


Para chegar à diretoria de marketing do Banco Real ABN Amro, Fernando Martins

precisou atravessar um caminho pitoresco, no qual se deparou, dentre outras coisas, com

planos econômicos furados, negócio de venda de camisetas e uma égua. Menos mal que

tudo isso tenha culminado num improvável convite para um até então inexistente cargo,

no qual ele nunca atuara e num banco com donos que falam holandês. Algo que o

tempo provou ter sido, sem dúvida, bom para ambos os lados.

Funcionário do Itaú, onde iniciou sua carreira e passou por cargos de comando em

Londres e Nova Iorque, Martins resolveu largar tudo quando o cenário estava pantano-

so para aqueles que lidam com finanças alheias. Eram os tempos da moratória de

Sarney. O setor fabril parecia estar mais para peixe e, por isso, ele criou a grife Facção,

que chegou a ter lojas em alguns estados brasileiros.

Com o fracasso do Plano Cruzado, que iludiu e decepcionou na mesma medida os

brasileiros, Martins entrou num acordo com o sócio, que hoje relembra com bom humor:

"Ele ficou com os estoques de camisas e eu, com uma égua". Novo fazendeiro mato-gros-

sense do mercado, Martins jamais poderia imaginar que o seu futuro estava justamente

no passado. Num leilão, conheceu Aloísio Andrade Faria, criador de cavalos e presiden-

te do então Banco Real, e foi convidado para atuar na área de negócios.

Após um bom trabalho junto às direções regionais, numa atividade que o banco fazia

para aproximar as filiais da matriz, assumiu a diretoria de postos de atendimento ban-

cários. Quando a instituição holandesa assumiu o controle do Real, foi convidado para

ser diretor de marketing do novo banco. "Pensei que eles estavam querendo se livrar de

mim", brinca o executivo, que, no entanto, se encaixava muito bem no perfil proposto:

alguém conhecedor do negócio, com sensibilidade e bom trânsito na sociedade.

A maneira como aquele novo banco iria se comunicar seria essencial para determinar

o seu sucesso no Brasil. Nesta entrevista, Fernando Martins conta o que foi feito nos últi-

mos anos para tornar a comunicação do Real ABN Amro um exemplo a ser seguido —

e não só no mercado financeiro.

Em que a estratégia de susten-

tabilidade do Banco Real ABN Amro se

diferencia da línha-padrão das institui-

ções bancárias brasileiras?

Antes de tudo,
não estamos aqui para impor uma ima-
gem. A comunicação que fazemos tem a

ver com o nosso jeito de ser, faz parte da
nossa identidade e daquilo que aplica-

mos no nosso dia-a-dia. Fizemos um
projeto de construção de identidade e, a
partir dele, procuramos alinhar a nossa
imagem. Outra diferença é que as cam-
panhas publicitárias da concorrência
vêm seguindo um padrão mais ou

menos igual ao que eles vêm fazendo há
anos. Já as nossas estão inovando por

serem voltadas ao indivíduo. Os funcio-
nários são parte da nossa propaganda
como avalistas e, às vezes, até como pro-
tagonistas. Desse modo, aos olhos do
consumidor, não é o banco que está
falando, mas sim uma organização que é

composta por pessoas.
Além disso, as nossas abordagens têm

procurado ser convidativas, dizendo
que, juntos, podemos construir uma rea-
lidade melhor. E isso não é um discurso
publicitário, mas um movimento inter-

no que é refletido pela comunicação.
Esses chavões como "completo", "per-

feito para você", "feito pra você", "colo-
car você sempre à frente" estão muito

gastos e com a credibilidade em baixa.



Outro concorrente teve a sacada de
dizer que nem parece banco. Num deter-

minado momento é até bonito, ousado,
não pelo slogan, que eu não gosto, mas

pela linguagem publicitária mais huma-
na que foram buscar, os cartoons. Mesmo

assim, como processo de construção de
marca, considero muito ruim negar a sua
própria essência. Vira um joguete, uma
brincadeira. E tem vida curta.

