
 

   

1 

Fundação Getúlio Vargas 
Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Daniel Luiz Novaes Machado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um estudo de caso sobre a customização em massa como uma 
proposição estratégico-operacional para os segmentos bancários 

de alta renda. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       São Paulo 
       2009 

 

 

 



 

   

2 

Daniel Luiz Novaes Machado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um estudo de caso sobre a customização em massa como uma 
proposição estratégico-operacional para os segmentos bancários 

de alta renda. 
 

 
 
 
 
 

 
Dissertação apresentada à escola de 
Administração de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getúlio Vargas, como requisito para 
obtenção do título de Mestre em Administração 
de Empresas. 
 
Campo de Conhecimento: 
Gestão da cadeia de suprimentos, logística e 
operações. 
 

 

Orientador: Prof. Dr. Stavros P. Xanthopoylos 

 

 

 

 

 

 

 

                                   São Paulo 
    2009 

 

 

 



 

   

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Machado, Daniel Luiz Novaes. 
     Um estudo de caso sobre a customização em massa como uma 
proposição estratégico-operacional para os segmentos bancários de alta 
renda / Daniel Luiz Novaes Machado. - 2009. 
     141 f. 
 
     Orientador: Stavros Panagiotis Xanthopoylos 
     Dissertação (MPA) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 
 
     1. Produção em massa. 2. Bancos – Planejamento estratégico. 3. Bancos 
– Serviços ao cliente. I. Xanthopoylos, Stavros Panagiotis. II. Dissertação 
(MPA) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. III. Título. 
 
 

CDU 658.526 
 

 

 



 

   

4 

 
Daniel Luiz Novaes Machado 

 
 
 

Um estudo de caso sobre a customização em massa como uma 
proposição estratégico-operacional para os segmentos bancários 

de alta renda. 

 
 
 

Dissertação apresentada à Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getúlio Vargas, como requisito para 
obtenção do título de Mestre em Administração 
de Empresas. 
 
Campo de Conhecimento: 
Gestão da cadeia de suprimentos, logística e 
operações. 
 
Data de Aprovação: 
 
___/___/______ 
 
 
 
Banca Examinadora: 
 
 

Prof. Dr. Stavros P. Xanthopoylos (Orientador) 

FGV-EAESP 
 
 
 

Prof. Dr. Orlando Cattini Jr. 
FGV-EAESP 
 
 

Profa. Dra. Fernanda Filgueiras Sauerbronn 
FGV-EBAPE 
 
 

                                    São Paulo 
                                         2009 

 
 

 



 

   

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso pai 

de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o 

poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade; 

porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra; 

teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe 

sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu 

dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder; 

contigo está o engrandecer e a tudo dar força. 

Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e 

louvamos o teu glorioso nome.” 

 

        (1 Crônicas 29.10-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Ao Professor Stavros P. Xanthopoylos pela parceria, didática e interesse no meu 

desenvolvimento. 

 

Ao meu pai Luiz Eduardo e a minha mãe Vera Lucia por serem sempre presentes, 

dedicados e atuantes.  

 

À minha namorada Flavia por seu companheirismo, inspiração e motivação. 

 

À minha tia Ana Maria, que sempre ajuda a cuidar dos meus passos. 

 

À minha equipe comercial, pela paciência, compreensão e solidariedade em todos 

os momentos.    

 

Ao Banco Itaú representado aqui por Julio Tabuaço e André Sapoznik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

7 

 

Resumo 

 

O futuro da competição nos negócios bancários voltados ao segmento de 

pessoas físicas de alta renda é marcado por oportunidades, ou seja, novos modos 

de competição em negócios. Uma dessas oportunidades de competição é tratar dos 

diferentes modos de como os produtos (cartão, crédito, investimentos e seguros), 

agências bancárias, canais (internet banking) e gerência podem ser alvo da 

proposição estratégico-operacional de customização em massa. 

  

A customização em massa surge, portanto, como uma nova fronteira a ser 

explorada, principalmente no que se refere à sua aplicação aos segmentos 

bancários de pessoas físicas de alta renda. O princípio da variedade e customização 

através da flexibilidade e responsividade exigem novos meios de administração e 

novas utilizações da tecnologia. Além disso, compartilha elementos de abordagens 

anteriores de administração, mas também exigem novas visões e estratégias, novos 

métodos de desenvolvimento, produção, comercialização e entrega de produtos e 

serviços, e, novas formas de organização mais adequadas aos tempos turbulentos.  

 

 

 

 

 

 

 

Palavra-chave: customização em massa. 
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Abstract 

 

 

The future of competition for banking businesses (the banking industry) aimed 

at the segment of individual on a high income is marked by opportunities, i.e., new 

ways of business competition.  One of the competition opportunities is grounded on 

the discussion on how the strategic-operational proposition of mass customization 

can be targeted at products (e.g. credit/debit cards, credit, investments and 

insurance), bank branches, internet banking and management. 

  

Mass customization, therefore, arises as a new boundary to be explored, 

mainly when applied to the banking segment of individuals on a high income.  The 

principle of variety and customization by flexibility and responsiveness demands new 

uses of technology.  It shares elements with the former managerial approaches, yet 

demands also new views and strategies, new methods of development, production, 

merchandising (commercializing)* and delivery of products and services, as well as 

new ways of organization more adequate to our turbulent times. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A primeira parte desta introdução apresentará aspectos históricos referentes 

ao mercado financeiro, o início da criação da estratégia de segmentação nos bancos 

e os desafios a serem enfrentados pelos bancos no que tange a diminuição dos 

ciclos de resposta aos clientes, à customização de produtos e serviços oferecidos 

aos clientes e, finalmente, o marketing de relacionamento. Ainda durante a 

introdução será lançada a idéia de que a proposição estratégico-operacional da 

customização em massa parece ser um bom caminho a ser seguido pelos bancos 

para a superação destes desafios.  

Com relação aos aspectos históricos pode-se dizer que a década de 90 foi 

marcada pelo início da consolidação do mercado financeiro em função do novo 

cenário de estabilização econômica, fazendo com que a grande quantidade de 

bancos então existentes fosse reduzida através de fusões, aquisições e 

insolvências. Um movimento que permanece até o presente momento. Surgiu um 

mercado com grandes bancos varejistas com poder de ganho de economia de 

escala e pequenos bancos, que são chamados de atacados, focados em atuação 

específica, tanto para a área de crédito como para a área de investimentos. 

Neste novo cenário caracterizado por taxas de juros menores e estrutura de 

custo elevada, os grandes bancos varejistas viram a segmentação como uma 

oportunidade de alavancar os seus negócios. Essa estratégia forçou os bancos a 

repensarem a sua forma de atuação e a investirem fortemente no desenvolvimento 

de um relacionamento duradouro com o cliente com vistas à conquista da sua 

lealdade e à concentração de suas movimentações. Sendo assim, a partir de 1996, 

iniciou-se a criação do segmento de pessoas físicas de alta renda na maioria dos 

bancos de varejo, com o intuito de assegurar a percepção de qualidade por parte do 

cliente, através da oferta de uma proposição de valor de acordo com o perfil e com 

as necessidades deste público, que até então era atendido junto à estrutura de 

varejo. 

Esse movimento representa que os bancos acordaram para a importante 

frase de Porter (1989, p. 10): “[...] ser „tudo pra todos‟ é uma receita para a 

mediocridade estratégica e para um desempenho abaixo da média, pois 
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normalmente significa que uma empresa não tem absolutamente qualquer vantagem 

competitiva”. 

O que se pretende dizer é que apesar da prestação de serviços financeiros 

ser comum a todos os “bancarizados” se tornando praticamente uma commodity  na 

busca de seu desenvolvimento em um ambiente com tendência de estabilidade nas 

taxas de juros, os bancos de varejo aproveitaram sua estrutura propícia para ganhos 

de escala e buscaram se diferenciar e assegurar alguma vantagem competitiva 

através da criação do segmento de pessoas físicas de alta renda (MCCOY; 

FRIEDER; HEDGES, 1994).  

De uma forma geral, o mercado bancário brasileiro sempre teve sua atuação 

reconhecida em dois enfoques: (i) a pessoa física versus a pessoa jurídica e (ii) 

bancos de varejos versus banco de atacado (MASANO, 2006; DINIZ, 2004). 

Segundo Assaf (2005), os bancos são classificados pelo volume de negócios, 

classificando-se como bancos de varejo aqueles que costumam trabalhar com 

muitos clientes e não há grandes exigências quanto à sua renda e como bancos de 

negócios (atacado) aqueles voltados preferencialmente às grandes operações 

financeiras, trabalhando com um número mais reduzido de clientes, porém de alto 

poder aquisitivo. 

O segmento alta renda, também reconhecido pelo mercado como “varejo 

seletivo” (BALBI, 2005), é um segmento intermediário entre o grande varejo e o 

private banking, que geralmente reúne clientes com patrimônio financeiro de 

aproximadamente US$ 1 milhão.  O segmento alta renda, foco desse estudo, é o 

cliente com renda mensal igual ou superior a R$ 5 mil e que não possui perfil para 

ser um cliente private banking.  

Assaf (2005), ao discorrer sobre o tipo de atendimento dispensado pelos 

bancos, referiu-se ao segmento como “personal bank”, segmento em que os bancos 

dão atendimento a pessoas físicas de alta renda e, muitas vezes, a pequenas e 

médias empresas. 

Cumpre aqui uma melhor conceituação teórica a cerca da idéia de 

segmentação, pois no tópico 1.3 que trará a justificativa para esta pesquisa, será 

apresentado a segmentação do ponto de vista prático, isto é, de que forma histórica 

ela ocorreu. O conceito de segmentação de mercado ganhou força em 1956, quando 

o artigo “Diferenciação do Produto e Segmentação de Mercado como Alternativas de 
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Estratégia Mercadológica”, foi publicado por Wendell Smith no Journal of Marketing, 

passando a ser visto com uma prática para uma estratégia diferenciada.   

Limeira (2008) afirma que a primeira decisão estratégica de marketing de uma 

empresa é a escolha do público-alvo como forma de focar um grupo específico para 

direcionar sua atenção e esforços. Para a autora, realizar essa escolha de forma 

assertiva é necessário à adoção da estratégia de segmentação, que consiste na 

identificação e seleção de grupos de consumidores relativamente homogêneos que 

reagem as estratégias de marketing de modo distinto em relação a outros grupos.   

Boone e Kurtz (1995) definem segmentação de mercado como o processo de 

dividir um mercado total em grupos relativamente homogêneos, e para o seu 

sucesso, os autores mencionam quatro pré-requisitos:  

 O segmento em questão deve ser mensurável em termos de tamanho 

e poder de compra; 

 A empresa deve estar efetivamente preparada para atender o 

respectivo segmento;  

 O tamanho do segmento de mercado deve ser analisado em relação à 

sua potencialidade com relação a lucratividade;  

 O número de segmentos em que uma empresa atua deve estar de 

acordo com sua capacidade mercadológica. 

           Dentre os pré-requisitos citados acima se destaca aquele que certamente 

provocou o interesse investigativo para esta pesquisa, que é observar a adequação 

e o preparo do segmento Itaú Personnalité para atender o público de pessoas físicas 

de alta renda.   

Para Porter (1989) a segmentação diz respeito à identificação de diferenças 

nas necessidades do comprador e no seu comportamento de compra, permitindo às 

empresas atender segmentos que equiparem-se às suas capacidades com 

programas de marketing distintos.  

Para Kotler e Armstrong (2003), o processo de classificar os consumidores 

com necessidades diferentes, características ou comportamento é definido como 

segmentação. Para os autores a forma, como as empresas encaram o marketing e 

os seus consumidores, pode ser dividida em três estágios:  

 Marketing de massa;  

 Marketing de sortimento;  
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 Marketing de segmentos.   

 

Finalmente, para Cobra (2003) a segmentação de mercado traz as seguintes 

vantagens:  

 Adequar à oferta de produtos e serviços;  

 Identificar os segmentos de interesse e que tenham potencial de 

compra; 

 Intensificar a ação em relação aos grupos de clientes mais 

interessantes; 

 Adaptar a oferta de produtos e serviços para cada segmento de 

mercado; 

 Conhecer melhor as expectativas de cada segmento.  

 

O referencial teórico lançado nesta parte da introdução a cerca de 

segmentação sugere quão desafiador é obter as vantagens proporcionadas por ela. 

A adequação e adaptação da oferta para determinado segmento, por exemplo, não 

são ações simples, pelo contrário, demandam operações e estratégias específicas. 

Como resultado de pesquisas teóricas a cerca deste assunto e que serão 

apresentados no capítulo 3, verificou-se que os conceitos lançados pela 

customização em massa apontam para uma proposição estratégico-operacional que 

ajudaria as organizações a extrair vantagem e valor dos seus processos de 

segmentação, mais especificamente segmentos bancários destinados às pessoas 

físicas de alta renda.   

A observação do mercado permite dizer ainda que a proposta de valor 

apresentada ao público de alta renda pelos bancos, que experimentaram a 

segmentação e que competem por este segmento, não difere muito entre eles. 

Como regra geral nestes segmentos bancários, o direcionamento estratégico é 

voltado para o atendimento personalizado e assessoria financeira, que são 

prestados por um gerente de contas capacitado para atendê-los, produtos e serviços 

diferenciados e muita conveniência. A proposta é que este tipo de atendimento 

combine conhecimento e experiência de atuação no segmento de pessoas físicas de 

alta renda através da proximidade no relacionamento, proporcionando serviços 

financeiros diferenciados e a satisfação dos seus clientes.  
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Recuperando a questão de análise do ponto de vista histórico nesta 

introdução, outra situação gerada é que a transição de um contexto de alta para 

baixa inflação no Brasil implicou em importantes transformações no setor bancário. 

Os bancos se tornaram mais eficientes na intermediação financeira e na geração de 

resultados, respondendo dinamicamente ao cenário de estabilidade monetária 

(redução dos juros) e conseguindo, assim, a preservação de seus elevados níveis 

de rentabilidade. Contudo, têm se mostrado ineficazes na diminuição dos ciclos de 

resposta ao cliente e na customização de produtos e serviços oferecidos aos 

clientes. 

A fim de buscar a eficácia na atuação das dimensões competitivas de tempo, 

velocidade e flexibilidade, para minimizar esta ineficiência, pode-se dizer que as 

inovações estratégicas, o uso da tecnologia da informação e da automação de 

processos operacionais, permeiam a estratégia de fidelização e manutenção dos 

clientes dos maiores bancos de varejo do mercado brasileiro, que atuam no 

segmento de alta renda. Isto representa uma forma de garantir vantagem 

competitiva perante um mercado ainda em consolidação e bastante dependente de 

um cenário favorável de taxa de juros.  

