamento de produtos

O INSC é composto por 43 companhias, que representam
15,4% do PIB brasileiro

A satisfação do setor financeiro cresceu 6,3 pontos percentuais (p.p.),
para 55,6%

RETORNO EM ALTA

Balanços do 2º trimestre mostram manutenção 
de níveis de rentabilidade (ROE, em %)*

LIDERANÇA EM EMPRESAS ABERTAS

Bancos não tiveram maior crescimento, 
mas mantêm volume

BANCO DO BRASIL
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23,7 26,5 26,6

ITAÚ UNIBANCO
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30,000000,
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BRADESCO
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23,3 22,8 23,2

2010 2011

SANTANDER

5,0000005,

13,3333333

21,6666671

30,000000,

201120102009

21,9
17,8 18,0

BANCOS

ÓLEO E GÁS

MINERAÇÃO 

ENERGIA ELÉTRICA

ALIMENTOS E BEBIDAS

21

16,43

9,43

9,56

3,62

24,99

21,98

21,83

9,59

7,22

19%

33,7%

131,4%

0,4%

99,6%

Fontes: Instituições, Economatica e ESPM

*Retorno sobre o patrimônio líquido considerando o resultado 
recorrente; Santander exclui o ágio apurado na aquisição do Real

SETOR VARIAÇÃOLUCRO LÍQUIDO
EM R$ BILHÕES NO 1º SEM
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Índice de satisfação
geral atinge 63,4%

FINANÇAS
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