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O esforço dos bancos em atrair clientes de renda mais alta (justamente os que 
trazem a maior rentabilidade para estas instituições) está surtindo efeitos 
significativos. Segundo a Pesquisa DCI de março, feita pelos repórteres deste jornal 
com seus entrevistados, 75% do empresariado nacional aprova os serviços 
bancários prestados às suas empresas e a eles próprios. 
 
O índice de aprovação tem se mantido alto nos últimos meses, sempre com 
números próximos aos 70%. 
 
Os grandes investimentos em marketing feitos pelas instituições nos últimos 
meses, tentando atrair clientes para suas redes de agências destinadas aos clientes 
abastados certamente contribuem para a excelente aprovação, mas só isso não 
traria índices bons por tanto tempo. 
 
Há uma considerável melhora no atendimento, com otimização de processos e uma 
busca interna nas instituições bancárias por treinamento de seu pessoal. 
Quando são expostos a esse ambiente de eficiência e bom atendimento os 
administradores respondem com as altas taxas de aprovação registrada. 
 
Alto escalão 
Quando se analisa os números da pesquisa levando-se em conta os cargos dos 
respondentes é possível perceber que os mais altos escalões das empresas são 
justamente os mais contentes com os serviços bancários. 
Entre sócios, proprietários, presidentes e vices, a aprovação é 83% (8 pontos 
percentuais acima da média geral). 
 
Na categoria dos diretores uma pequena queda (80% de aprovação). Já entre os 
técnicos a aprovação é de 79%. 
Isto mostra que quanto mais expostos aos serviços premium dos bancos, maior é a 
aprovação aos serviços. 
 
Abundância de crédito 
Outro fator determinante na alta aprovação dos bancos entre os empresários e 
administradores é o aumento da oferta de crédito no País. 
 
Novas medidas como o crédito consignado, por exemplo, contribuíram para criar 
um clima de competição entre os bancos, reduzindo os juros e tornando mais fácil 
fazer empréstimos pessoais ou imobiliários, por exemplo. 
 
Também o crédito empresarial tem crescido, facilitando a vida do setor produtivo.  
Esse resultado coloca os bancos como aliados dos empreendedores e melhora sua 
imagem, ajudando a criar um círculo virtuoso de aumento de escala que ajuda a 
todos. 
 
 



 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 27 abr. 2006, Finanças, p. A15. 
 


