
Mesmo com o aumento da satis-
fação dos clientes com os ban-
cos brasileiros, o setor financei-
ro e o de telecomunicações regis-
traram os menores níveis de
aprovação em agosto, de 47,1%
e 55,6%, respectivamente, quan-
do comparado aos demais seg-
mentos econômicos acompa-
nhados pelo Índice Nacional de
Satisfação dos Consumidores
(INSC). Em contrapartida, o seg-
mentos de bebidas e cuidados
pessoais estão no topo da lista
de aprovação dos consumido-
res, com 88,5% e 84,1%, respec-
tivamente. “Desde o início da

série, os segmentos financeiro e
de telecomunicações são os que
apresentam os menores índices
de satisfação”, diz Ricardo Po-
meranz, professor pesquisador
da Escola Superior de Propagan-
do e Marketing (ESPM) e respon-
sável pela criação do índice.

O ranking de reclamações da
Fundação Procon-SP corrobora
com os resultados: no ano pas-
sado, Telefônica, Itaú Uniban-
co, Bradesco, Samsung e Claro
figuraram nas cinco primeiras
colocações. A lista contém ape-
nas reclamações fundamenta-
das, ou seja, demandas de con-
sumidores que não foram solu-
cionadas em fase preliminar,
sendo necessária a abertura de
processo administrativo para se-
rem trabalhadas pelo órgão jun-
to aos fornecedores.

Fernando Chacon, diretor
executivo de marketing do
Itaú Unibanco acredita ser
possível mudar a imagem ne-
gativa que os bancos transmiti-
ram aos clientes nos últimos
anos. “É possível mudar essa
percepção no longo prazo, des-
de que a prática caminhe na
mesma velocidade que o dis-
curso”, pondera.

Nesse sentido, o Itaú Uniban-
co passou a adotar medidas vi-
sando atenuar esse percepção,
tais como o envio de comunica-
do aos correntistas alertando pa-
ra a proximidade do limite do
cheque especial e cartão de cré-
dito, por exemplo. “Só assim
conseguiremos criar relações
duradouras vão garantir a pere-
nidade da nossa organização”,
completa Chacon. ■

Melhora não impede posição ruim

Adriano Machado/Bloomberg

Setores financeiro e de telecom
têm os menores níveis de
aprovação, ao contrário de
bebidas e personal care, cuja
satisfação é superior a 80%
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Desde o início
da série, os
segmentos de
finanças e
telecomunicações
são os que
apresentam
os menores índices
de satisfação

ALTOS

Bebidas
e cuidados pessoais são os
segmentos com maior índice de
aprovação de consumidores,
segundo o índice da ESPM, o INSC.

BAIXOS

Telecom
e setor financeiro registraram
os menores níveis de aprovação
em agosto, de 47,1% e
55,6%, respectivamente,
segundo o mesmo índice.

O Ministério da Fazenda prorrogou o recolhimento de Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF) em algumas transações de derivativo
cambial para dezembro, ante previsão anterior de outubro.
Segundo o ministro Guido Mantega, o recolhimento que seria
feito pela bolsa será de responsabilidade dos agentes financeiros.
O ministério estuda ainda formas de compensar os exportadores
pelos custos adicionais com o IOF em operações de “hedge”.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 29.
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