Em remate, o cumprimento das etapas de segmentação apresentadas através 

da correta adoção de uma proposição estratégico-operacional conjugado com a 

atuação dos bancos sobre produtos (cartão, crédito, investimentos e seguros), 

agências, canais e gerência podem conduzir a uma separação real e prática das 

operações de varejo e “atacado”. A conseqüência para esta atuação é, portanto, um 

maior alinhamento entre a entrega da proposta de valor e o conjunto dos valores que 

os clientes de alta renda mais valorizam. A fim de viabilizar este alinhamento, o 

conceito teórico da customização em massa, como uma proposição estratégico-

operacional, para que os clientes de alta renda alcancem os valores que mais 

valorizam na prestação de serviços e produtos bancários, parece ser uma 

proposição adequada para esta situação na medida em que seus fundamentos 

conceituais procuram criar à percepção de agilidade, customização e alto contato 

gerencial. Tudo para que o cliente de alta renda se sinta especial e único e aproveite 

ao máximo o seu tempo dedicado à busca por soluções para as suas possíveis 

demandas financeiras. 

Há que se pensar ainda neste momento da introdução na questão do 

marketing de relacionamento. Não se pode perder de vista que no setor bancário, 
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mais especificamente nos segmentos destinados à alta renda, em função das 

políticas econômicas no país, por exemplo, a estabilização da moeda, privatizações, 

fusões e incorporações, há constantes pesquisas para adoção de novas tecnologias, 

de novas metodologias de abordagem e proposições estratégico-operacionais para 

criar no cliente a percepção de que ele é único. Pode-se dizer, portanto, que o setor 

bancário constitui-se num campo fértil para o desenvolvimento desta e outras 

pesquisas relacionadas a estes assuntos e que está em constante evolução.  

Esta evolução também pode ser acompanhada quando se analisa o processo 

evolutivo do marketing de relacionamento nos bancos. Kalakota e Frei (1998) 

sugerem três estágios de cultura: produto, mercado e relacionamento, conforme 

detalhado no Quadro 1.  

                      

               

Quadro 1 – Evolução das estratégias de bancos de varejo  

Fonte: KALAKOTA; FREI, 1998, p. 32. 

 

Winstanley (1997) ratifica o quadro acima quando menciona que, 

tradicionalmente, a maior parte das instituições financeiras é mais orientada para 

operações do que para a satisfação do cliente, mas que essa orientação está 

mudando gradualmente dada a maior concorrência que o setor enfrenta a nível 

mundial.  
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Será destacado dentro do debate teórico do tópico 3.5 desta pesquisa, que a 

proposição da customização em massa enquanto operação na cadeia de serviço 

traz uma orientação de satisfação do cliente, isto é, não é a operação pela operação. 

Ainda assumindo o caráter introdutório constata-se através da observação 

que hoje muitos bancos já adicionam informações aos seus serviços com o objetivo 

de criar valor e aumentar a lealdade de seus clientes num mercado extremamente 

competitivo. À disposição dos clientes há um grande número de produtos focados 

nas suas necessidades bancárias particulares, como por exemplo: assistência 

financeira individualizada, planejamento financeiro-familiar, os produtos de proteção 

pessoal (seguros) e operações estruturadas da área de tesouraria.  

O consumidor, por sua vez, diante de tantas alternativas para decisão de 

compra também tem se tornado mais exigente ao escolher uma empresa ou uma 

marca. “A era do cliente passivo se foi e provavelmente nunca tenha existido.” 

(CROSBY; GRÕNROOS; JOHNSON, 2002, p. 11).  O sucesso no marketing de 

relacionamento e a sua gestão envolvem ações tais como, estar perto dos clientes, 

entender suas agendas, determinar como facilitar a sua vida de uma forma lucrativa 

e, principalmente, trabalhar de forma colaborativa com os clientes para atender suas 

necessidades (CROSBY; GRÕNROOS; JOHNSON, 2002). E considerando as atuais 

condições do mercado, os fatores necessários para assegurar a sustentabilidade do 

negócio e o nível de exigência dos clientes, sabe-se por observação, que os bancos 

passaram a investir pesadamente em tecnologia da informação e automação dos 

processos operacionais a fim de aprimorar seus produtos, agências, canais e 

gerência e entender com profundidade os valores que dirigem os seus clientes. 

O próximo tópico trará exatamente mais profundidade a esta idéia de 

identificação e compreensão dos valores que dirigem os indivíduos de alta renda a 

partir dos resultados qualitativos de uma pesquisa de mercado encomendada pelo 

Itaú Personnalité. 

 

 

1.1 Os Valores que Dirigem os Indivíduos de Alta Renda (Resultados 

de uma Pesquisa de Marketing) 

 

Buscando-se viabilizar o alinhamento entre a entrega da proposta de valor por 

um segmento bancário de alta renda e o conjunto dos valores que os clientes de alta 
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renda mais valorizam, a partir do conceito teórico da customização em massa, como 

uma proposição estratégico-operacional, para que os clientes de alta renda 

alcancem os valores que mais valorizam na prestação de serviços e produtos 

bancários, torna-se fundamental a descoberta e compreensão dos valores que 

dirigem os indivíduos de alta renda. 

Weber (1988), em menção ao mercado bancário americano de pessoas 

físicas de alta renda, enfatizou a importância de se conhecer as expectativas dos 

clientes e desenhar produtos e serviços adequados a essas expectativas.  

Logo, cumpre examinar ainda neste passo os resultados de uma pesquisa 

realizada por um segmento bancário destinado às pessoas físicas de alta-renda, Itaú 

Personnalité, cujo objetivo foi obter uma melhor compreensão dos valores que 

dirigem os indivíduos de alta renda, isto é, o que este público mais valoriza. A 

metodologia utilizada na realização desta pesquisa encontra-se no Anexo I deste 

trabalho. 

A empresa realizadora da pesquisa classificou dois tipos de valores com o 

objetivo de traduzir as expectativas deste público, são eles: valores Aspiracionais: 

honestidade, respeito, confiança e ética e os valores “Terrenos”1: reconhecimento, 

busca do familiar (alinhamento com experiências vividas), singularidade e unicidade, 

transparência, e ética.  

A pesquisa indicou que estes indivíduos apresentam a seguinte visão de 

mundo: escolhem consumir marcas com propostas alinhadas às suas demandas e 

que o ajudem a se destacar; que dêem suporte ao seu sucesso pessoal; que o 

ajudem a driblar constantes mudanças e o protejam das ameaças e das dificuldades 

de escolha, isto é, como se a marca já fizesse parte da sua vida; que impliquem em 

atendimento humano e personalizado; que sejam comprometidas com seus valores 

éticos e metas de realização; que tenham responsabilidade social; que facilitem o 

seu dia-a-dia, isto é, orientem sua trajetória de vida e acesso aos sonhos; que sejam 

fortes, tradicionais, conhecidas e avalizadas pelo mercado; e que se aproximem e se 

relacionem de forma calorosa, afetiva, humana, ética e confiável. 

De forma geral esta pesquisa apontou para o fato de que os bancos devem 

estar presentes na vida de seus clientes de alta renda, assessorando-os hoje e 

amanhã. Ser próximo e coerente entre o discurso e prática. O fundamento maior é 

                                                 
1
 Terminologia usada na pesquisa de marketing para aludir a valores mais próximos de serem 

materializados que os valores aspiracionais. 
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reconhecer o indivíduo como único e tratá-lo como tal. Nos sonhos do cliente de alta 

renda está a sua demanda por produtos de proteção pessoal, objetivando a 

educação dos filhos, manutenção da moradia, carro, negócio próprio e qualidade de 

vida. É nítido o fato de que o cliente de alta renda está claramente orientado para o 

futuro, buscando garantir “chegar lá” e “manter-se lá”. 

Para o cliente de alta renda, a imagem perfeita para o banco perfeito implica 

numa empresa que seja vencedora com ética e caráter, com responsabilidade em 

todos os níveis, transparente, que sempre se renova, com grande variedade de 

produtos e serviços, que entenda o mundo e sua diversidade, que proponha 

soluções através de seus produtos e serviços, que transmita a idéia de controle da 

situação e disposição para ajudar. Cumpre observar ainda outras imagens de banco 

ideal que apareceram nesta pesquisa: ser sábio (poder, assertividade, permanência 

e solidez), ser governante (competência, estruturação, técnica, controle e 

organização) e ser prestativo (familiar, conforto, utilidade, comprometimento e 

proteção).  

Para o cliente de alta renda, as dimensões do banco perfeito são divididas em 

três aspectos: básicos (percepção de custo e benefício, canais de contato, imagem, 

gerência e atendimento), agregadores de valor (agências e rede, investimentos, 

produtos de proteção pessoal e produtos de crédito e assessoria de investimentos), 

e diferenciadores (responsabilidade e ética, atuação global e personalização). 

Em remate, a segunda parte da introdução deste trabalho traz um grande 

desafio para os segmentos de alta renda nos bancos: mostrar-se eficaz na 

diminuição dos ciclos de resposta ao cliente e na customização de produtos e 

serviços em concordância com os valores apresentados na pesquisa acima junto ao 

público de alta renda. 

 

 

1.2 Problema de Pesquisa  

 

Partindo da idéia de que os produtos bancários (cartão, crédito, investimentos 

e seguros), agências, canais (internet banking) e gerência são importantes unidades 

a serem analisadas em um segmento de pessoas físicas de alta renda para a 

sustentação de uma proposta de valor, que está em concordância com os valores 

apresentados na pesquisa do item 1.1, para a busca da personalização do 
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atendimento, para a busca de eficácia na diminuição dos ciclos de resposta ao 

cliente e para a customização de produtos, qual a distância operacional entre a 

teoria destinada à customização em massa para estas unidades de análise e a 

prática observada em um segmento de pessoas físicas de alta renda (Itaú 

Perssonalité)?  

Quais são os princípios, técnicas e conceitos teórico-operacionais da 

customização em massa passíveis de aplicação à área de serviços bancários 

voltados ao público de alta renda a partir da observação de um segmento bancário 

destinado a pessoas físicas de alta renda (Itaú Personnalité)?  

De que forma os clientes de alta renda podem vir a reconhecer em termos 

práticos a adoção da customização em massa na sua relação com o banco através 

de produtos, agências, canais e gerência a partir da observação de um segmento 

bancário destinado a pessoas físicas de alta renda (Itaú Personnalité)?  

De que forma a estratégia do segmento estudado (Itaú Personnalité) 

comporta a adoção da customização em massa enquanto proposição estratégica 

para as unidades de análise deste trabalho, que são: produto, agência, canais e 

gerência?  

 

 

Suposição: A proposição estratégico-operacional da customização em massa 

pode permitir de forma significativa, que os clientes de alta renda alcancem os 

valores que mais valorizam durante a prestação de serviços e ofertas de produtos 

bancários, na medida em que esta operação estratégica, do ponto de vista teórico, 

cria na prática a percepção de agilidade e customização através de produtos, 

agência, canais e gerência junto a este público de alta renda, cujas transações 

aumentam dia-a-dia. 

  

 

1.3 Justificativa 

 

O presente estudo pode ser justificado pelas oportunidades de melhoria que 

se podem trazer para as instituições financeiras que estão atuando no segmento de 

alta renda bem como para os próprios clientes que se utilizam desses serviços a 

partir de uma observação junto ao segmento Itaú Personnalité. Este trabalho 
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também se justifica por ser uma grande oportunidade para mim, após 12 anos em 

que estive totalmente inserido no contexto do Itaú Personnalité desde trainee até o 

meu atual cargo de superintendente comercial responsável por 30 agências, de 

utilizar um amplo referencial teórico para propor um rompimento com modelos 

vigentes de atuação.    

Consultando o setor bancário em números através do site da FEBRABAN, a 

tabela 1 que se segue, indica que o processo de concentração dos bancos tem 

continuidade num ritmo lento, porém constante, confirmando a tendência mundial. O 

cenário de 2007 evidencia uma queda de 20% do número de bancos desde o ano de 

2000. 

 

Tabela 1- Quadro Geral dos Bancos do Brasil 

Fonte: SITE FEBRABAN; JAN- 2009. 

 

Essa busca dos bancos por eficiência, produtividade e por sustentabilidade os 

fez despertar também para a necessidade de oferecer atendimento diferenciado ao 

seu conjunto de clientes de alta renda, visando, sobretudo, evitar o attrition e, 

consequentemente, a perda de market share num ambiente ainda mais competitivo.  

 

 

Quadro 2 – Evolução da Concorrência dos Bancos com Segmento Alta Renda – 

 Brasil. Fonte: Site dos Bancos. 

Ano 1996 2001 2003 2005 2009 

Bancos com 

estrutura 

para o 

segmento 

alta renda 

 

Citibank Citibank Citibank Citibank Uniclass ? 

Uniclass Uniclass Uniclass Uniclass Itaú Personnalité ? 

Itaú Personnalité Itaú Personnalité Itaú Personnalité Itaú Personnalité HSBC Premier 

 HSBC Premier HSBC Premier HSBC Premier Bradesco Prime 

   Bradesco Prime Bradesco Prime Van Gogh 

   Van Gogh Van Gogh BBrasil - Estilo 

     BBrasil - Estilo   
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O que pode ser decisivo para a sobrevivência da instituição financeira. O 

resultado foi uma reestruturação que se deu na forma de segmentação interna dos 

clientes, fazendo surgir, dentre outros, o segmento “alta renda”. Não se pode 

esquecer-se dos conceitos teóricos a cerca da segmentação, que foram lançados no 

início deste trabalho. Esse movimento de criação do segmento alta renda por parte 

dos bancos aconteceu de forma gradativa, como pode ser percebido no Quadro 2: 

Este quadro, que aponta para a cronologia dos segmentos bancários 

destinados a alta renda no Brasil, também ajuda a explicar o porquê da escolha do 

segmento do Personnalité para este estudo de caso. Os motivos que levaram a 

escolha representam um fértil campo de teste para a bem-formulada teoria da 

customização em massa. Os motivos foram: o bom controle do pesquisador sobre o 

conjunto contemporâneo de acontecimentos neste segmento; o fato de ser um 

segmento que tem histórico de inovações e que, a partir daí busca de forma 

constante e obsessiva atingir as dimensões do banco perfeito (tópico 1.1) e o 

encantamento do seu público-alvo através dos produtos, agência, canais e gerência; 

o fato de ser um dos segmentos pioneiros voltados ao público de alta renda no Brasil 

e o fato do Personnalité ser hoje uma referência neste segmento bancário quando 

se compara o volume de negócios, a quantidade de clientes, a rede de conveniência 

e a receita obtida nesta operação com os outros segmentos. Logo, a partir destes 

motivos, justifica-se a opção por este único estudo de caso que, ao minimizar as 

chances de uma representação equivocada e maximizar o espaço necessário para 

coletar as evidências da teoria na prática, pode permitir e representar uma 

importante contribuição à base vigente de conhecimento e a generalização da 

formulação teórica da customização em massa, enquanto proposição estratégico-

operacional para os segmentos bancários destinados para a alta renda.       

