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Fernando Scheller

A imagem do Banco do Brasil e
da Caixa Econômica Federal pe-
rante o consumidor bancário
melhorou com a estratégia do
governo de usar os dois bancos
públicos para forçar uma queda
dos juros praticados no varejo.
Uma pesquisa da consultoria
CVA Solutions mostra que a li-
derança no repasse do corte da
taxa básica de juros à “vida real”
foi percebida e entendida pelo
cliente de classe média.

O levantamento, que ouviu
quase 5,5 mil pessoas em todo o
País, mostra que o Banco do Bra-
sil assumiu a dianteira em força
de marca entre os bancos de va-
rejo brasileiros. Entre as maio-
res instituições financeiras do
País, o BB foi citado como “me-
lhor banco” por 29,3% dos entre-
vistados, seguido por Itaú
(25%), Caixa (14,8%), Bradesco
(12,4%) e Santander (7,5%). Os
bancos públicos tiveram a
maior evolução na percepção
de suas marcas em relação à edi-
ção anterior, feita em 2010.

A pesquisa foi realizada em se-
tembro, num momento em que
o corte de juros dos bancos pú-
blicos já havia sido seguida pe-
las instituições privadas, expli-
ca Sandro Cimatti, diretor da
CVA Solutions. Por isso, o ques-
tionário comparou as respostas

dos correntistas à pergunta:
“Você acha que seu banco redu-
ziu as taxas de juros nos últimos
seis meses?”

A percepção desse corte de ta-
xas foi bem mais evidente no BB
e na Caixa do que nas outras ins-
tituições. Enquanto 63,6% dos
correntistas da Caixa e 49,7%
dos clientes do BB disseram
que os juros nessas instituições
estão menores, o índice caiu pa-
ra 23,9% no Itaú, 18,4% no Bra-
desco e 16,2% no Santander.

Reputação. Qualquer avanço
em reputação vale ouro para
um banco, diz Cimatti. Isso por-
que, nos rankings dos órgãos de
defesa do consumidor, os servi-
ços financeiros aparecem, ao la-
do de telefonia, entre os que re-
gistram os maiores índices de
queixas. No caso do corte de ju-
ros, a pesquisa mostra que sair
na frente – e comunicar isso cla-
ramente – fez a diferença.

Ambos os bancos investiram
pesadamente em mídia para ex-
plicar os cortes de juros. A Cai-
xa escolheu a atriz Camila Pitan-
ga, enquanto o Banco do Brasil
elegeu o ator Reynaldo Gianec-
chini. “Ele havia superado uma
fase difícil e nós também estáva-
mos passando por uma mudan-
ça”, explica Hayton Jurema da
Rocha, diretor de marketing e
comunicação do BB. “Além dis-

so, Gianecchini tem uma ima-
gem positiva em todas as clas-
ses sociais.”

Os dois bancos também tra-
balharam fortemente a mudan-
ça nas agências. A Caixa mon-
tou um programa de treinamen-
to online e presencial para os
funcionários, enquanto o BB
elegeu seus 115 mil colaborado-
res como “multiplicadores” da
mensagem de juros menores.

O diretor de marketing do
banco diz que foi possível ado-
tar uma estratégia didática e di-
reta com o cliente. Como os ju-
ros da instituição simplesmen-
te foram cortados pela metade,
a explicação ficou muito sim-
ples: “Era como se estivésse-
mos vendendo antes algo por
R$ 200 e passássemos a cobrar
R$ 100. Nosso raciocínio é o da
lógica de mercado: cobrando
mais barato, esperávamos ga-
nhar no volume.”

Desafios. Apesar de o cenário
de queda de juros ter colocado a
Caixa e o BB em evidência, as
duas instituições admitem que,
nos últimos meses, os demais

bancos começaram a caminhar
na mesma direção, reduzindo
juros de financiamentos e de
cartão de crédito (no caso do
Bradesco, a taxa do cartão foi
reduzida em mais de 50%). “Es-
sa vantagem aos poucos vai dei-
xar de existir. Por isso, a regra
do jogo agora passa a ser a efi-
ciência operacional”, diz Ro-
cha, do BB. Ou seja: é preciso
cortar custos.

Com menos espaço para ga-
nhar com a cobrança de juros, a
tendência é que as deficiências
dos bancos públicos também fi-
quem mais expostas. Segundo
Cimatti, da CVA, a pesquisa
mostra que tanto Caixa quanto
Banco do Brasil têm problemas
para atrair clientes do segmen-
to de cartão de crédito. Neste
quesito, considerado um produ-
to “moderno” pelos clientes, o
levantamento aponta que as ins-
tituições mais eficientes em
atrair os correntistas da concor-
rência são o Itaú e o Santander.

A própria Caixa admite que
também tem dificuldades quan-
do o assunto são os canais de
atendimento ao cliente, como o

internet banking e os caixas ele-
trônicos. Em comunicado en-
viado ao Estado, o banco infor-
mou que começará a substituir
todos os equipamentos de au-
toatendimento das agências a
partir de dezembro.

No ano que vem, a Caixa tam-
bém vai ampliar e modernizar
os serviços prestados pela inter-
net. Como já ocorre em outras
instituições, o cliente do banco
público poderá, a partir do iní-
cio de 2013, acessar informa-
ções sobre sua conta em disposi-
tivos móveis, como smartpho-
nes e tablets.

Ponto forte
Preços
O custo-benefício dos

serviços da Caixa têm o melhor
conceito entre todos os bancos.

