
Crise de identidade
Bancos abraçam abordagens de marketing voltadas a valores humanos e esquecem que são instituições financeiras
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Faz tempo que o ranking anual
de reclamações dos órgãos de de-
fesa do consumidor classifica os
bancos como parte de seus primei-
ros colocados. Em 2004, por exem-
plo, o Procon de São Paulo indicou
que a presença dessas instituições
foi de 19% entre as 30 empresas
que mais receberam reclamações.
Já na relação integral de queixas,
que inclui companhias que deram
retorno aos clientes quando estas
têm suas ações contestadas, o se-
tor ocupa 22% do total.

Apesar dessa realidade, acom-
panhada pela percepção pública
de que o mercado bancário acu-
mula crescimento recorde no País
neste começo de década (22,5%
de incremento de receita em
2004, segundo a empresa de ava-
liação de risco Austin Asis, diante
de uma alta de 5,2% do Produto
Interno Bruto no mesmo período),
a grande maioria das bandeiras
desse segmento não faz uma co-
municação que esclareça e resol-
va os problemas dos clientes.

O que ocorre é a aplicação de
tendências de comportamento
universais ao setor: o Banco Real
dizia ser o "banco da sua vida" e
hoje está "fazendo mais que o pos-
sível", o Itaú aborda todos os pú-
blicos ao afirmar que é "feito para
você", o BankBoston diz a seus cli-
entes jurídicos que "é impossível
chegar lá sozinho" e o Unibanco
afirma que "nem parece banco".

O sócio e diretor de planeja-
mento da agência Martins + An-
drade, de Porto Alegre, Arthur

Caetano: reconhecemos que existem problemas e que temos de melhorar

Bender, comenta que no início dos
anos 90 essas instituições foram
as primeiras a se tornarem eletrô-
nicas e mandarem as pessoas para
casa. O problema, segundo ele, é
que pouco tempo depois as mar-
cas descobriram que isso deixava
a relação fria, ao passo que o mar-
keting exige um relacionamento
duradouro que não acontece sem
atenção e contato.

A partir daí tudo ficou amigá-
vel e os consumidores foram cha-
mados de volta às agências por-
que eram únicos e exclusivos.
"Agora, parece que todos os ban-
cos caminham para dizer que não
são mais bancos, oferecendo algo
muito próximo do conceito de
bem-estar", analisa. Para Bender,
se for trocada a logomarca de al-
guns anúncios de banco pelas de

um cosmético, academia ou mar-
garina sem gordura transgênica,
a mudança passaria batida pelo
espectador, de tão etérea que se
tornou essa comunicação. O re-
sultado, segundo ele, é plastica-
mente bonito, mas desprovido do
que mais se busca na construção
de uma marca forte em uma so-
ciedade de excessos e de iguais:
diferenciação e relevância.

INFORMAÇÕES DIDÁTICAS
"Eles ficaram todos iguais e

com as mesmas ofertas por con-
ta das regras do mercado", diz o
diretor da CLM Consultoria e pro-
fessor e integrante do Núcleo de
Marketing da Fundação Dom Ca-
bral, Licínio Motta Neto. Ele pon-
dera que um banco não pode di-
zer que seu dinheiro é melhor que
o dos concorrentes e por isso há
a aposta em posicionamentos que
não falam especificamente da
operação típica do setor.

"Eles querem voltar a ser lu-
gares ocupados por gente -
desde que fora das agências, o
que é bem mais barato." Neto
conta que é fácil tentar recons-
truir essa relação, mas o dia-a-
dia não reflete as iniciativas de
mídia. "Estamos diante de um
produto 100% técnico, que exi-
ge informações didáticas."

Já a advogada do Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumi-
dor (Idec), Maíra Feltrin, lembra
que o Código de Defesa do Con-
sumidor traz como quesito bási-
co a necessidade de a propagan-

da registrar informações claras
sobre os produtos e serviços
anunciados para que não existam
dúvidas perante a população:
"Não se pode esquecer que se
trata de relação de consumo. De-
vemos pensar no que há por trás
da proposta da propaganda".