Outro banco ligou-se ao futebol.
Legal, eu amo esse esporte e adoraria
ver o Robinho com a camisa do Real
ABN Amro. Mas essa estratégia tam-
bém tem vida curta. Se o Brasil for mal
na Copa, furou. E mesmo que ganhe,

isso dura quanto tempo? Seis meses?

As marcas existem para ter vida lon-
ga. Nesse sentido, nós procuramos nos
voltar para a nossa essência, para o que

temos de mais verdadeiro. E a imagem
tem de refletir isso. Em algum momen-

to, podemos acentuar determinado as-
pecto, mas essa linha de comunicação
que lançamos nasceu em cima da verda-

de, do peito aberto, da transparência.
Não estamos dizendo que o mundo é
cor-de-rosa e nem mesmo azul. Existem

problemas, mas estamos aqui para con-
versar sobre eles e resolvê-los.

O que o Real faz de concreto pa-

ra que sua estratégia tenha embasamento?

O nosso setor de sugestões e
reclamações funciona praticamente co-
mo uma empresa de pesquisa, que trata
os problemas como oportunidades de
melhoria. Quando fui convidado para
esta posição, fiquei meio em crise, pri-

meiro porque o cargo de diretor de mar-
keting não existia, segundo, porque eu
não conhecia os holandeses que estavam

comprando o Banco Real e, terceiro, por-
que nunca tinha trabalhado nessa área.

Nessas horas você costuma se voltar para

a essência, e o que me confortava era
pensar que se eu tivesse que construir
uma imagem que não é verdadeira, cau-

saria uma esquizofrenia e não consegui-
ria viver com isso. Alguns confundem

isso com ato de responsabilidade social,
de bem-estar. Na verdade, é uma visão
estratégica do mundo, que tem o nome

de sustentabilidade, que não é nem cres-

cimento sustentado, nem desenvolvi-
mento sustentado. Essa é a plataforma

pela qual as relações sociais, econômicas
e ambientais devem acontecer. Susten-
tabilidade é uma consciência sobre o

momento da história no qual vivemos e
da sua projeção daqui para frente.

Esta é uma estratégia mundial

ou foi desenvolvida no Brasil?

Nasceu aqui, exportamos e,

hoje, é uma estratégia mundial. O banco
recebeu um prêmio na ONU como insti-
tuição financeira que tem práticas volta-
das para as oito formas de mudar o

mundo. Isso dá orgulho, é sinônimo de
que estamos certos. Na Europa, esta estra-
tégia já é muito presente, pois o ABN

Amro tem uma área inteira dedicada a
isso. No entanto, as realidades dos países

são diferentes e, por isso, o modelo não é
exportado ipsis litteris. Temos práticas,
idéias e sugestões que influenciam, por

exemplo, a política de crédito mundial do
banco. Não fazemos operações de em-
préstimos com empresas que não estejam
de acordo com a nossa política de risco

socioambiental. O Fábio Barbosa (presi-

dente do Banco Real ABN Amro) é reco-
nhecido como um líder no estímulo des-

sas políticas e também na ênfase de
sermos hoje uma organização voltada

para o cliente. E isso nasceu aqui, com
esse modelo de negócio. Dois aspectos
são fundamentais no nosso dia-a-dia. O
primeiro é a missão de satisfazer o cliente,

gerando valor para acionistas, funcioná-
rios e comunidade, com postura ética e
tendo como diferencial a qualidade dos
produtos e serviços. O segundo é o mode-

lo que exemplifique isso, pelo qual você
deve se colocar no lugar do cliente e ter

consciência de que os resultados só apare-
cem a partir do momento em que ele esti-

ver totalmente satisfeito. Temos estudos
que comprovam que clientes mais satisfei-

tos são os mais rentáveis para o banco.