No Brasil existem aproximadamente dois milhões de pessoas com idade 

acima de 18 anos e renda superior a R$ 5.000,00 (Fonte: PNAD 2008, base de 

micro dados do IBGE). De olho no potencial que este público representa tanto em 

termos de negócios / receita quanto em termos de formação de opinião, que pode, 

por sua vez, contribuir positiva ou negativamente para a marca da empresa 

dependendo da qualidade de serviço entregue, a partir de 1996, os grandes bancos 

de varejo passaram a investir no entendimento das necessidades do público “alta 

renda” e na criação de uma estrutura física e virtual que o atendesse de forma 
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diferenciada e que criasse valor para esse grupo de cliente, seguindo a estratégia 

combinada de foco e diferenciação (Porter, 1980).   

 

 

Banco 

Nome do Segmento no 

Mercado 

Perfil de Renda 

Exigido (R$) 

Perfil de Investimento 

Exigido (R$) 

ABN Van Gogh R$ 4.000,00 R$ 40.000,00 

Banco do Brasil Estilo R$ 6.000,00 R$ 100.000,00 

Bradesco Prime R$ 6.000,00 R$ 60.000,00 

Citibank Citigold R$ 6.000,00 R$ 50.000,00 

HSBC Premier R$ 5.000,00 R$ 50.000,00 

Itaú Personnalité R$ 5.000,00 R$ 50.000,00 

 

Tabela 2 – Perfil de Renda exigido por cada Banco 

Fonte: Sites dos Bancos 

Notas: O Bank Boston não foi mencionado devido a sua incorporação pelo Banco Itaú bem 

assim como o Uniclass em virtude da fusão com o Banco Itaú. A renda mínima exigida pode 

ser substituída por investimentos que variam R$ 40.000,00 à R$ 100.000,00.  

 

A estrutura de atendimento diferenciado criada para manter e atrair esse 

público é formada por recursos humanos mais capacitados, por exemplo, o gerente 

de relacionamento, por agências diferenciadas e exclusivas com o conceito de 

escritórios de negócios, pelo uso intenso da tecnologia da informação para oferecer 

conveniência através dos canais, por exemplo, Automatic Teller Machines - ATM 

nas próprias agências ou em quiosques, os Call Centers e outros serviços por 

telefone e o Internet Banking, e, finalmente, os produtos bancários.   

Em geral, a satisfação do cliente, isto é, quando há o encontro entre os 

valores que os clientes mais valorizam com uma determinada solução financeira é 

um fator vital para o sucesso das instituições financeiras. Tal afirmação se torna 

ainda mais crucial quando tratamos do cliente alta renda, pois o relacionamento 

estabelecido exige um freqüente contato do gerente com o cliente e um excelente 

nível de desempenho e produtividade em produtos e serviços de forma a entregar a 

proposta de valor acordada no momento da abertura da conta / relacionamento. 

Na maioria das vezes esta proposta de valor está fundamentada da seguinte 

forma: oferecer ao cliente de alta renda a personalização dos produtos e serviços, 

através da disponibilização de um gerente exclusivo para prestar assessoria 
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financeira e auxiliar na resolução de problemas, na oferta de produtos e serviços 

desenhados para o perfil do cliente e muita conveniência. Tudo para que o cliente se 

sinta especial e único.   

Como no segmento de alta renda o grande responsável pela criação de valor 

e até pela lealdade a marca é o gerente de conta, o domínio do conhecimento dos 

hábitos e expectativas de cada cliente é primeiramente de sua responsabilidade. Em 

função disso, os bancos precisam dispor de recursos humanos mais capacitados 

para construir um relacionamento duradouro que, por sua vez, exige investimentos 

mais elevados tanto para contratação quanto para formação e reciclagem do 

conhecimento da equipe de linha de frente, o que muitas vezes encarece a oferta do 

serviço.  Outra questão que tende a onerar a operação é que além de precisar 

dispor de um corpo gerencial de nível mais desenvolvido, para assegurar a entrega 

de uma proposta de valor focada em atendimento personalizado o banco precisa 

assegurar que cada gerente administre uma carteira de clientes com um número 

limitado de clientes, para tornar factível a criação de valor para todos eles e 

assegurar o seu nível de satisfação. Para que esse dimensionamento seja feito de 

forma eficiente o grande desafio consiste em encontrar o ponto de equilíbrio entre 

custo versus percepção de qualidade em serviço desejada.   

O perfil do cliente alta renda certamente exige que se estabeleça um nível de 

confiança e privacidade em termos das transações e orientações envolvidas no 

relacionamento e na mitigação de riscos financeiros. Analisando especificamente o 

uso de um dos canais, mais especificamente do Internet Banking, pode-se dizer 

através de observações, que o seu crescimento desenfreado levou também a uma 

percepção de risco pelo consumidor no que tange a fraude, prazo de entrega, 

segurança da informação, privacidade, etc. Todos esses riscos podem atuar como 

inibidores de acesso levando o cliente a preferir o uso tradicional de banking, que 

consiste nas agências e do seu gerente, comprometendo o tempo / velocidade das 

respostas.  

 O segmento alta renda está praticamente em formação no mercado 

brasileiro, como se observou no Quadro 2. Isso tende a indicar que esse campo 

ainda tenha sido pouco explorado pelos pesquisadores e, conseqüentemente, não 

existam estudos sobre este assunto no mercado brasileiro. Esta situação dificulta o 

entendimento pleno do comportamento do público em questão e, por conseguinte, a 
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assertividade na gestão da operação e do alcance dos valores que os clientes 

valorizam. Isso torna ainda mais relevante e desafiador a realização desse trabalho. 

Não se pode perder de vista que o setor de serviços vem ganhando 

importância cada vez maior em muitos países que, outrora, tiveram sua economia 

fortemente baseada na atividade industrial. A urbanização das populações, a 

introdução de novas tecnologias e o aumento da qualidade de vida são fatores que 

contribuem para o crescimento do setor de serviços nos países industrializados.  

É sabido que as organizações de serviços são geralmente classificadas de 

acordo com o serviço que proporcionam (serviços financeiros, serviços de saúde, 

serviços de transporte e assim por diante). Esses grupos, embora úteis na hora de 

apresentar dados econômicos agregados, não são necessariamente apropriados 

para os propósitos da administração da produção / operação por que contam pouco 

sobre a arquitetura dos seus processos. O que também motiva ainda mais a 

realização desta pesquisa na área de serviços financeiros, pois a proposição da 

customização em massa traz muitos ensinamentos a acerca dos processos das 

operações na cadeia de serviços. 

Há algumas décadas, dada à necessidade de maior profissionalismo na 

administração das operações de serviços nas empresas, tem-se procurado adaptar 

as técnicas de administração industrial, originalmente desenvolvidas para o setor de 

manufatura, às condições do ambiente de produção de serviços. Mais recentemente 

constata-se que os setores de serviços vêem demandando o desenvolvimento por 

conceitos e metodologias adequados, tanto aos novos tempos quanto às 

especificidades de suas operações. Forças de natureza similar àquelas que geraram 

a revalorização da função de manufatura dentro das empresas industriais estão 

agindo, agora, nas empresas de serviços, no sentido de valorizar a função de 

operações (Corrêa; Gianesi, 1994). 

Segundo Corrêa e Gianesi (1994) a preocupação voltada unicamente para o 

aumento da produtividade já não atende aos novos requisitos do panorama 

competitivo. Ainda segundo os referidos autores não basta apenas defender o 

conceito de que os gerentes de serviço têm que se preocupar mais com o cliente; 

esta visão tem sido pregada por uma dezena de autores que tem bombardeado os 

gerentes com lemas do tipo “o cliente em primeiro lugar”, “encantar o cliente” e 

“serviço total ao cliente”. Ainda em conformidade com os referidos autores deste 

parágrafo, a preparação do terreno, embora fundamental, já esta feita, mas ainda é 
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preciso passar de o que fazer para como fazer, isto é, o desafio das operações de 

serviço é alcançar alto desempenho naquilo que realmente importa, ou seja, 

naqueles aspectos que o cliente mais valoriza. O que este trabalho demonstra por 

todo o capítulo 3 é que a customização em massa é uma proposição que trata do 

como fazer.  

Sendo assim, admitindo a capacidade operacional da indústria de garantir 

qualidade, rapidez, custo o mais baixo possível e competitividade, este trabalho se 

propõe a observar um dos instrumentos de gestão da produção industrial, a 

customização em massa na teoria e na prática do segmento Itaú Personnalité, com 

uma proposição que parece representar uma possível estratégia vencedora para a 

área de prestação de serviços bancários para pessoas físicas de alta renda, na 

medida em que seus fundamentos conceituais procuram criar à percepção de 

agilidade, customização e alto contato gerencial.  

 

 

1.4 Objetivos 

 

Para Collis e Hussey (2005), os objetivos de uma pesquisa podem ser 

resumidos da seguinte forma:  

 Revisar e sintetizar o conhecimento existente; 

 Investigar alguma situação ou problema existente; 

 Fornecer soluções para um problema; 

 Explorar e analisar questões mais gerais; 

 Construir ou criar um novo procedimento ou sistema; 

 Explicar um novo fenômeno; 

 Gerar novo conhecimento; 

 Uma combinação de quaisquer dos itens acima. 

 

 

1.4.1 Geral 

 

Investigar, comparar, analisar e observar se os princípios, conceitos e 

técnicas da customização em massa como uma proposição estratégico-operacional 
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ocorrem na prática em um segmento de alta renda estudado (Itaú Personnalité) mais 

especificamente nas seguintes unidades de análise: produtos, agência, canais e 

gerência. 

1.4.2 Específicos 

 

 Investigar os aspectos conceituais e práticos da customização em 

massa ligados à gestão de operações; 

 Examinar princípios e técnicas operacionais da customização em 

massa passíveis de aplicação à área de serviços bancários voltados ao público de 

alta renda, no que se referem aos produtos, agências, canais e gerência, a partir do 

estudo do segmento do Personnalité; 

 Observar se a estratégia do segmento estudado comporta a adoção da 

customização em massa enquanto proposição estratégica para as unidades de 

análise (produtos, agências, canais e gerência).  
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2. METODOLOGIA PREVISTA: abordagem geral, fonte de dados, método 

de análise e limitações do estudo. 

 

Considerando que o conceito de customização em massa está 

aparentemente mais associado à realidade da indústria, a partir de uma avaliação 

empírica dos exemplos, livros e propostas de artigos científicos levantados neste 

projeto, esta pesquisa suspeita que haja a possibilidade deste conceito contribuir 

como uma estratégia de operações em serviços, mais especificamente para os 

segmentos bancários destinados às pessoas físicas de alta renda no que tange a 

aplicação junto as suas unidades de análise, as quais  são: produtos (cartão, crédito, 

investimentos e seguros), agências, canais (internet banking) e gerência. Logo, há 

uma oportunidade para a criação de um conhecimento até então deficiente e 

questionável. 

O presente trabalho foi organizado em três frentes, são elas: 

 Frente teórica, que aborda o conteúdo bibliográfico pertinente ao tema 

apresentado. Contém a revisão da literatura e algumas contribuições para o estudo 

de caso. Capítulo 3; 

 Frente prática, onde é desenvolvido o caso apresentado a partir da 

observação do referencial teórico. Capítulo 4; 

 Conclusão, onde são feitas as análises do caso e onde comparamos a 

parte teórica com a parte prática. Foram incluídas sugestões de temas para futuras 

pesquisas. Capítulo 5 e 6. 

 

2.1 Critérios para escolha do método de pesquisa. 

 

O método de pesquisa é a estrutura básica de um estudo e provê a 

orientação geral para uma investigação. Segundo ele são definidos e organizados os 

padrões dentre os quais a coleta e análise de dados serão realizados. Segundo 

(Collis e Roger, 2005, p. 23) os muitos tipos de pesquisa podem ser classificados de 

acordo com: 

 O objetivo da pesquisa – os motivos pelo qual você a está realizando. 

Neste caso podem ser exploratórias, descritivas, analíticas ou preditivas. 
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 O processo da pesquisa – a maneira pela qual você coletará e 

analisará seus dados. Neste caso podem ser quantitativas ou qualitativas.  

 

A pesquisa exploratória é realizada sobre um problema ou questão de 

pesquisa quando há pouco ou nenhum estudo anterior em que se possam buscar 

informações sobre a questão ou o problema. O objetivo desse tipo de estudo é 

procurar padrões, idéias ou hipóteses, em vez de testar ou confirmar uma hipótese. 

Uma hipótese é uma idéia ou proposição que pode ser testada para associação ou 

causalidade, deduzindo conseqüências lógicas que possam ser testadas com 

relação à evidência empírica. A evidência empírica fundamenta-se em dados 

baseados em observação ou experiência. Em uma pesquisa exploratória, o foco é 

obter insights e familiaridade com a área do assunto para investigação mais rigorosa 

num estágio posterior. Uma técnica típica usada em pesquisa exploratória inclui o 

estudo de caso, que pode fornecer dados quantitativos e qualitativos. Trata-se de 

uma técnica muito flexível, já que há poucas limitações quanto à natureza das 

atividades empregadas ou ao tipo de dados compilados.  

Segundo (Collis e Roger, 2005) o método quantitativo é objetivo por natureza 

e focado na mensuração dos fenômenos. Consequentemente, um método 

quantitativo envolve coletar e analisar dados numéricos e aplicar testes estatísticos. 

O método qualitativo é mais subjetivo e envolve examinar e refletir as percepções 

para obter um entendimento de atividades sociais e humanas. 

