
Quase 13 anos após fazer sua gran-
de aposta no Brasil, ao descarre-
gar bilhões de dólares pelo Banes-
pa, e seis anos após adquirir o
ABN Amro Real, o banco Santan-
der ainda sente a alta rotatividade
da sua base de clientes – e comba-
tê-la é uma das prioridades da ad-
ministração neste momento. A
missão é particularmente difícil
para um banco que lidera o ran-
king de reclamações de clientes
do Banco Central desde fevereiro.
O novo presidente do banco no
Brasil, o espanhol Jesús Zabalza,
admite essas mazelas – e assumiu
o comando exatamente com a mis-
são de mudar a situação.

O executivo disse com exclusi-
vidade ao Brasil Econômico que
acaba de transferir a área de recla-
mações para a vice-presidência
de assuntos estratégicos, de Car-
los Reis: “Quero supervisionar is-
so de perto”, afirmou.

Zabalza está concluindo um
plano estratégico de três anos pa-
ra o país, que será divulgado em ju-
lho. Ontem, em sua primeira en-
trevista concedida a jornalistas
brasileiros desde que assumiu a
presidência do banco, em 12 de ju-
nho, o executivo deu algumas pis-
tas do que pretende implantar, e
prometeu trabalhar duro para me-
lhorar a rentabilidade do negócio,
que é uma das mais baixas entre
bancos brasileiros. Para ele, a con-
trapartida de uma rentabilidade
menor era ter um balanço patri-
monial mais forte, o que em teoria
faz do banco mais seguro. Mas o re-
torno baixo já incomoda os acio-
nistas, e, pelo jeito, também a dire-
ção do banco.

Para o Santander, aumentar o
grau de retenção de clientes é um
pilar importante para promover a

recuperação. “Quanto mais se co-
nhece um cliente, mais diminui o
risco e a inadimplência”. A neces-
sidade de aumentar as provisões
contra calotes foi a responsável pe-
la queda do lucro do banco no Bra-
sil nos últimos trimestres. Agora,
diz, a fase de aumento das provi-
sões está no fim. “O objetivo é ser
o primeiro banco dos nossos clien-
tes. Quanto mais produtos e servi-
ços vendemos, menos depende-
mos de spreads altos do crédito pa-
ra ser rentável”.

O executivo ainda não revelou
que armas que vai usar para
atrair e satisfazer os clientes. Ge-

nericamente, falou em aumentar
a qualidade dos serviços e aumen-
tar a presença em lugares onde
ainda não está. Na Espanha, por
exemplo, o banco conseguiu re-
ter 78% dos seus depositantes
em 2010, em meio a crise finan-
ceira internacional deflagrada
em 2008, com uma agressiva
campanha de taxas de juros para
investidores de varejo (4% ao
ano, na época).

Investir mais intensamente pa-
ra atrair pequenas e médias empre-
sas brasileiras também faz parte
da estratégia de reter clientes,
pois, segundo Zabalza, além do
crédito, o banco quer também
prestar consultoria e outros servi-
ços. O executivo informou que
tem cerca de US$ 10 bilhões para
emprestar nos próximos três anos
— o que significa aumentar a car-
teira de crédito para esses clientes
dos atuais R$ 34 bilhões para R$
54 bilhões ate 2016 —, e aumentar
a base de clientes de 670 mil para
um milhão. A oferta para o Brasil
corresponde à metade do que Ja-
vier San Félix, diretor geral de va-
rejo do grupo, prometeu para o
mesmo segmento de clientes, no
mesmo período, nos outros países
da América Latina.
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Santander, Espanha

▲

Santander muda para
tentar fidelizar clientes
Após 13 anos de seu super lance pelo Banespa, o banco espanhol ainda não acertou

na estratégia de retenção e o novo presidente decide colocar área sob sua supervisão