Ponto fraco
Tecnologia
O banco perde pon-

tos, no entanto, na integração
de canais de atendimento, co-
mo caixa eletrônico e internet.
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Segundo pesquisa, liderança na redução de
juros para empréstimos e financiamentos
melhorou a percepção sobre bancos públicos
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Juro baixo
dá impulso
à imagem de
BB e Caixa
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Marca de protetor solar
Nivea lança aplicativo
criado pela Click Isobar

CAMPANHA -APLICATIVO

Despedida de solteiro

Para Android e iOS, o app é um despertador
que só toca se houver sol. Se estiver
nublado, a pessoa pode continuar dormindo.

PARA PEGAR UM BRONZEADO

Logo nos primeiros minutos de
Skyfall, a nova aventura do es-
pião britânico James Bond,
uma perseguição acaba com he-
rói e vilão lutando em cima de
um trem. Mas os vagões não car-
regam qualquer produto. Em ci-
ma dele estão uma máquina pe-
sada – com a marca “Cat”, da
americana Caterpillar, estampa-
da em letras garrafais – e auto-
móveis do modelo Beatle, da
Volkswagen.

Os automóveis da montado-
ra alemã ganham direito até a
uma menção por uma das perso-
nagens, a agente Eve, vivida pe-
la atriz Naomie Harris. E este é
só o começo de um desfile de
“merchans” – alguns disfarça-

dos, outros nem tanto – que to-
mam conta da tela ao longo dos
143 minutos do longa-metra-
gem dirigido por Sam Mendes.

Esse tipo de inserção mistura-
da à história, que hoje toma con-
ta das novelas e começa a che-
gar também ao cinema nacio-
nal, é disputada pelas empresas
porque é uma forma “glamouro-
sa” de promover uma marca. “É
algo que os americanos fazem
muito bem”, diz Bruno Wainer,
da produtora Downtown Fil-
mes. “É um tipo de publicidade
de resultado.” É também uma
forma de reduzir o risco de orça-
mentos milionários – e o do no-
vo 007 é de US$ 150 milhões.

Em Skyfall, algumas das ações
publicitárias são “sublimina-
res”. O espião sempre foi conhe-
cido pelos seus ternos bem cor-
tados, mas os vestidos pelo ator
Daniel Craig no filme são espe-
cialmente justos ao corpo. Em-
bora ninguém no filme mencio-
ne ou mostre de onde vieram os

trajes, foi amplamente divulga-
do que eles foram criados pelo
estilista Tom Ford.

Ao redor do mundo, incluin-
do o Brasil, o figurino do espião
virou alvo de editoriais de moda
em revistas, o que ajuda a au-

mentar o “cacife” da grife. Ain-
da no setor de moda, os relógios
Omega e os cristais da Swarovs-
ki também fazem “participa-
ções especiais”. Sem motivo
aparente, a câmera parece insis-
tir em focalizar o pulso de Da-

niel Craig em vários momentos.
Outras logomarcas, no entan-

to, aparecem de forma mais evi-
dente. A marca de computado-
res Vaio, da Sony, ganha a tela
toda a vez que o laboratório da
agência secreta é o cenário. O

gênio da computação Q (Ben
Whishaw), que fornece armas e
suporte técnico ao espião, apa-
rece diversas vezes trabalhan-
do em um Sony Vaio.

Até o antes intocável Martini,
a bebida preferida de James
Bond, foi desafiada em nome do
merchandising.A cervejaria Hei-
neken teria desembolsado US$
75 milhões em uma megacampa-
nha relacionada ao 23.º filme de
007. Em Skyfall, no entanto, a
cerveja faz uma mera ponta, do
tipo “pisque e perca”. Por pou-
cos segundos, James Bond apa-
rece nos braços de uma mulher
enquanto bebe a cerveja.

Mas o investimento da Heine-
ken na associação com o espião
foi mais amplo: em um anúncio
bem-humorado que entrou no
ar pouco antes da estreia do fil-
me, Daniel Craig aparecia to-
mando uma Heineken por al-
guns segundos, ao lado de outra
atriz do filme, Bérénice Mar-
lohe, a bond girl Sévérine. / F.S.

DIVULGAÇÃO

A ‘banquinha’ de JAMES BOND vende quase de tudo

Lílian Cunha

Gravado em Itapira e São Bento
do Sapucaí, no interior de São
Paulo, o filme de lançamento do
novo compacto da General Mo-

tors, o Onix, levou duas sema-
nas para ser produzido. Os per-
sonagens estrategicamente
coincidem com o público alvo
do carro: jovens adultos. O co-
mercial mostra um grupo de

amigos que faz uma espécie de
despedida de solteiro dentro do
carro, pouco antes de chegar à
igreja, para o casamento de um
deles. A noiva, que chega atrasa-
da, também sai de dentro de um
Onix, junto com as madrinhas,
também nomesmo ritmode fes-
ta. O slogan finaliza o filme:

“Coisas incríveis saem do pa-
drão. Carros também”. A campa-
nha foi criada pelo escritório
brasileiro da McCann, por meio
da Commonwealth, agência glo-
bal formada pela Goodby, Sil-
verstein & Partners e McCann.
Será veiculado no Brasil, Argen-
tina, Uruguai e Paraguai.
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Para as férias

Comunicação clara. A atriz Camila Pitanga protagonizou campanhas que explicaram a redução de juros na Caixa

De ouro. Gianecchini: boa aceitação em todas as classes

Só acordo se tiver sol

Da cervejaria Heineken à
fabricante de máquinas
agrícolas Caterpillar,
o filme ‘Skyfall’ é um
desfile de ‘merchans’
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Casamento. Filmagens em Itapira e São Bento do Sapucaí

Marcas.
James
Bond veste
Tom Ford e
dirige um
Aston
Martin
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 nov. 2012, Negócios, p. N6.