A fim de sustentar o que se imagina como original e contributivo para a 

realidade corporativa da área de serviços, optou-se pelo estudo de caso. O método 

escolhido para o desenvolvimento da pesquisa é baseado no livro de Robert K. Yin, 

Estudo de Caso – Planejamento e Métodos, pois se trata de um estudo de impacto 

organizacional e gerencial de fenômenos, dentro de um contexto de vida real, e 

beneficia-se do desenvolvimento prévio de um quadro teórico para conduzir a coleta 

e a análise de dados. 

Através do estudo de caso o pesquisador explora em profundidade um 

programa, um evento, um processo com foco nos fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real, em uma ou mais empresas, ou partes 

delas; o pesquisador interfere na pesquisa e tem pouco controle sobre os eventos; 

são coletadas informações utilizando-se uma variedade de ferramentas de coleta; 

estudos organizacionais e gerenciais fazem parte do escopo do uso desta estratégia 
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de pesquisa (YIN, 2005). O objetivo é que o ambiente em estudo possa validar o 

comportamento das questões do processo científico, em relação ao objeto de 

estudo. 

A pesquisa será exploratória (descritiva) e predominantemente qualitativa, 

onde se fará a comparação do quadro teórico levantado com a realidade da 

empresa, focalizando-se em acontecimentos contemporâneos da organização, onde 

se tem um bom controle sobre os eventos comportamentais, frente às proposições 

teóricas elaboradas.  

O estudo de caso é composto de cinco componentes fundamentais, de 

acordo com Yin (YIN, 2005, p. 42): 

1º - as questões de um estudo; 

2º - suas proposições; 

3º - suas unidades de análise 

4º - a lógica que une os dados às interpretações; 

5º - os critérios para se interpretar as descobertas. 

 

Avançando ainda no esquema geral do estudo de caso e tendo revisado os 

tipos de pesquisas existentes e suas aplicabilidades, cumpre agora aprofundar na 

descrição da metodologia escolhida para responder aos objetivos da pesquisa, que 

é o Estudo de Caso, descrito geralmente como uma pesquisa exploratória, ou 

fenomenológica, usada em áreas nas quais há poucas teorias ou um conjunto 

deficiente de conhecimento (COLLIS; HUSSEY, 2005).  

Eisenhardt (1989, p. 534) define estudo de caso como: “um estudo de 

pesquisa que foca no entendimento da dinâmica, presente dentro de um único 

ambiente [...]”. 

Para Yin (2005, p. 32), a metodologia de estudo de caso consiste em: “uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos [...]”. 

À teoria de Collis e Hussey (2005) que descreve estudos de caso como 

pesquisa exploratória, Scapens (1990) acrescenta que existem outras formas de 

estudos de caso como:  

 Estudos de caso descritivos, onde o objetivo é voltado para descrever 

alguma prática corrente;  
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 Estudos de casos ilustrativos onde a pesquisa tenta trazer à luz 

práticas novas e possivelmente inovadoras adotadas por determinadas empresas;  

 Estudos de casos experimentais onde se busca examinar as 

dificuldades para implementar novos procedimentos e técnicas em uma organização 

e para avaliar seus benefícios;  

 Estudos de caso explanatórios onde a teoria existente é usada para 

entender e explicar o que está acontecendo.  

Entretanto, Otley e Berry (1994) agregam a esse pensamento outro tipo de 

estudo de caso que é aquele que aparece por acaso e dão ao pesquisador o acesso 

e a oportunidade de examinar um fenômeno.  Segundo os autores, embora esse 

estudo possa ser limitado a apenas alguns aspectos da vida organizacional, os 

resultados podem ser extremamente estimulantes e originais.  

Yin (1994) ainda identifica algumas características específicas da pesquisa de 

estudo de caso como: 

 O objetivo da pesquisa tem como foco explorar certos fenômenos e 

entendê-los num determinado contexto; 

 A pesquisa não começa com um conjunto de perguntas e noções sobre 

os limites dentro dos quais o estudo acontecerá; 

 A pesquisa usa métodos múltiplos para coletar dados que podem ser 

tanto qualitativos quanto quantitativos.  

Existem seis métodos mais comuns para coleta de evidências num estudo de 

caso: documentação, registro em arquivos, entrevistas, observação direta, 

observação participante e artefatos físicos (YIN, 2005).  Aaker, Kumar e Day (1998) 

também afirmam que os dados para um estudo de caso geralmente são obtidos a 

partir de entrevistas não estruturadas com pessoas envolvidas na situação estudada 

combinados com outras fontes disponíveis de dados, podendo ser secundários ou 

dados internos da empresa analisada. 

Em remate, esta pesquisa seguirá uma linha exploratória descritiva com foco 

na obtenção de insights e familiaridade com a área do assunto de customização em 

massa. A técnica a ser utilizada nesta pesquisa será o estudo de caso, buscando 

fornecer dados qualitativos. Este método qualitativo, por sua vez, sendo mais 

subjetivo, envolverá o exame e reflexão de percepções no entendimento prático das 

seguintes unidades de análise em um único segmento bancário de pessoas físicas 
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de alta renda: produtos (cartão, crédito, investimentos e seguros), agências, canais 

(internet banking) e gerência. Estas unidades de análise foram acrescentadas neste 

caso único de forma que se possa desenvolver um projeto mais complexo, 

acrescentando oportunidades significativas a uma análise extensiva, realçando o 

valor das impressões em um caso único. A coleta de evidências sobre estas 

unidades ocorrerá através da observação direta e participante e da experiência para 

entender e explicar o que está acontecendo em um segmento quando comparado à 

proposição estratégico-operacional da customização em massa. Será feita a 

comparação do quadro teórico levantado com a realidade do segmento estudado, 

focalizando-se em acontecimentos contemporâneos, onde se tem um bom controle 

sobre os eventos comportamentais, frente às proposições teóricas elaboradas. O 

procedimento de observação aconteceu através da participação em reuniões 

semanais com gestores da área de cartões, crédito, investimentos, seguros e 

canais, visitas praticamente diárias as agências que compreendem a região 

geográfica da qual sou responsável: ABCD, Santos, Jardim da Saúde (SP), Osasco, 

Alphaville, zona norte de São Paulo, Guarulhos, Salvador, Maceió, Recife, Natal e 

Fortaleza, análise de relatórios do resultado financeiro e operacional das agências 

do Personnalité, análise dos resultados quantitativos e qualitativos de pesquisas de 

satisfação realizadas com clientes Personnalité, participação em fóruns de qualidade 

com clientes do Personnalité, análise dos feedbacks formais do quadro gerencial e 

dos assistentes comerciais das agências Personnalité e participação em 

treinamentos organizados pela área de recursos humanos para os gerentes de 

relacionamento do Personnalité, desde “boas-vindas” aos novos contratados para o 

segmento até reciclagens para os mais experientes. O período de observação de 

todas estas etapas compreendeu dos meses de janeiro a outubro de 2009.  
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3. CONCEITUAÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Após a descrição dos aspectos históricos referentes ao mercado financeiro, 

principalmente da questão do início da criação da estratégia de segmentação nos 

bancos e dos desafios a serem enfrentados pelos bancos no que tange a diminuição 

dos ciclos de resposta aos clientes, à customização de produtos e serviços 

oferecidos aos clientes e, finalmente, o marketing de relacionamento, é chegado o 

momento da conceituação e revisão bibliográfica a cerca da idéia lançada de que a 

proposição estratégico-operacional da customização em massa parece ser um bom 

caminho a ser seguido pelos bancos para a superação destes desafios. 

A conceituação e a revisão bibliográfica referentes ao assunto da 

customização em massa compreenderão primeiramente o entendimento isolado do 

que é esta proposição estratégico-operacional, e depois a sua relação com produtos, 

agências, canais (internet banking), gerência, operações na cadeia de serviço e 

estratégia. Após o cumprimento desta etapa espera-se que haja suficiente repertório 

teórico para uma profunda observação, operacionalização, análise e conclusão do 

caso escolhido.    

Há uma nova fronteira de competição nos negócios. Não se pode mais 

agrupar os clientes bancários de alta renda em um imenso mercado homogêneo. 

Conforme o resultado da pesquisa junto aos clientes indicado neste trabalho no item 

1.1 descobriu-se que estes clientes são indivíduos cujos desejos e necessidades 

particulares podem ser determinados e atendidos. Nessa nova frente, a riqueza de 

variedade de produtos e a personalização no contato estão disponíveis aos clientes 

através da flexibilidade e da resposta rápida. As organizações bancárias, que 

possuem segmentos destinados às pessoas físicas de alta renda, produzem 

produtos e serviços específicos para este público. Todavia, quando se observam as 

operações, por exemplo, os meios (sistemas, metodologias e softwares), produtos e 

processos, não necessariamente são exclusivos para este público.  

Reforçando o que já foi dito nesta pesquisa os bancos misturam as suas 

operações de varejo e “atacado” e como conseqüência ocorre o comprometimento 

do tempo, velocidade e flexibilização na entrega da proposta de valor, a queda da 

qualidade com relação aos fatores-chave, aqui estudados como unidades de análise 

(produtos, agência, canais e gerência) e, finalmente, o distanciamento dos valores 

que os clientes de alta renda mais valorizam. 
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Em 1998, Seybold e Marshak declararam em sua obra o que seria o “banco 

de seus sonhos” explicitando em detalhes as suas expectativas em termos de 

serviços oferecidos:  

 

[...] quero um banco que me permita interagir com ele de forma 
transparente por telefone, por ATM de meu PalmPilot e pela Internet. 
[...] tirar dinheiro em qualquer parte do mundo a qualquer hora.  [...] 
ver todas as informações sobre minha conta consolidadas em um 
único extrato eletrônico atualizado. [...] examinar minhas contas 
eletronicamente, se necessário, e autorizar e programar o 
pagamento.  Depois, quero que as despesas resultantes sejam 
organizadas por categoria, totalizadas mês a mês e comparadas ao 
orçamento original. [...] ver o valor atual de todos os meus 
investimentos. [...] transferir dinheiro entre minhas contas, 
investimentos e entre quaisquer outros bancos ou empresas de 
investimentos com os quais faça negócios. [...] efetuar as transações 
a qualquer hora do dia ou da noite, de qualquer parte do mundo, com 
segurança, via Internet, usando um telefone ou um aparelho portátil 
sem fio. Gostaria que meu banco me oferecesse outros serviços 
financeiros – seguros de carro, residência, hipotecas, investimentos, 
empréstimos, linhas de crédito – a taxas competitivas [...]. Espero um 
serviço pessoal das pessoas com quem interajo.  Quero que elas 
saibam quem eu sou, que contas tenho e os problemas que já 
enfrentei no passado. [...] espero um serviço eletrônico rápido, 
seguro, preciso e altamente pessoal – nada de complicações, 
somente um relacionamento agradável.  Quando encontrar esse 
banco, serei uma cliente leal porque terei investido muito tempo 
programando o pagamento automático de minhas contas, 
preparando meus depósitos, transferências e minha carteira de 
investimentos.  O banco, por sua vez, terá aprendido muito a meu 
respeito como cliente.  Se ele não violar essa confiança nem dificultar 
meus negócios, de minha parte nosso relacionamento será eterno. 
(SEYBOLD; MARSHAK, 1988, p. 3-4).   
 
 

Tal relato materializa na íntegra o que os bancos brasileiros estão se 

propondo a “entregar” aos clientes alta renda: personalização, conveniência e 

assessoria prestada por uma “pessoa”. Além disso, o conceito de banco múltiplo 

predominante no Brasil facilita a entrega de um pacote completo de produtos e 

serviços desejados por Seybold e Marshak, contribuindo para a estratégia dos 

bancos de alta renda de construção de um relacionamento duradouro.   

O relato de Seybold e Marshak também ratifica a afirmação de Kalakota e Frei 

(1998) de que muitas das exigências dos consumidores estão baseadas em uma 

simples premissa: tanto os clientes quanto as instituições financeiras estão em 

busca de relações multifacetadas. Enquanto os clientes buscam total conveniência 

para transacionar, os bancos querem uma relação mais estável e de longo prazo. 
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Os parágrafos acima sugerem o início de um bom debate conceitual: bancos 

com produção / manufatura de produtos e serviços através de um sistema de 

operações. Segundo Corrêa e Gianesi (1994), são freqüentes as discussões sobre o 

que são serviços e o que é manufatura. A tendência, portanto, é cair no equívoco de 

tentar classificar empresas, nesta ou naquela categoria. Contudo, não se devem 

confundir empresas com sistemas de operações. 

Os segmentos bancários de pessoas físicas de alta renda, por exemplo, 

fornecem produtos conjuntamente com serviços. Há casos em que a ênfase recai no 

produto fornecido, dando a impressão de que o banco possui um setor de 

manufatura estruturado como o de qualquer empresa manufatureira. O que se 

pretende dizer é que a classificação de uma empresa em particular é uma tarefa 

difícil já que, quase todas as vezes que se compra um produto, este vem 

acompanhado de um serviço facilitador, por exemplo, o aconselhamento de um 

gerente de relacionamento numa agência bancária, ao passo que quando um 

serviço é comprado, quase sempre vem acompanhado de um produto facilitador.  

Ainda segundo Corrêa e Gianesi (1994), estabelecer diferenças, portanto, 

entre empresas, ou classificar nesta ou naquela categoria, parece sem sentido sob a 

ótica da gestão de operações. Contudo, estabelecer diferenças entre sistemas de 

operações, que apresentando determinadas características irão requerer 

determinado tipo de direcionamento gerencial específico é útil e oportuno para este 

trabalho.  

Após as considerações teóricas acima justifica-se a escolha de um dos 

objetivos desta pesquisa (tópico 1.4), que é observar o conceito da customização em 

massa como uma forma de configurar o sistema das operações de serviços 

bancários destinados às pessoas físicas de alta renda para que estes alcancem os 

valores que mais valorizam a partir do que ocorre em termos práticos no segmento 

Personnalité.  

Para um crescente número de pesquisadores, o paradigma emergente da 

customização em massa significa alcançar uma estratégia de flexibilidade (Goldhar e 

Jelinek, 1985; Pine, Victor e Boynton, 1993). Customização em massa é geralmente 

descrita como um processo nos quais as organizações aplicam tecnologia e 

métodos de gestão para prover variedade de produtos e customização através da 

flexibilização e de respostas rápidas (Davis, 1987). O objetivo da customização em 

massa é produzir suficiente variedade de produtos e/ou serviços de modo que 
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aproximadamente todos os clientes / consumidores encontrem exatamente o que ele 

ou ela querem a um preço razoável (Pine, 1994). Com a ênfase crescente na 

estratégia de flexibilidade, a customização em massa enquanto estratégia está 

crescendo como um importante tópico de pesquisa (Gerwin, 1993).  