Divulgação

PERFIL: JESÚS ZABALZA

A contrapartida de
uma rentabilidade
menor era ter um
balanço patrimonial
mais forte, o que
em teoria faz do
banco mais seguro.
Mas o retorno baixo já
incomoda os acionistas
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Bankia vende participação em aérea
O banco espanhol Bankia vendeu uma participação de 12,1% na

International Airlines Group para investidores institucionais nesta

quinta-feira por ¤ 675 milhões. O Bankia, que foi resgatado pelo

governo espanhol no ano passado, está sob pressão para vender

seus ativos societários. A operação gerou um ganho de capital de ¤

167 milhões de euros para o banco espanhol. Reuters

Natália Flach
nflach@brasileconomico.com.br

AngelNavarrete/Bloomberg

Se tem um quesito que os bancos
não querem ser líderes é no núme-
ro de reclamações dos clientes.
Desde fevereiro, o Santander é o
campeão entre as instituições
com mais de um milhão de corren-
tistas, segundo ranking divulga-
do pelo Banco Central. Banco do
Brasil, Itaú, Banrisul, HSBC e Bra-
desco são outros nomes que apare-
cem recorrentemente no levanta-
mento. Em maio deste ano, as re-
clamações dos consumidores cres-
ceram quase 75%.

A Federação dos Bancos (Febra-
ban) tenta explicar o salto de
73,7% no número de reclamações
em relação ao mesmo mês do ano
passado pelo aumento do total de
bancarizados no país. “Prestar in-
formações, orientar, esclarecer e
assegurar transparência nos pro-
dutos e em pouco tempo são desa-
fios para um setor que permitiu a
inclusão de novas camadas da po-
pulação ao mercado bancário e es-
timulou o acesso de usuários à di-
versidade dos produtos e serviços
financeiros oferecidos pelos ban-
cos”, disse a federação, em nota.
Os números da própria entidade,
entretanto, mostram que em 2012

o número de contas correntes au-
mentou apenas 6%.

Entre as maiores reclamações
estão débitos não autorizados, co-
branças irregulares e liquidação
antecipada. A questão é que em di-
versos casos as cobranças que são
chamadas de “indevidas” decor-
rem, na verdade, de contratos não
bancários, como nas “degusta-
ções” de assinaturas de revistas.
Caso o consumidor não se mani-
feste, fica subentendida sua vonta-
de de contratar a assinatura, com
a consequente emissão de boletos
de cobrança ou, ainda, a manuten-
ção de lançamentos a débito em
sua conta-corrente. Outro caso

frequente ocorre quando o consu-
midor contrata serviços contí-
nuos (planos de saúde e TV a ca-
bo) e autoriza o débito automático
em conta. Quando cancela o servi-
ço, às vezes esquece de realizar o
cancelamento da autorização de
débito automático, em decorrên-
cia do ‘distrato comercial’. Em
2012, os seis maiores bancos do
país receberam cerca de três mi-
lhões de ligações em média, por
mês, em seus SACs, e 15 mil nas ou-
vidorias. Caso o consumidor te-
nha dúvidas ou reclamações em
relação a serviços bancários ou co-
branças, o caminho é acionar o
SAC da instituição, que deve pro-

porcionar atendimento gratuito e
operar 24 horas, sete dias por se-
mana. Em caso de reclamações, a
resposta conclusiva deve ser dada
em até cinco dias úteis. Se não fi-
car satisfeito com a resposta, po-
de recorrer à ouvidoria.

Em nota, o banco Itaú afirma
que 98% das solicitações recebi-
das pelos canais do banco (agên-
cias, SAC e ouvidoria) são resolvi-
das. Já o HSBC, Banco do Brasil e
Bradesco dizem, também em no-
ta, que utilizam os levantamen-
tos do Banco Central para apri-
morar o atendimento aos consu-
midores, clientes e usuários de
seus produtos e clientes.

São Paulo

BANCOS

Banco é campeão de reclamações desde fevereiro

 Sexta-feira e fim de semana, 28, 29 e 30 de junho, 2013 Brasil Econômico 17

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 jun. 2013, Finanças, p. 16-17.