Quais os indicadores que vocês

empregam para chegar à conclusão de

que este modelo está dando certo?

O mercado e os analistas
olham os resultados financeiros. Neste
ponto, os do Brasil são muito sólidos e
contribuem com muita constância e com
uma parcela importante para os resulta-
dos mundiais. Como nós somos um

banco estrangeiro,-quando o dólar cai, e
isso vem acontecendo, o nosso resultado

diminui. Muitas vezes, os números que
saem daqui não são impressionantes, mas
quando pegamos o balanço mundial e
vemos a contribuição do Brasil, ela é

muito significativa e constante.
Outro ponto importante para analisar

é a pesquisa de clima, que inclui a satisfa-
ção do cliente e a avaliação dos atributos

da marca. Um subproduto dessa pesqui-
sa, talvez o mais importante, é uma medi-
ção de atratividade, em que perguntamos
para clientes do nosso e de outros bancos
se eles não tivessem conta no seu, em
qual teriam? Saímos da quarta posição e

estamos encostando no primeiro.
O nível de awareness da marca tam-

bém é importante. A lembrança espon-
tânea do Real ABN Amro não é grande

como a de Itaú e Bradesco, porque eles
têm um número de agências muito

maior; mas na pesquisa de lembrança
estimulada chegamos aos mesmos níveis

deles. A marca Real é bem conhecida.

Como vocês fazem o "balanço"

dessa linha mais "light" e institucional

com as necessidades "hard sell" do vare-

jo do mercado financeiro?

Às vezes, é preciso fazer uma
mensagem com um "peso" um pouco
maior, mas a transparência tem de estar
presente em tudo. Acabamos de lançar

uma campanha, do Real Parcelado 30, na
qual damos 30 dias para o cliente pensar
em como ele quer pagar. Também não



queremos que, a cada problema, ele

entre no cheque especial, pagando juros
exorbitantes. Nós o queremos numa par-
ceria de longo prazo. No nosso caso, o
que buscamos é levar à mídia de massa
produtos que tenham também um papel
institucional, falando do nosso jeito de
ser, dos nossos valores e da nossa visão de

mundo. Quando um banco diz "compre
o fundo tal e doe dinheiro para caridade",

ele está fazendo caridade, mas com o
dinheiro do cliente. O Brasil precisa de .
caridade, mas fazê-lo com o custo dos
outros e aparecendo como bonzinho é
justamente o que não fazemos.

A posição do ABN Amro entre os

megagrupos financeiros mundiais se reflete

significativamente na operação brasileira?

Estamos na 15a colocação e
temos 105 mil funcionários ao redor do
mundo. Isso nos traz solidez, comprome-
timento e voz ativa. O ABN tem presen-

ça em mais de 6o países, e por isso, e
pelos pilares dos três mercados-mãe, Ho-
landa, Brasil e Estados Unidos, acaba
exercendo uma influência grande junto

aos 10 milhões de clientes que temos no
Brasil, sendo 4 milhões de correntistas.

O ABN Amro foi o único dos

bancos internacionais que manteve para

valer o nome e a marca da instituição
comprada no Brasil - - considerando

que os sinais são de que o Santander Ba-

nespa irá abdicar da marca nacional em

breve. Hoje, na perspectiva do tempo,

como vocês avaliam essa decisão?

Foi muito boa porque o
Real era e é um nome popular, o mesmo
da nossa moeda e de diversos pequenos
negócios, como padarias, supermercados
etc. Acho que a melhor solução para
uma empresa global é aquela que tenha

componentes tanto globais quanto lo-

cais. Dá para conseguir isso por meio de
uma estratégia coerente. Caso o Real
ABN Amro precisasse encontrar hoje um
novo nome, adotaríamos um fortemente
enraizado no País, sem esquecer de fazer

campanhas para identificar o banco ao
local. E isso não é só discurso. Acabamos
de mudar a marca do Bandepe (Banco
do Estado de Pernambuco), que virou
Real ABN Amro. Tem muita gente cho-

rando nas ruas, não pelo fim do Bandepe,
mas pela transição que fizemos para
Real, com campanhas que ressaltavam

os valores locais, as tradições culturais e
depoimentos de artistas da terra. Para

misturar as essências, mantivemos na
identidade visual o azul do Bandepe. E
deu certo, mesmo considerando que,
antes, havia 6o agências com a marca

Bandepe e apenas seis com a marca Real
no estado de Pernambuco.