As principais características especiais das operações de serviços que devem 

ser consideradas neste processo de configuração são segundo Corrêa e Gianesi 

(1994): a intangibilidade dos serviços; a necessidade da presença do cliente ou um 

bem de sua propriedade; o fato de que geralmente os serviços são produzidos e 

consumidos simultaneamente. 

Quando se avalia a presença e a participação do cliente no processo, pode-se 

dizer que o cliente é o elemento que, de alguma forma, dispara a operação, muitas 

vezes em termos de quando e como esta deve realizar-se, constituindo uma entrada 

do sistema de operações que não é diretamente controlada pela gestão. Partindo do 

pressuposto teórico de que os serviços necessitam da presença do cliente para a 

sua produção, Chase, Aquilano e Jacobs (2006) propõem uma classificação 

operacional dos serviços baseado em um sistema de alto e baixo grau de contato 

com o cliente. Através desse conceito de contato com o cliente, constata-se que os 

sistemas de serviço com alto grau de contato com o cliente são mais difíceis de 

controlar e mais difíceis de gerir do que aqueles com um grau baixo de contato com 

o cliente. O que aumenta o desafio e o interesse pelos resultados desta pesquisa. 

Nos sistemas de alto contato, o cliente pode afetar o tempo de demanda, a natureza 

exata do serviço e a qualidade, ou qualidade percebida, do serviço por que está 

envolvido no processo. Interessante notar que os autores referidos no início deste 

parágrafo ilustram como um sistema de alto contato a filial de um banco (agência 

bancária), que é uma das unidades de análise deste trabalho por ser um dos locais 

em que as ações da customização em massa tomam forma.  

Após o entendimento sobre a classificação operacional dos serviços é 

oportuno buscar uma classificação para os Processos de Serviços. Optou-se por um 

modelo proposto por Silvestro (1992), a cerca de processos de serviços, com certa 

analogia ao modelo literário dos processos operacionais da indústria manufatureira, 

que é representado no esquema abaixo:  
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Esquema 1- Processo em operações de serviços. (tradução livre: eixo vertical parte 

de cima – Ênfase nas pessoas, pessoal de vendas e processos. Alto nível de contato, 

customização e autonomia. Eixo vertical parte de baixo – Ênfase nos equipamentos, pessoal 

de suporte e produtos. Baixo nível de contato, customização e autonomia. Eixo horizontal: 

número de clientes processados por dia em uma típica unidade de serviço. Espalhado pelo 

gráfico: serviços profissionais (consultoria, bancos – gerentes de relacionamento, serviços 

médicos e assistência técnica), serviços de compra (bancos – gerentes de relacionamento, 

restaurantes, hotéis e varejo) e serviços de massa (transportes urbanos, cartões de crédito, 

comunicação e transmissão ampla de informações).  

 

A proposta dos autores é utilizar seis dimensões: foco em pessoas ou 

equipamentos, grau de contato com o cliente, grau de personalização do serviço, 

grau de julgamento pessoal dos funcionários, foco no produto ou no processo e front 

office ou back room como fonte de valor adicionado. Os autores procuraram cruzar 

estas seis dimensões com uma dimensão de volume de serviços, tal qual se 

apresenta nas classificações mais consagradas para a manufatura. A dimensão de 

volume adotada foi à quantidade de clientes “processados” por unidade de 

prestação de serviço, por dia. 
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Apesar dos autores terem trazido bastante luz ao problema da classificação 

de processos de serviços, pode-se colocar como uma restrição o fato da não haver 

uma completa referência a cerca das segmentações bancárias, isto é, generaliza-se 

no arquétipo Service Shop o banco segmento pessoa física como algo homogêneo o 

que não é verdade, pois há o varejo e os segmentos de atacado, por exemplo, 

destinados ao segmento de pessoas físicas de alta renda. O que se pretende dizer é 

que varejo e atacado são propostas completamente diferentes de atuação e de 

processos. Logo, como este exemplo não se ajusta perfeitamente à classificação, 

propõe-se como pressuposto que os segmentos bancários destinados à pessoa 

física de alta renda assumam de direito a classificação de Professional Service, 

ainda que de fato existam pontos a serem desenvolvidos para que se ocupe este 

lugar na classificação. O pressuposto é que a proposição estratégico-operacional da 

customização em massa contribua para que estes segmentos bancários alcancem 

em termos práticos esta classificação. Todavia, pode-se optar por outro raciocínio, 

isto é, uma mesma empresa / segmento pode oferecer serviços segundo mais de 

um tipo de processo, entre os que foram apresentados: Professional Services, 

Service Shop e Mass Services.  Portanto, cumpri-se examinar nos parágrafos que se 

seguem as definições a cerca destas categorias.   

Segundo Corrêa e Gianesi (1994), os chamados serviços profissionais são 

aqueles em que o cliente está geralmente buscando no fornecedor do serviço uma 

capacitação de que não dispõe, como no caso de serviços médicos ou de 

assistência jurídica. Neste tipo de serviço, o processo de prestação dá ênfase às 

pessoas, que geralmente detêm a capacitação que o cliente deseja, enquanto os 

equipamentos são utilizados apenas como ferramenta de apoio. A utilização mais 

intensiva de equipamentos nos serviços profissionais está vinculada a sua 

flexibilidade, já que este processo visa à personalização do serviço a clientes 

específicos. Anda segundo os referidos autores outra característica dos serviços 

profissionais é o alto grau de contato com o cliente, em geral, um requisito para que 

se consiga a personalização do serviço, ou seja, o atendimento das expectativas 

específicas de cada cliente. O alto grau de contato faz com que o valor do serviço 

seja produzido prioritariamente no front office, com a presença do cliente,  colocando 

grande ênfase no processo de prestação de serviço, às vezes muito mais do que em 

seu resultado. A personalização e a ênfase na utilização de pessoas para a 

prestação de serviços requerem que se dê alto grau de autonomia aos funcionários 
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de contato com o cliente. Finalmente os autores concluem que o processo de 

prestação de serviços é, em geral, de ciclo longo, o que resulta num número baixo 

de clientes processados dia, em uma unidade de serviço típica. Segundo Silvestro 

(1992), os serviços profissionais são aqueles, cujas organizações apresentam 

relativamente poucas transações, alta customização, orientação para processos, 

com relativamente longo tempo de contato com o cliente, com maior valor 

adicionado no front office, onde se espera elevada capacidade de julgamento e 

autonomia para que se encontre os valores que os clientes mais valorizam e 

necessitam.  

É exatamente neste momento que surge um dos grandes desafios vividos 

pelos segmentos bancários destinados a pessoas físicas de alta, que é fazer com 

que os serviços profissionais oferecidos não percam a sua essência com o aumento 

de clientes processados por dia em uma unidade de serviço típica. A inquietação é 

por buscar um quadrante no gráfico que não se pensou. É sair do paradigma teórico 

apresentado por Silvestro (1992). O esquema que se segue ilustra este desafio de 

romper com o referencial teórico proposto: 

 

Esquema 2 - Operações de Serviço. (tradução livre: eixo vertical parte de cima – 

Ênfase nas pessoas, pessoal de vendas e processos. Alto nível de contato, customização e 

autonomia. Eixo vertical parte de baixo – Ênfase nos equipamentos, pessoal de suporte e 

produtos. Baixo nível de contato, customização e autonomia. Eixo horizontal: número de 

clientes processados por dia em uma típica unidade de serviço. Espalhado pelo gráfico: 

serviços profissionais (consultoria, bancos – gerentes de relacionamento, serviços médicos 

e assistência técnica), serviços de compra (bancos – gerentes de relacionamento, 

restaurantes, hotéis e varejo) e serviços de massa (transportes urbanos, cartões de crédito, 

comunicação e transmissão ampla de informações).  
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Segundo Corrêa e Gianesi (1994), o processo denominado loja de serviços é 

o processo intermediário no contínuo entre os serviços profissionais e os serviços de 

massa. Este processo caracteriza-se por um volume maior de clientes processados 

por dia. Neste caso o valor do serviço é gerado tanto no front office  como no back 

room. Embora neste tipo de processo haja certo grau de personalização do serviço, 

há diversas oportunidades para padronização de operações, exigindo menor 

autonomia do pessoal de contato. Não se pode perder de vista que Corrêa e Gianesi 

(1994) comentam neste tópico o atendimento em agências bancárias, indicando que 

nas agências os clientes buscam não só boas aplicações para seus recursos, como 

também um atendimento rápido, cordial e personalizado; o processo está baseado 

tanto em pessoas como equipamentos; o grau de contato é alto quando o cliente 

comparece à agência, porém o serviço é principalmente realizado sobre seus 

recursos financeiros, sem a sua presença; parte dos serviços inclusos no pacote 

fornecido ao cliente é padronizado e requer pouca autonomia dos funcionários de 

linha de frente, contudo, alguma solicitações de clientes requerem julgamento 

associado a respostas rápidas, o que exige certo grau de autonomia dos 

funcionários. Silvestro não adiciona elementos para esta definição proposta. 

Finalmente, segundo Corrêa e Gianesi (1994), o processo de serviço que 

atende ao maior número de clientes por unidade de tempo é o denominado serviço 

de massa. São serviços pouco personalizados, com alto grau de padronização de 

operações. Em geral, a padronização favorece o uso de equipamentos para a 

produção do serviço, no qual, embora geralmente seja necessária a presença do 

cliente, o grau de contato é relativamente baixo e impessoal. 

Segundo Silvestro (1992), serviço de massa ocorre em organizações onde 

existe um número elevado de transações com clientes, envolvendo um limitado 

tempo de contato e pouca customização. A oferta é predominantemente orientada 

para produto com maior valor sendo adicionado para o back office e há pouca 

autonomia aplicada ao suporte presente no front office.      

Em remate, a classificação apresentada não impõe que qualquer processo de 

serviço seja claramente caracterizado numa das três classes. Na verdade, o que 

existe é um contínuo entre os extremos dos serviços profissionais e dos serviços de 

massa, passando pela loja de serviços. Portanto, os diversos processos de serviço 

que se conhece irão posicionar-se em algum ponto deste contínuo, ao longo do qual 

variam as características. Este modelo de classificação pode auxiliar no tratamento e 
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na gestão de uma proposição estratégico-operacional, por exemplo, a customização 

em massa, voltada para os segmentos bancários destinados a pessoas físicas de 

alta renda na medida em que se demonstram quais ênfases da customização em 

massa devem ser adotadas na questão de produtos, agências, canais e gerência, 

para resolver o seguinte problema de ordem prática: auxiliar os clientes de alta 

renda a alcançarem os valores que mais valorizam (singularidade / unicidade 

flexibilidade / velocidade), e, ao mesmo tempo, gerir a complexidade de um 

segmento em que se busca a ênfase nas pessoas, front office e processos, com alto 

grau de contato, personalização e autonomia onde o número de clientes de alta 

renda processados por dia em uma unidade típica aumenta dia-a-dia. 

 

3.1 Customização em Massa com relação aos Produtos. 

 

Como já foi dito no início deste capítulo uma das ênfases da customização em 

massa pode recair sobre a questão dos produtos ofertados pelo segmento de 

pessoas físicas de alta renda dos bancos. Organizações competindo em segmentos 

econômicos, que vêm sofrendo com as transformações tecnológicas, que geram 

variedade e flexibilidade, com os curtos ciclos de vida dos produtos, que geram um 

aumento na proliferação de variedade de produtos e, finalmente, com a mudança de 

natureza dos clientes, que passaram a demandar por um aumento de produtos 

variados, com mais características e uma mais alta qualidade nos produtos, sabem 

que não serão competitivas por muito tempo caso decidam por preservar a visão de 

produtos padronizados (Kotha, 1995). Quando se compra produtos customizados 

em massa, consumidores determinam a configuração final de suas características, 

por exemplo, aspectos estéticos, simbólicos, desempenho, benefícios e 

funcionalidades oferecidas pelos produtos (Addis and Holbrook, 2001). Sob a 

perspectiva do consumidor, a customização em massa representa uma forma ativa 

de obtenção de valor na cadeia de produção de produtos, pois os consumidores 

adquirem produtos, que são mais individualizados do que padronizados e estão fora 

dos chamados produtos de prateleira (Liechty, Venkatram and Cohen, 2001). 

Clientes adquirem produtos para expressar aspectos únicos de seus próprios 

conceitos, isto é, clientes / consumidores precisam se sentir únicos (Tian, Bearden 

and Hunter 2001).  
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Vale aqui atentar-se para o comentário de Toffler (1980) quando este observa 

que no sistema de produção em massa os consumidores são o final da cadeia de 

valor. Eles compram o que quer que a função produção forneça. No sistema de 

customização maciça, os consumidores também estão no começo da cadeia de 

valor, a qual existe para produzir o que eles querem e valoriza o que é importante 

para eles, mais do que o dinheiro que estão pagando. De fato, a cadeia realmente 

se curva em um laço, com os consumidores sendo parte integrante dele, criando o 

que autor classificou como o renascimento do prosumer (prossumidor), produtor e 

consumidor de comum acordo definindo e produzindo o produto, uma ocorrência 

comum na produção artesanal, antes da revolução industrial. 

Segundo Pine (1994), avanços na rapidez, capacidade, efetividade, eficiência 

e utilidade das tecnologias de informação e telecomunicações tornam 

constantemente os preços mais baixos dos produtos, aumentando a diferenciação 

tanto nas indústrias de serviços quanto nas manufatureiras, isto é, variedade e 

personalização construídas dentro dos processos, podem verdadeiramente abaixar 

os custos. Na customização maciça os baixos custos dos produtos são atingidos 

principalmente através da economia de escopo – a aplicação de um simples 

processo para fabricar uma grande variedade de produtos ou serviços a preços 

módicos e mais rapidamente. A idéia é que através de economias de escala sejam 

gerados componentes padronizados e que depois podem ser combinados em uma 

miríade de meios para criar as variedades de produto final com economias de 

escopo. Cumpre observar que em oposição ao sistema tradicional baseado na 

economia de escala, as novas economias de produção são baseadas no conceito de 

economias de escopo (Goldhar e Jelinek, 1983; Panzar e Willig, 1981). O instante da 

aplicação da informação através de uma cadeia de valores da empresa permite uma 

completa e rápida resposta frente a alterações na demanda e projetos. Em remate, 

surgem novas classes de produtos e serviços personalizados pelo favorecimento 

tecnológico, permitindo respostas instantâneas às solicitações individuais de 

informação e com baixo custo. 