Os bancos citados anterior-
mente foram contatados e so-
mente o Unibanco respondeu ao
Meio & Mensagem. O diretor de
comunicação corporativa da ins-
tituição, Marcos Caetano, diz que
a campanha "Nem parece ban-
co", criada pela F/Nazca, quer
justamente enfrentar a percep-
ção negativa por parte da popu-
lação em relação às empresas
dessa área, um fato evidenciado
em todas as pesquisas: "Nosso
posicionamento reconhece que
existem problemas, que as pes-
soas não acham os bancos uma
maravilha e que precisamos me-
lhorar". Para que isso aconteça,
Caetano argumenta que é preci-
so alterar a mentalidade da equi-
pe interna e que isso "não acon-
tece da noite para o dia".

Porém, fica a pergunta: se a
marca está bem posicionada e nem
parece com um banco, ela precisa
se parecer com o quê? "Não nega-
mos que somos um banco, apenas
dizemos que não nos parecemos
com os outros", responde o exe-
cutivo. A diretora de atendimen-
to da conta na F/Nazca, Gal Bar-
radas, afirma que esse formato de
contrapropaganda pode ser apli-
cado a todas as outras marcas

Peças da nova campanha do Unibanco feita pela F/Nazca: empresa argumenta que não nega que é banco, e sim que não se parece com os outros



"Fazendo mais que o possível", do Real, e "Uso consciente do crédito", do Itaú: estabilidade econômica permitiu maior diversidade na comunicação

financeiras, menos ao Unibanco.
"Quando elas passam a falar de
outras coisas que não a resolu-
ção dos problemas reais, aí sim
é que os clientes se afastam",
pondera. O problema seria se,
dentro das agências, a promes-
sa feita na campanha não se
cumprisse: "Aí, tudo cairia por
terra", reconhece.

RELAÇÃO COMPLICADA
O sócio-diretor de atendimen-

to da África (uma das agências
que atendem o Itaú e fez a cam-
panha do "crédito consciente",
atualmente no ar), Márcio Santo-
ro, comenta que o cliente não
abandonou a venda do negócio:
são veiculadas simultaneamente
ações de marca, poupança, car-
tões e investimento, por exemplo.
"Não podemos falar somente de
produtos porque o Itaú é a marca
mais valiosa do Brasil", defende.

Ele opina que as reclamações
sempre vão ocorrer porque não se
pode agradar a todos. "Se a rela-
ção entre uma pessoa e outra é
complicada, imagine-se com mi-
lhões de clientes." Santoro acredi-
ta ainda que as instituições finan-
ceiras são mais suscetíveis a esse
tipo de polêmica na análise de suas
estratégias de marketing devido ao
fato de lidar com um mito do ima-
ginário popular: o dinheiro.

O diretor geral de atendimen-
to e planejamento da Lew,Lara,
Márcio Oliveira, responsável pela
conta do Banco Real, concorda
que o medo do brasileiro de lidar
com o dinheiro começou a ser re-
duzido somente após a chegada
da estabilidade econômica. Foi
esse novo momento que permi-
tiu uma comunicação mais diver-
sa, e com a economia "agindo a
favor das pessoas".

Sobre a investida do Real, o
executivo diz que a marca quer
sempre rever sua posição como
agente do capitalismo, o que jus-
tificaria a abordagem de mar-
keting adotada nos últimos anos.
"O que me deixaria diferente da

concorrência se eu apenas ven-
desse os mesmos produtos que
os outros têm a partir da regula-
ção do Banco Central sobre todo

o mercado?", questiona. "Sem-
pre fomos sinceros com o públi-
co, desde quando o ABN Amro
comprou a empresa e usamos o

slogan 'Construindo um banco
melhor para você', deixando cla-
ro que não dormimos como um
banco e acordamos sendo ou-

tro", argumenta. "Nossa propa-
ganda traduz a verdade sobre o
perfil da instituição."

O que pode ser questionável
é dessa sinceridade ser, hoje,
um diferencial de campanha em
vez de um item essencial. Oli-
veira concorda com isso e lem-
bra que essa dinâmica de ver-
dades e mentiras nas promes-
sas de marketing pertence a
todo o mercado. "Cabe ao con-
sumidor perceber e escolher
entre a marca que faz uma co-
municação de dentro para fora,
mostrando o que realmente
acontece na empresa que repre-
senta, e as outras, que só fazem
comunicação e não honram as
promessas apresentadas."

Anúncio

Fonte: Meio & Mensagem, ano 27, n. 1160, p. 30-31, 30 maio 2005.




