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Estratégias de marketing focam na qualidade dos serviços e atendimento. 
 
Propagandas com cunho mais familiar e simpático, campanhas de educação financeira e 
atendimento personalizado para o público são as ferramentas dos bancos para promover um 
reposicionamento no mercado. Pesquisas junto a clientes apontaram a necessidade de mudar a 
imagem: filas nas agências e burocracia são citadas como problemas recorrentes no atendimento. 
O objetivo não é só de tirar a imagem negativa, mas também conquistar antigos e novos clientes.  
 
Segundo Marcelo de Paulos, diretor de marketing do Unibanco, há uma tendência internacional 
das instituições bancárias de deixarem de ser apenas um prestador de serviços. "Queremos ter 
uma relevância positiva na vida das pessoas. Por isso, há todo um trabalho de personalização e 
também um investimento em propaganda com tom mais humanista", afirma. 
 
Animação gráfica é usada em campanha  
A nova campanha publicitária do Unibanco usa personagens de animação para mostrar ao cliente 
que a instituição pode ser a solução para os seus problemas. "Queremos provar ao público que 
aqui há um bom tratamento e pouca burocracia. Nos baseamos em pesquisas em que o 
consumidor falava o que mais o incomodava nos bancos e usamos cada um destes dados na 
propaganda. É uma das maneiras que encontramos para reinventar nossa relação com quem está 
do outro lado do balcão", frisa Paulos. 
 
Reinventar a relação com o cliente também é o objetivo do Citibank, que desde agosto está 
presente em outdoors e propagandas nos mais diversos veículos de comunicação com uma 
campanha que preza pela relação saudável com o dinheiro, o "Viva Ricamente". "Estamos 
buscando uma linguagem mais humana, sem aqueles velhos clichês bancários. A nossa linguagem 
deve ser a do cliente e não o contrário", explica Paulo Silva, diretor de marketing do Citibank 
Brasil.  
 
Mas Silva faz um alerta: "não adianta colocar uma propaganda "bonitinha" na praça. É necessário 
investir em qualidade de atendimento e no relacionamento com o cliente", aconselha. Serviços 
como educação financeira, segurança nos cartões de crédito e débito, premiações e taxas mais 
baixas que a concorrência também fazem parte da lista de benefícios que o Citibank oferece ao 
seu público.  
 
Até um novo layout das agências faz parte da estratégia. "Nossas novas agências estão com uma 
decoração mais harmoniosa, mais clara. O objetivo é fazer do banco um lugar mais agradável e 
gostoso de se freqüentar", declara. 
 
Mesmo caminho segue o Unibanco com uma revisitação do seu modelo de atendimento e um novo 
formato de agências. "O principal é que os gerentes devem ter mais tempo com sua clientela. 
Estamos tirando muitas das tarefas burocráticas da gerência para priorizar o relacionamento com 
o público", ressalta Paulos, diretor de marketing. 
 
Clientes conhecem pouco sobre bancos  
 
Com tantos cuidados, o executivo acredita que a antipatia possa ser apaziguada e dúvidas 
corriqueiras dos clientes possam ser respondidas. "As pessoas conhecem muito pouco a dinâmica 
de uma instituição financeira. Os juros têm a ver com a economia, mas procuramos dar ao cliente 
créditos com taxas menores e com boas formas de parcelamento", exemplifica. 
 



Assim como o diretor de marketing do Citibank, o professor de marketing do Ibmec/RJ e da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-Rio), Eduardo França, acredita que só a propaganda 
não é suficiente para "quebrar o gelo" entre bancos e clientes.  
 
"Um bom comercial pode gerar simpatia, mas é necessário investir em atendimento e serviços de 
qualidade", diz. Ajudar a economizar e aumentar a renda são aspectos fundamentais para a 
criação de confiança entre instituição e público. "O banco deve orientar no uso do crédito, em 
alternativas para o crescimento da renda e em todas as outras questões que envolvem a vida 
financeira de uma pessoa", informa. 
 
Atendentes bem treinados, caixas eletrônicos rápidos e de fácil acesso para pessoas idosas 
também são pontos importantes na relação entre banco e clientes. "Só a propaganda não resolve. 
Tem que fazer com que a pessoa que vai à agência se sinta o mais confortável possível. Isso só é 
possível com uma política de aproximação e também atenção totalmente voltada para o público", 
enfatiza o professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), Mauro Pacanowski. 
 
A segmentação da clientela é bem vista pelos professores, mas não deve fazer com que a 
instituição se especialize em apenas um tipo de público. "Agências personalizadas, como o 
Uniclass e o Personnalité, são interessantes e mostram bem a capacidade que o banco tem de 
conhecer e se especializar em um tipo de cliente", destaca Eduardo França. "Uma demonstração 
que o banco pode ser o melhor para qualquer cliente, de qualquer classe", finaliza Pacanowski. 
 
Ensinar a lidar com o dinheiro é fundamental  
 
Educar o cliente a lidar com o dinheiro também é marca fundamental da nova fase dos bancos. 
"Nossos gerentes são treinados para fazer com que o cliente invista sua renda da melhor maneira 
possível", confirma Paulo Silva, diretor de marketing do Citibank. Já o Itaú resolveu adotar uma 
tática mais didática: cartilhas sobre o uso consciente do crédito orientam o consumidor em temas 
como organização da vida financeira, orçamento familiar, financiamentos, juros e procedimentos 
para limpar o nome no Sistema de Proteção ao Crédito (SPC).  
 
Na campanha "Ouvir Você", em comemoração aos seus 60 anos, o Itáu usou veículos de mídia, 
mala-direta e merchandising para ouvir o seu público na construção dos anos seguintes. "Para 
construirmos um banco cada vez melhor, queremos continuar interagindo com os clientes, 
ouvindo suas dúvidas, sugestões ou reclamações", complementa o vice-presidente Antonio Matias, 
que avaliando que a transparência deve ser a principal arma de instituições financeiras no 
relacionamento com seus usuários.  
 
"Temos os mais diferentes grupos de clientes e prezamos sempre a clareza e a qualidade de 
nossos serviços. É isso que faz de nós uma empresa pioneira", conclui. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29 nov. 2005, Gerência, p. B-10. 