Com a emergência de novas tecnologias para a elaboração de um produto, 

alguns pesquisadores têm questionado a necessidade de se fazer escolhas entre 

eficiência e flexibilidade (Adler, 1988; Kotha e Orne, 1989). Avanços na automação 

dos processos de elaboração do produto têm facilitado a constituição de uma 
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variedade de produtos num ambiente de conexão da linha de produção e esta 

variedade (flexibilidade) pode ser atingida sem onerar os custos (eficiência).  

No que se refere à questão da flexibilidade merece atenção o comentário de 

Jaikumar (1986). Segundo o referido autor a automação tecnológica não é 

suficiente, apesar de necessária, para a percepção de uma operação flexível. 

Objetivando que as empresas alcancem flexibilidade na constituição de seus 

produtos, Jaikumar (1986) e outros (Garud e Kotha, 1994; Walton e Susman, 1987) 

sugerem também mudanças nas praticas administrativas / gerenciais, por exemplo, 

as concepções de trabalho, a organização administrativa, a estrutura dos grupos de 

trabalho, recrutamento, seleção e treinamento e, finalmente, remuneração e 

sistemas de avaliação. Em contraposição a esta idéia outros pesquisadores têm 

defendido a idéia de que somente sistemas tecnológicos que suportem aprendizado 

e desenvolvimento podem ajudar as organizações atingir estratégias de flexibilidade 

nos seus produtos (Adler, 1988; Garvin, 1993; Nonaka, 1991).  

Pine (1994) propõe seis dimensões para personalizar produtos, vejamos: 

 Quem: quem necessita de meu produto? O que é inerentemente 

pessoal para que ele possa ser diferente para cada indivíduo? Como meus clientes 

se diferenciam? Como posso satisfazer a quem quer que seja que deseje meu 

produto? 

 O quê: o que os clientes fazem diferentemente com meu produto? Que 

diferentes formas ele pode tomar? Como posso satisfazer o que quer que os clientes 

queiram do meu produto? 

 Onde: onde os clientes necessitam de meu produto? Como os clientes 

diferem com relação a onde eles compram, recebem e utilizam meu produto? Como 

fornecer meu produto onde quer que os clientes queiram? 

 Quando: quando os clientes precisam do meu produto? Como os 

clientes diferem com relação a quando eles compram, recebem e utilizam meu 

produto? Como posso fornecer meu produto 24 horas por dia? Como posso fornecer 

meu produto no instante em que os clientes o querem? Como posso fornecer meu 

produto quando quer que os clientes queiram? 

 Por quê: por que os clientes necessitam do meu produto? Como os 

clientes diferem com relação à por que eles compram, recebem e o utilizam? Meu 

produto é um meio ou um fim, ou alguma coisa intermediária? Como posso 
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acrescentar valor para ajudar meus clientes a satisfazer completamente seus 

verdadeiros desejos? 

 Como: de que forma os clientes precisam de meu produto entregue a 

eles? Como os clientes diferem com relação a como eles compram e o utilizam? O 

que posso fazer para fornecer meu produto da forma que eles o querem? 

Ainda segundo Pine (1994) produtos completamente padronizados podem 

ainda ser personalizados antes de serem enviados aos consumidores, pelo pessoal 

da comercialização e entrega. Imaginando uma cadeia de valor na organização 

composta por desenvolvimento, produção, marketing e distribuição o método de 

customização pode ser implantado nesses dois últimos elos sem afetar o 

desenvolvimento e a produção, o que faz desse ponto o mais fácil e mais usual para 

começar o caminho da customização maciça. Marketing e distribuição podem mudar 

o produto, agregar características, combina-lo com outros produtos e proporcionar 

uma série de serviços que permite a cada consumidor receber a atenção individual 

que ele quer e merece.  

Pine (1994) ainda chama a atenção para o fato de que muitas companhias de 

serviços estão utilizando o método de personalizar os serviços (individualizar 

completamente a experiência) em torno de ofertas de produtos padronizadas. De 

fato isso ocorre por conta do simples armazenamento e rastreamento das 

informações sobre vendas. A informação por si só é um dos produtos padrões mais 

facilmente customizado. Ela é uma mercadoria completamente padronizada, 

produzida em massa, mas com um potencial extraordinário de economia de escopo: 

cada um que a acessa pode fazer alguma coisa no mínimo um pouco diferente. 

Fazer valer a informação coletada e armazenada é um procedimento útil para 

introduzir uma empresa no caminho da customização maciça, personalizando seus 

serviços em torno de produtos padronizados. 

Recuperando a idéia de que a cadeia de valor é composta por 

desenvolvimento, produção, marketing e distribuição, uma tática oposta a de 

personalizar serviços na função de distribuição, que também é apresentada por Pine 

(1994) é a de criar na função de desenvolvimento, produtos essencialmente 

produzidos em massa – cada um não é diferente do outro tanto sob o ponto de vista 

dos processos de produção e distribuição envolvidos -, mas que sejam 

“personalizáveis”, frequentemente, por cada cliente. Aqui “personalizável” realmente 

se iguala ao conceito de self-service. O autor utiliza o exemplo do caixa eletrônico 



 

   

47 

usado de forma pioneira pelo Citicorp., que permite aos clientes escolherem onde, 

quando e quais serviços bancários desejam. O segredo desta tática é que através 

de uma base de dados eletrônicos e outras formas de informação personalizadas 

em massa estas são similarmente personalizáveis por seus usuários. A 

personalização do produto é fundamentalmente baseada na tecnologia embutida, 

pois será ela que marcará a característica que o individualiza.  

Segundo Pine (1994) o melhor método para atingir a customização maciça – 

minimizar custos maximizando a customização individual – é pela criação de 

componentes modulares que possam ser configurados dentro de uma larga 

variedade de produtos finais e serviços. Economias de escala são obtidas através de 

componentes em vez de produtos; economias de escopo são obtidas pelo uso de 

componentes modulares repetidamente em diferentes produtos; e a customização é 

obtida por uma miríade de produtos que podem ser configurados. Segundo este 

autor o método do componente modular também se aplica a indústria de serviços. 

Outros autores Baldwin e Clark (1997) acompanham a idéia de que além de 

produtos, um vasto leque de serviços também são modularizados, sendo que para 

eles a maioria dos casos ocorre notavelmente na indústria financeira de serviços. 

Serviços financeiros são puramente intangíveis, não apresentam formas físicas 

como os produtos. Ainda segundo estes autores o fato da ciência das finanças ser 

sofisticada e altamente desenvolvida, faz com que seus serviços prestados sejam 

relativamente fáceis para se definir, analisar e dividir em partes. 

A customização de produtos também pode ocorrer quando suas cadeias de 

fornecimento e cadeia de demanda são administradas simultaneamente e em tempo 

real. Dentro de uma perspectiva de pesquisa classificam-se os métodos que são 

empregados para administrar estas cadeias baseados no fato de que o fornecimento 

e a demanda são flexíveis ou fixas. Interessante observar que o fato do fornecimento 

e a demanda serem flexíveis os torna administráveis (TIEN, 2006).  

A administração simultânea das cadeias de fornecimento e demanda prepara 

o estágio para a customização em massa, no que se refere ao encontro das 

necessidades individualizadas do mercado consumidor. Simultaneidade e 

administração em tempo-real das cadeias de fornecimento e demanda sendo um 

após o outro, preparam o estágio para o tempo-real, ou seja, customização em 

massa. A Customização de produtos pode ser somente atingida através de 

sofisticadas técnicas de data mining, que podem definir as necessidades para 
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ambas as perspectivas, tanto para as cadeias de fornecimento quanto para as de 

demanda, técnicas que podem obter informações pertinentes de dados massificados 

não homogêneos para fundamentarem tomadas de decisões customizadas (TIEN, 

2006). 

Tratando ainda do assunto de como transformar uma organização para a 

customização em massa no que se refere aos produtos, Boynton (1991) chama a 

atenção para o fato de que empresas que enfrentam mudanças rápidas e 

imprevisíveis no mercado estão criando processos estáveis, de longo prazo e 

flexíveis, que diminuem o tempo de lançamento de produtos no mercado e 

aumentam a customização do produto de uma forma eficiente em termos de custo. 

Essas empresas estão administrando esses requisitos contraditórios e tornando-se 

organizações “dinamicamente estáveis”, isto é, empresas projetadas para atender a 

mais larga faixa de consumidores e demandas cambiantes nos produtos (dinâmica) 

enquanto se desenvolve os processos existentes com experiência e conhecimento 

(estabilidade). 

O que Boynton (1991) pretende dizer é que para desenvolver, produzir, 

comercializar e distribuir produtos feitos sob medida e em massa com ciclos de vida 

do produto decrescentes, as organizações devem investir em processos de 

finalidades gerais mais flexíveis, mais responsivos e mais facilmente reutilizados em 

produtos e famílias de produtos. Neste tipo de situação as organizações passam a 

ter processos de ciclos de vida mais longos relativamente aos produtos e serviços 

que criam, podendo, portanto, proporcionar uma base estável para o fluxo dinâmico 

dos produtos e serviços. Isso não quer dizer que estes processos nunca mudam, 

mas que, uma vez desenvolvidos, a alteração no processo é evolucionária e 

frequentemente desenvolvida para sua aplicabilidade potencial em uma faixa ampla 

de produtos futuros, em vez de concentrar-se em um produto apenas. 

Após o referencial teórico apresentado a cerca da customização em massa 

com relação aos produtos é imperativo que ainda dentro deste tópico apresente-se o 

referencial teórico para os produtos, que estão dentro desta unidade de análise: 

cartão, crédito, investimentos e seguros.  

No que se refere ao cartão, segundo Fortuna (2008) existe, hoje, uma série 

de alternativas de dinheiro de plástico que facilita o dia-a-dia das compras pessoais 

e empresariais de da movimentação de numerário, e representa um enorme 

incentivo ao consumo por significar uma alternativa de crédito indiretamente 
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chancelada pelo mercado bancário. Uma destas alternativas é o cartão de crédito, 

que são utilizados para a aquisição de bens ou serviços nos estabelecimentos 

credenciados, para os quais trazem a real vantagem de ser um indutor ao 

crescimento das vendas e a suposta desvantagem de um rebate no seu preço à 

vista pela demora no prazo do repasse dos recursos provenientes das vendas. 

Segundo Fortuna (2008) as operações de crédito, também chamadas de 

empréstimos ou operações ativas, são aquelas em que as instituições financeiras 

fazem o repasse dos recursos captados dos agentes econômicos superavitários 

(que têm sobra de recursos disponíveis) aos agentes econômicos deficitários (que 

necessitam de recursos). Existe uma enorme variedade de produtos disponíveis que 

se diferenciam em prazos, taxas, formas de pagamento e garantias, com o limite 

sendo a criatividade do banco diante das limitações impostas pelo Banco Central. 

Ainda segundo Fortuna (2008) as operações de investimento, também 

chamadas de captação ou operações passivas, ocorrem através das mesas de 

operações, onde é centralizada a maioria das operações comerciais que envolvam a 

definição de taxas de juros. Ainda dentro deste conceito há que se mencionar a 

questão dos Fundos de Investimento, que são uma espécie de condomínio, onde 

aplicadores em conjunto têm o direito de resgatar suas cotas a qualquer momento, 

mas nem todos o fazem ao mesmo tempo, ficando sempre uma grande soma 

disponível, que pode ser aplicada em títulos mais rentáveis. 

Finalmente, segundo Fortuna (2008) a apólice de seguro é um contrato de 

seguro, bilateral, que gera direitos e obrigações de ambas as partes. Ela define: o 

bem coberto pelo seguro; a importância segurada; a localização do bem segurado 

(se for o caso); o período da vigência do seguro; os riscos assumidos pela 

seguradora e demais condições contratuais. A apólice / contrato de seguro pode ser 

modificada durante o período da vigência, desde que haja concordância entre as 

partes. Tal modificação é feita através de um instrumento denominado endosso. 

 

3.2 Customização em Massa com relação às Agências. 

 

Outra ênfase da customização em massa pode recair sobre a questão das 

agências. O que se pretende dizer com esta idéia é que as agências representam 

pontos de entrega de customização. Pine (1994) propõe como técnica para esta 
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questão que haja o movimento da produção ou, no mínimo, a etapa final dela para o 

consumidor. As diretrizes para seguir este curso são:  

 Esse método é muito apropriado para produtos e serviços que têm uma 

característica inerentemente individual em oposição a uma Commodity (mercadoria), 

relativamente padrão. Assim, a porção padrão pode ser produzida centralmente e a 

característica personalizada pode ser produzida no ponto de entrega (ponto de 

venda). 

 Geralmente é mais fácil deslocar a produção dos processos ou 

serviços com características orientadas para o consumidor do que deslocar as 

etapas distintas da fabricação. 

 Produção e entrega têm de estar integradas e o desenvolvimento deve 

considerar que seus novos produtos ou serviços serão personalizados no ponto de 

entrega / venda. Isso exige uma significativa inovação e, frequentemente, alguma 

invenção. As palavras de ordem são a eliminação de todos os tempos de valores 

não-agregados e aplicação da tecnologia da informação para acelerar a resposta e 

tornar a individualização econômica.  

 Quase que universalmente, companhias que praticam customização do 

produto no ponto de entrega mantêm altos estoques de matéria-prima e/ou da 

porção padronizada de seus produtos. Os serviços têm uma vantagem inerente 

neste caso, pois os consumidores normalmente fornecem as matérias-primas. Ainda 

existem ganhos a serem realizados na diminuição dos custos e melhoria da 

qualidade com os inputs do processo de produção localizado sendo entregues just-

in-time. 

Segundo Moore e Moore (2005) algumas vezes parte das razões que levam 

as pessoas a freqüentar e preferir um determinado serviço a outro é o fato de que 

elas gostam de outros clientes. O fato de existirem outros clientes significa adicionar 

a experiência de consumo elementos que vão além dos benefícios típicos 

associados a determinado provedor de serviço e ao serviço oferecido propriamente 

dito. Não somente podem estes clientes influenciar a avaliação das pessoas no 

momento em que o serviço é prestado como também representam um motivo muito 

forte na escolha de um serviço em detrimento de outro. 

Há mais de 20 anos, a interação entre clientes em um ponto de prestação de 

serviço tem sido estudada como um importante aspecto da experiência provocada 

no local de prestação de serviços e, consequentemente, na satisfação e lealdade 
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com a organização prestadora de serviço (Bitner, 1990; Langeard, 1981; Prahalad e 

Ramaswamy, 2000).  