Existe alguma demanda para

alterar de forma significativa as estratégias

de marketing e comunicação do mercado

financeiro para os próximos anos ou trata-

se de um caso de ajuste evolutivo gradual?

A categoria é muito regula-
mentada, o que gera uma burocracia
com a qual é difícil de lidar. Mas todos
estão procurando simplificar processos,
valorizar a voz do cliente e treinar melhor
as pessoas. E um setor que, no passado,
evoluiu muito quando houve a necessi-

dade de uma tecnologia de ponta, uma
agilidade grande. A tendência é também
que os mercados sejam mais concentra-
dos, o que torna os bancos muito pareci-

dos uns com os outros. Inclusive nós
temos sido copiados. Fomos os primeiros
a colocar a palavra "você" na assinatura,
quando lançamos, em 2000, o conceito
"Construindo um banco cada vez me-
lhor para você". Hoje, todos têm esse tom

emotivo. Tenho orgulho de dizer que nós
criamos isso. Temos a meta de sempre

sermos líderes na inovação.

Você teria chances efetivas de as-
sumir a direção de marketing de outras

instituições financeiras no Brasil?

Eu aceitaria se enxergasse
um componente de desafio e recursos
que me estimulassem numa jornada co-

mo a que vivemos aqui. Mas acho isso
utópico. Sempre sonhei com um deter-
minado tipo de banco e, na minha cabe-

ça, ele era como o que nós construímos
aqui no dia-a-dia, embora tenhamos as
nossas dificuldades.

Sobre os outros, acho que o Itaú é um

banco muito bom, mas pouco humano
— e é difícil mudar a cultura do enge-
nheiro que prefere a máquina à esposa. O
Bradesco também é uma organização

bárbara, mas tem uma cultura muito fe-
chada, o que é ruim em tempos de globa-
lização e abertura. Aliás, não me espanta-
ria se ocorrer uma fusão entre os dois.

O Unibanco está buscando um novo
caminho. O Banco do Brasil fica sujei-

to a mandos e desmandos políticos e
perde continuidade na gestão. Não é fá-
cil, como se vê.

As suas equipes de marketing e

comunicação são de algum modo diferen-

ciadas do padrão do setor financeiro para
viabilizar essa estratégia diferenciada?

A equipe talvez seja um

pouco inchada, mas tenho um time de di-
retos altamente qualificado. Nos últimos
dois anos, renovamos 70% dos quadros,

buscando gente em empresas como
Unilever, Pão de Açúcar, Telefônica,
Vivo, Kibon e Natura. Temos também
um time de 25 pessoas de interface com as

áreas de negócios. De modo geral, a fór-
mula é essa, com gente jovem, disposta e
que compartilhe com esta nossa causa.
Estamos desenvolvendo um book de lin-
guagem que vem sendo discutido com as
agências que têm as nossas contas: Lew

Lara, Talent e Ogilvy. Temos planejamen-
to estratégico de marca e de comunicação

com todas as áreas do banco. E isso só se
faz com gente boa na função correta, pois
não adianta colocar um pianista para
tocar violino. Essa adequação de perfis é

muito importante para o bom funciona-
mento dos processos. A equipe tem talen-

to e a minha porta fica sempre aberta. ©

Text Box
Fonte: About, ano 17, n. 855, p. 12-15, jun. 2006.