A interação entre o provedor de serviços e os clientes tem sido investigada 

por dois distintos pontos de vista. O primeiro ponto de vista refere-se ao papel do 

cliente como co-participante no encontro com o serviço oferecido, especialmente na 

prestação customizada. Scripts ou papéis são estabelecidos de tal forma que 

permitam a cada ator (provedor do serviço ou cliente) entender de que forma eles 

podem contribuir para o momento do encontro do serviço (Solomon, 1985; 

Surprenant e Solomon, 1987). No papel de co-produtor do serviço prestado, a 

informação que o cliente provê afeta a qualidade do serviço que é prestado e, 

consequentemente, a satisfação com o serviço personalizado e a satisfação com a 

organização em geral (Wind e Rangaswamy, 2001). O segundo ponto de vista 

sugere que o contato pessoal na prestação de serviço é um importante instrumento 

na formação de uma longa e positiva associação entre a organização e o cliente 

(Parasuraman, 1985).  

Cumpre examinar ainda nesta segunda ênfase a questão da interação entre o 

cliente e a atmosfera onde o serviço é prestado. Descobertas têm mostrado que a 

atmosfera do ponto de venda, como por exemplo, características da estrutura física, 

música ambiente, cheiros, iluminação e número de colaboradores podem influenciar 

tanto na aproximação como em comportamentos de rejeição por parte dos clientes 

(Moore, 2005). 

O exame da atmosfera onde o serviço é prestado foi alvo do estudo de Bitner 

(1990, 1992). Este autor tem enfatizado em seus estudos o fato de que estar atento 

ao ambiente, através de qualquer um dos sentidos físicos, onde o serviço é prestado 

influencia a interação entre os próprios clientes e entre os clientes e o pessoal que 

provê os serviços. 

Finalmente ainda dentro deste tópico da questão da agência surge o debate 

entre a interação de clientes com clientes. Martin e Pranter (1989) em suas análises 

de segmentação de clientes e compatibilidade sugerem que uma positiva interação 

entre clientes influencia na satisfação com a experiência do serviço oferecido, no 

patrocínio futuro a formação de círculos com clientes e na avaliação do todo. 

Claramente a interação entre clientes é uma parte da experiência proporcionada na 

prestação de um serviço e influencia resultados associados ao encontro do cliente 

com o serviço oferecido.    
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3.3 Customização em Massa com relação a Canais (internet banking). 

 

Uma terceira ênfase da customização em massa pode recair sobre a questão 

dos canais, mais especificamente o Internet Banking. A idéia aqui é que através dos 

canais se possam proporcionar rápida e customizada resposta através da cadeia de 

valor. 

Segundo Diniz (2001), a evolução dos serviços financeiros na Web no Brasil 

pode ser classificada em três estágios:  

- no primeiro estágio, o foco prioritário da disponibilização dos serviços 

financeiros foi o ganho de eficiência, não havendo ainda nenhuma grande 

transformação que pudesse ser considerada como inovação;  

- no segundo estágio, aqueles que adotaram o uso da web comprovaram os 

ganhos de eficiência usufruindo vantagem competitiva por curto espaço de tempo, 

dado que diversas empresas também começaram a seguir os pioneiros e fazer uso 

da tecnologia para reter clientes.  Iniciou-se também o lançamento de novos 

produtos visando maximizar a utilização dos recursos propiciados pela Web; 

- no terceiro estágio, foi marcado pelo surgimento de inovações em termos de 

produtos, chamando a atenção no mercado financeiro e exigindo das empresas 

maior preparo para atender as necessidades que emergiram  com o uso intenso do 

novo canal e da respectiva tecnologia.  A importância relativa em comparação aos 

demais canais passa a ser mais relevante, fazendo com que os bancos passem a 

repensar a sua estrutura de canal. 

Seybold e Marshak (1998) acrescentam que as empresas normalmente 

passam por cinco estágios distintos ao se iniciar no e-business:  

         1º - Fornecer informações sobre a empresa e os produtos  (brochureware) 

         2º - Fornecer suporte ao cliente e possibilitar interações; 

         3º - Dar suporte às transações eletrônicas; 

         4º - Personalizar as interações com os clientes;  

         5º - Fomentar a comunidade. 

Segundo Albertin (2004), os mercados eletrônicos, entre eles a Internet, são 

caracterizados pelas seguintes facilidades:  

- onipresença, dado que os mercados eletrônicos ficam abertos 24 horas 

todos os dias e que qualquer usuário tem acesso à rede de telecomunicações, 

independentemente de sua localização; 
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- fácil acesso à informação, apesar de a assimetria da informação não 

poder ser evitada completamente; 

- baixos custos de transação, em todas as fases das transações de 

mercado. 

A difusão do comércio eletrônico deve grande parte de seu desenvolvimento à 

influência da tecnologia da informação no ambiente de negócios.  Se por um lado a 

evolução tecnológica viabiliza o comércio eletrônico, por outro lado ela se tornou 

também economicamente necessária, dado que cada vez mais a informação é 

utilizada para agregar valor a um negócio (Diniz, 2000). 

Como já foi dito neste trabalho a proposta de valor do segmento alta renda 

está calcada em oferecer ao cliente personalização dos serviços, um gerente 

exclusivo para prestar assessoria financeira e auxiliar na resolução de problemas, 

oferta de produtos e serviços desenhados para o perfil do cliente e muita 

conveniência, que está diretamente relacionada à idéia de canais. Lovelock (1996, p. 

163) descreve conveniência como “a service that’s delivered at a convenient 

location, available at convenient times or easy to use”.  Para o cliente alta renda que 

dispõe de pouquíssimo tempo para cuidar da sua conta, o eixo conveniência, 

materializado pelos canais, representa uma grande vantagem competitiva nesse 

segmento.   

O Internet Banking pode ser compreendido como a realização de transações 

bancárias como consulta de saldo, pagamento de contas, transferências de 

recursos, investimentos, etc., por meio de um Web site, proporcionando 

conveniência e satisfação para o cliente e aumento de produtividade e redução de 

custos para os bancos (HENANDEZ; MAZZON, 2006).  

Para Nath, Schrick e Parzinger (2001) o Internet Banking traz benefícios tanto 

para os bancos, quanto para os clientes:  

- para os Bancos, os benefícios consistem em economia de custos, lealdade 

dos clientes, oferta de serviços adicionais, maior rentabilidade, clientes mais 

rentáveis;  

- para os clientes, os benefícios também consistem em economia de custos, 

uma vez que ganhos de eficiência são repassados de alguma forma ao cliente, 

acesso a serviços adicionais, one-stop shopping conveniente. 

Ao se pensar no Internet Banking como canal de conveniência e distribuição é 

importante resgatar a informação de que a consolidação do segmento bancário 
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brasileiro aconteceu em meio ao estouro da Internet como canal de transformação 

da forma de interação entre empresa-cliente. O sistema bancário foi o setor 

fortemente transformado pela introdução em larga escala de soluções de TI 

(ALBERTIN, 1998).  

A adoção da Web como um canal de distribuição pode implicar em 

transformações significativas na estrutura organizacional de uma instituição 

financeira, sendo que o grau de impacto está relacionado ao nível de interatividade 

dos serviços oferecidos (DINIZ, 2001).  

Porto (1999), em estudo sobre a utilização da Internet como canal de 

marketing, conclui que a estrutura de canal resultante é função do desejo dos 

membros do canal em atingir economias de escala relativas para um dos fluxos de 

marketing e a demanda dos consumidores pelos vários serviços. A estrutura ótima é 

aquela que minimiza o custo total do sistema, tanto para o subsistema comercial 

como para o usuário final e que, portanto, atinge-se um ajuste adequado do nível de 

serviços.  

Nessa mesma linha, Humphreys (1998) afirma que dentre os canais de 

atendimento oferecidos pelos bancos, o Internet Banking é considerado o canal 

menos oneroso para se realizar transações bancárias, seguido dos caixas 

eletrônicos e telefones e, por último, das agências. Além de ampliar o escopo de 

atuação dos bancos e impactar a satisfação dos clientes, o uso do Internet Banking 

contribui como fator de redução dos custos operacionais (HERNANDEZ; MAZZON, 

2006). 

Segundo Diniz (2004), os diferentes canais bancários são valorizados 

segundo as peculiaridades para realização de atividades específicas, podendo-se 

entender que os canais cumprem duas funções na oferta de serviços:  

1ª - os clientes necessitam de acesso aos seus dados financeiros para 

realizar transações bancárias de forma simples, rápida e barata;  

2ª - é preciso que os canais sirvam também para aperfeiçoar o 

relacionamento banco-cliente.   

Sendo assim, o autor menciona que os canais eletrônicos (incluindo a 

Internet) são privilegiados para a realização de transações, enquanto que o canal 

físico, como a agência, para ações de relacionamento. Logo, a Web estaria mais 

restrita a facilitação e barateamento das transações, influenciando pouco os serviços 
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associados ao relacionamento, o que geralmente dependem de “contato pessoal 

[...]”.   

Entretanto, dentre os canais disponibilizados pelo banco, a Web destaca-se 

por possibilitar uma comunicação de dupla mão com o cliente. Ou seja, via Web os 

bancos além de promover a organização e seus produtos e serviços, os bancos 

podem receber mensagens eletrônicas dos clientes, possibilitando a solicitação de 

informações e manifestações de reclamações e sugestões. Essa interação torna 

mais rica as informações recolhidas dos clientes permitindo um melhor 

direcionamento de suas ofertas (DINIZ, 2000). 

Na visão de Walker e Johnson (2005), a combinação de computador, 

telecomunicações e tecnologia de Internet está sendo empregada para substituir a 

interação pessoal na entrega de uma variedade de serviços financeiros. Esses 

mesmos autores conduziram um estudo com o objetivo de esclarecer se existe 

relação positiva entre o uso regular do Internet Banking e o sentido de 

relacionamento com o provedor de serviços e se o uso regular desse canal é 

negativamente relacionado ao atendimento pessoal. O resultado da pesquisa 

confirma que o uso do Internet Banking não pode necessariamente ser inferido como 

uma preferência ao atendimento pessoal e que mesmo entre os usuários regulares é 

forte a preferência por esta última forma de atendimento.   

Outra conclusão do estudo é que as principais razões para usar o Internet 

Banking foram expressas em termos de conveniência e economia de tempo. As 

atitudes e insatisfação foram mais predominantes nas pessoas que usam o serviço 

devido a circunstâncias pessoais e naquelas em que se sentem obrigadas a utilizar. 

Um número de pessoas expressou indisposição em gastar tempo para ir a uma 

agência, pois a percepção existente é que elas terão de esperar, além de correr o 

risco de serem atendidas sem cortesia e enfrentar um serviço de má qualidade.   

Para Walker e Johnson (2005), os meios tecnológicos de prover serviços não 

podem substituir a capacidade das pessoas que atendem de ouvir, enfatizar, 

oferecer segurança, resolver problemas e dar respostas customizadas e 

personalizadas às necessidades e desejos de cada cliente. Para os autores, deve 

haver uma compensação para o cliente pela falta do elemento humano no Internet 

Banking, pois é preciso reconhecer que serviços financeiros oferecidos por meios 

tecnológicos podem minimizar a percepção de relacionamento pela falta do toque 

pessoal.  
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Nesse sentido, Costa Filho (2001) apresenta as vantagens e desvantagens do 

atendimento personalizado e do atendimento automatizado, conforme pode ser 

observado no quadro abaixo, sintetizando o grande desafio enfrentado pelos bancos 

de varejo que atuam no segmento de alta renda para equilibrar a questão 

automatização, razão histórica de sua evolução, e personalização, fator primordial 

na proposta de valor do segmento de alta renda.  

 

        

 

Quadro 3 - Vantagens e Desvantagens da Disputa Automação versus Personalização em 

Bancos (Fonte: PIRES; COSTA FILHO, 2001, p. 61.) 

 

 

Porto (2006) afirma que a integração do canal físico com virtual afeta 

positivamente a lealdade à marca e o lifetime value do cliente e que o 

relacionamento realizado no canal físico fomenta as vendas no canal virtual.   

Ao se pensar hoje em dia no Internet Banking como canal de relacionamento 

não há dúvida de que a Web pode e deve cada vez mais ser explorada para 

fortalecer o relacionamento, podendo também ser vista como uma oportunidade de 

criar valor para os clientes mais rentáveis através do desenvolvimento de produtos e 

serviços mais próximos de suas necessidades (DINIZ, 2001). Na mesma linha de 

raciocínio constata-se através de outras pesquisas que para os bancos, além das 

vantagens de ser um ambiente que propicia um custo operacional mais baixo do que 

o de outros canais, a Internet permite também que os bancos tenham um conjunto 

de informações mais detalhadas dos hábitos de clientes mais afluentes, e, portanto 



 

   

57 

mais lucrativos (HUMPHREYS, 1999). A garimpagem de dados das operações 

eletrônicas realizadas por estes clientes, pode incrementar significativamente as 

vendas de produtos bancários, além de fomentar a lealdade dos mesmos para com 

os seus bancos (SEMELSBERGER, 1999). 

Pesquisas anteriores (DINIZ, 2001), entretanto, indicam que a visão do canal 

virtual como estratégico para melhorar o relacionamento com os clientes cresce 

entre os bancos mais ativos na oferta de serviços bancários pela Internet, que são 

os grandes bancos de varejo em função da sua capacidade de investimento. O 

estudo realizado por Diniz (2001) concluiu na época que dentre as razões para 

aumentar os investimentos na Internet, nove entre dez bancos pesquisados 

apontaram a melhoria do relacionamento com o cliente como sendo de máxima 

importância.  Muito embora no estudo tenha predominado os bancos de varejo, a 

intenção capturada pela pesquisa indica que os bancos já viam a Internet muito mais 

que um canal de simples transações.  

Retomando a idéia da diferença entre os segmentos de varejo e atacado, já 

definidos na introdução deste trabalho, de fato, se considerarmos o grau de 

padronização dos serviços, no varejo se necessita de tecnologia rotinizada, 

enquanto no atacado a tecnologia tem que estar voltada para o trabalho artesanal, a 

pesquisa e o desenvolvimento (ROGERS, 1993). Nos bancos de varejo a estrutura 

organizacional adequada é centralizada, ou seja, os produtos são desenvolvidos no 

topo e a estrutura de rotina burocrática prevalece nos pontos de venda. Por outro 

lado, no atacado, o desenvolvimento de produtos e a criatividade estão localizados 

nos pontos de distribuição, na interação com os clientes, cada qual único e com 

necessidades de serviço específicas. Como os serviços de atacado focam a 

intermediação financeira e os serviços de varejo se caracterizam pela prestação de 

serviços (BADER, 1999), o negócio dos bancos de varejo é muito diferente daquele 

dos bancos de investimento e atacado, tanto em termos de produtos quanto de 

tecnologia, e exige cultura e administração diferentes. Se o foco do varejo está na 

padronização dos serviços através do auto-atendimento e desenvolvimento de 

serviços centralizados, enfatizando o volume de transações, os serviços do atacado 

focam o relacionamento com o cliente e as transações ocorrem com freqüência 

muito menor, embora geralmente representando grandes valores. 

Por exemplo, um subproduto poderoso do uso do Internet Banking é a 

possibilidade de coleta de informações mais detalhadas sobre o comportamento do 
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cliente que, se bem utilizado, pode auxiliar no “conhecimento mais específico dos 

clientes que, de outra forma, só podem ser tratados de forma muito genérica e 

impessoal.” (DINIZ, 2004, p. 11). 

A coleta de dados dos clientes através dos sistemas digitalizados do comércio 

eletrônico permite que as organizações foquem cada vez mais o relacionamento 

personalizado com os clientes.  Ao acompanhar cada conexão que o cliente faz é 

possível determinar padrões de comportamento de uso e de compra, aperfeiçoando 

os produtos e serviços existentes e ou culminando na criação de novos (DINIZ, 

2000).  

Como num circulo virtuoso, essa personalização no canal virtual fortalece o 

relacionamento e impacta na maior retenção dos clientes. Ao aprender com o 

cliente, a empresa consegue oferecer para esse mesmo cliente um ambiente 

customizado de sua preferência, com ofertas de acordo com suas necessidades. 

Essa personalização leva o cliente a um ambiente mais familiar e confortável para 

utilização, criando barreiras de mudança para outro fornecedor, que teria de 

aprender tudo sobre suas necessidades para oferecer o mesmo ambiente 

personalizado (DINIZ, 2000).  

Hofacker (2001) ratifica esse posicionamento quando diz que o bom site é 

aquele que consegue dar uma “cara humana, ou quase humana” na interação entre 

o site e o cliente, criando uma conversação de duas vias com o cliente e dando vida 

à conhecida “customização em massa”.   

Segundo Pine (1994) proporcionar resposta rápida, até mesmo instantânea, 

aos desejos dos consumidores é o melhor meio de empurrar a organização inteira 

para a customização maciça. Comprometendo a função de distribuição para 

encontrar rapidamente as solicitações do consumidor, inicia-se uma reação em 

cadeia ao contrário que flui dos pontos de entrega / venda, através dos processos de 

distribuição e comercialização, até, finalmente ao processo de desenvolvimento. 

Cada ponto ao longo do fluxo (desenvolvimento, produção, marketing e distribuição) 

deve se alterar drasticamente, reduzindo os ciclos de tempo e aumentando a 

variedade, para proporcionar o que quer que os consumidores queiram quando 

necessitarem. Cada processo deve eventualmente ser customizado maciçamente. O 

autor chama a atenção para a visão da Quick Response, que significa ter o produto 

certo no lugar certo na hora certa com o preço certo. 
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Ainda dentro desta idéia alguns autores (Senge, 1990; Towill, 1991) chamam 

atenção para o fato de que a chave absoluta para o sucesso do método de 

respostas rápidas é a integração pessoal e eletrônica da cadeia de valor através de 

conexões de comunicação imediata, base de dados comuns e equipes 

multifuncionais e transfuncionais. Através de muitas companhias, ou diferentes 

funções da mesma companhia, cada ligação na cadeia deve saber não apenas o 

que é desejado pela próxima conexão, mas que demandas, vontades e 

necessidades reais dos consumidores estão no final da cadeia. Sem os dados 

convenientes, que de forma correta reflitam exatamente o que está acontecendo no 

final da conexão, organizações ainda em seu início serão esmagadas pelas 

mudanças, amplificações, depreciações e outras falhas de comunicação que podem 

resultar da propagação de erros de interpretação através dos elos da cadeia.  

Pine (1994) propõe ações que não apenas criarão uma vantagem competitiva 

baseada no tempo, mas ajudarão a criar uma organização que obtém até mesmo 

maiores vantagens através da customização maciça, vejamos: 

 As companhias podem começar simplesmente procurando fazer rápido 

com menos pessoas. Entretanto, cuidados devem ser tomados para não introduzir 

erros e baixar a qualidade durante a redução do tempo. Para uma verdadeira 

transformação, os processos de trabalho devem ser reprojetados desde seu início, 

eliminando todos os desperdícios e todo o tempo de valor não agregado para 

concentrar nas atividades de valor agregado exigidas para satisfazer os 

consumidores individuais; 

 Proporcionar às execuções de trabalho com valor agregado – 

especialmente àquelas mais próximas dos consumidores – toda a informação e 

autoridade necessárias para tomar decisões. Eliminar a sucessão de aprovações e a 

constante comunicação para cima e para baixo nas camadas da administração, o 

que atrasa as organizações; 

 Criar dentro e fora da organização parceiros focalizados no 

atendimento das exigências dos consumidores individuais. A cadeira inteira deve 

lucrar com os ganhos de cada elo; 

 Há que se medir todos os tempos: tempo do clico de desenvolvimento, 

tempo do ciclo de produção, tempo do ciclo de distribuição, porcentagem do tempo 

gasto nas atividades de valor agregado, tempo de resposta aos consumidores, 
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porcentagem de vendas dos produtos e serviços com menos de um ano de idade, e 

assim por diante. 

 

3.4 Customização em Massa com relação à Gerência. 

 

Finalmente, outra ênfase da customização em massa pode recair sobre a 

questão da gerência. Com relação a este ponto uma possível solução a ser buscada 

pelo segmento alta renda dos bancos é adotar como política o marketing de 

relacionamento tendo em vista que no cenário atual essa estratégia contribui para a 

vantagem competitiva da empresa, conforme alertam (Morgan e Hunt, 1999). O 

Marketing de relacionamento pode ser compreendido como um envolvimento de 

longo prazo entre um provedor e um comprador, onde ambas as partes auferem 

benefícios (Ricard e Perrien, 1999), não devendo nunca ocorrer assimetria nessas 

percepções de benefícios, o que pode levar ao fim o relacionamento criado até ali 

(Morgan e Hunt, 1999; Fournier, Dobscha e Mick, 1998). 

Sheth, Sisodia e Sharma (2000), apresentam outra abordagem que coloca o 

cliente em posição mais central na organização, defendendo que a visão de 

marketing centrada no cliente antecede a prática do marketing de relacionamento, 

pois conhecer o cliente é requisito a qualquer ação mercadológica relacional, 

transacional ou mesmo de terceirização do portfólio de clientes.  

Considerando que o alicerce da proposta de valor para o segmento de alta 

renda é o atendimento personalizado é importante enfatizar o papel do gerente de 

conta no relacionamento com o cliente de alta renda, pois ele representa o principal 

meio para que os clientes alcancem os valores que mais valorizam.  

Segundo Lovelock (1996) as pessoas que trabalham na linha de frente são 

uma fonte crítica de informação sobre os clientes, existindo duas formas para a 

utilização desse conhecimento: primeiro o conhecimento é utilizado pelos próprios 

funcionários como forma de aperfeiçoar o atendimento e tornar ainda mais próxima a 

relação com o cliente e segundo é que a própria empresa faz uso desse 

conhecimento para a tomada de decisão.  

Ainda segundo Lovelock (1996) devido ao contato freqüente dos funcionários 

com o cliente, eles sempre têm um entendimento melhor sobre as reais 

necessidades do cliente e outros problemas do que as outras pessoas da empresa. 

Em função disso e da expectativa do cliente alta renda, o papel do gerente de conta 
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para o segmento é fundamental para a criação de percepção de valor e para a 

adoção prática dos conceitos da customização em massa, que objetivam a 

diminuição dos ciclos de resposta ao cliente e a customização de produtos e 

serviços, o que está em concordância com os valores apresentados na pesquisa 

junto ao público de alta renda (item 1.1). 

Com relação à questão de contatos freqüentes há que se observar que 

Albrecht (1992) alerta para a síndrome de sobrecarga de contato, que consiste no 

stress causado à pessoa cujas funções exigem o contato individual com muitas 

pessoas em base constante e repetida.  A sobrecarga de contatos em conjunto com 

outros efeitos colaterais do trabalho emocional estressante pode manifestar-se nos 

sentimentos, nas atitudes e no comportamento do trabalhador. Esses sentimentos 

podem ser transferidos aos clientes, criando uma impressão negativa a cerca do 

funcionário e da própria empresa.  

Cumpre examinar ainda neste tópico um dos elementos fundamentais do 

modelo de administração de serviços apresentado por Albrecht (1992), que é o 

triângulo do serviço, que além da visão estratégica do produto ou serviço e dos 

sistemas voltados para o cliente, enfatiza o papel do pessoal de linha de frente 

orientado para o cliente, conforme demonstra o esquema abaixo: 

 

 

 

Esquema 3 – O Triângulo do Serviço 

(Fonte: ALBRECHT, 1992, p. 32.) 
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Para Albrecht (1992, p. 32), “o pessoal eficaz de linha de frente orientado ao 

cliente é capaz de manter uma concentração „sobrenatural‟, sintonizando a situação, 

o pensamento e a necessidade do cliente no momento relevante.” O resultado é um 

pessoal com maior capacidade de reação, atenção e disposição para ajudar que 

leva o cliente a ter uma percepção de qualidade superior, a promover a empresa e a 

repetir a experiência de compra.  

Tal fato é ratificado pelo estudo de Masano (2006), que ao analisar a 

correlação qualidade versus satisfação do cliente alta renda concluiu que os 

atributos mais representativos para a previsão da satisfação são aqueles que 

exigem a interação direta do gerente de conta, cuja assertividade no atendimento é 

que irá contribuir fortemente a satisfação do cliente.  Segundo a autora, os atributos 

mais representativos para a previsão da satisfação são:  

1º - Atuação frente a problemas e reclamações; 

2º - Atendimento personalizado; 

                3º - Pró-atividade do gerente de conta; 

                4º - Agilidade no atendimento.  

 

 O pessoal da linha de frente das empresas de serviços, portanto, exerce 

papel fundamental na construção de um relacionamento duradouro baseado no 

entendimento e no atendimento das necessidades dos clientes.  Por isso, as 

pessoas nessa posição devem ter atributos de personalidade como flexibilidade, 

tolerância a ambigüidades, habilidade para monitorar e mudar de comportamento de 

acordo com as situações e empatia pelo cliente, sendo que este último parece ser 

mais importante que a idade, educação, conhecimento e treinamento em vendas e a 

inteligência (FITZSIMMOONS; FITZSIMMOONS, 2005).   

 

 

3.5 Customização em Massa: conceito e operação na Cadeia de Serviço. 

 

A fim de auxiliar na tarefa de conciliar a ênfase nas pessoas, front Office e 

processos, com alto grau de contato, personalização e autonomia e com o número 

de clientes de alta renda processados por dia em uma unidade típica aumentando 

dia-a-dia, torna-se útil buscar as respostas propostas para as perguntas 

desenvolvidas por HESKETT (1987), que estão dentro da projeção de uma 
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organização de serviços, envolvendo quatro elementos principais. O primeiro 

elemento consiste na identificação do mercado-alvo (quem é o seu cliente?); o 

segundo é o conceito de serviço (como diferenciamos nosso serviço no mercado?); 

o terceiro é a estratégia do serviço (qual é o nosso pacote de serviços e o foco 

operacional de nossos serviços?) e o quarto consiste na entrega do serviço (quais 

são os processos atuais, o quadro de funcionários e as instalações pelos quais os 

serviços são criados?).  

Novas abordagens necessariamente devem surgir para que os segmentos 

bancários destinados às pessoas físicas de alta renda ganhem vantagem 

competitiva ao alcançarem os valores que estes clientes mais valorizam. Servir bem 

um cliente invariavelmente significa servi-lo em tempo oportuno, com qualidade 

excepcional e com o custo mais baixo possível. O projeto e a operação de 

processos que sejam rápidos, precisos e baratos são fundamentais (Chase, 

Aquilano and Jacobs, 2006). 

Há que se ter em mente que uma educação em administração não está 

completa sem um entendimento de abordagens modernas para administrar a 

produção / operação. Embora este seja um assunto mais corrente em empresas de 

manufatura, esta situação tem sido igualmente importante na área de serviços, tanto 

públicos quanto privados. Por exemplo, as iniciativas que compreendem a 

administração da cadeia de suprimentos, como no caso da tendência recente de 

customização em massa, em que as empresas são forçadas a encontrar meios 

flexíveis de responder às mudanças nas expectativas dos consumidores e distribuí-

los, a gestão da qualidade total, à reengenharia dos processos de negócios e à 

entrega Just-In-Time, compreendem conceitos que se encaixam sob o teto da 

administração da produção (Chase, Aquilano and Jacobs, 2006).  Logo, a 

administração da produção merece e deve ser estudada sob a ótica dos segmentos 

bancários destinados às pessoas físicas de alta renda para obtenção de uma 

vantagem competitiva. 

O modelo emergente na indústria é de que todas as organizações estão no 

negócio de serviços.  Os clientes dos serviços centrais querem que os produtos 

sejam feitos corretamente, personalizados para suas necessidades, entregues em 

tempo e precificados competitivamente. Esses são comumente resumidos como os 

objetivos clássicos de desempenho da função de operações: qualidade, flexibilidade, 

velocidade e preço (Chase, Aquilano and Jacobs, 2006).   
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Os resultados apresentados pela pesquisa no item 1.1 indicam que há uma 

concordância com a referência teórica supra citada, pois as operações de serviços e 

produtos bancários destinados ao segmento de alta renda precisam se preocupar 

em administrar a experiência do cliente durante o encontro com o serviço e/ou o 

produto desejado. O entendimento dos objetivos clássicos de desempenho da 

função de operações passa, portanto, a ser um grande desafio nos dias de hoje para 

diferenciar a organização dos concorrentes e construir relacionamentos que atam os 

clientes pessoas físicas de alta renda ao banco de maneira positiva.  

Ter uma estratégia competitiva é ser diferente. Significa escolher 

deliberadamente um conjunto diferente de atividades para entregar um mix único de 

valor. Uma posição estratégica única e valiosa deve ser baseada em um conjunto de 

atividades sob medida. A estratégia deve descrever como uma empresa pretende 

criar e sustentar valor para seus acionistas. Normalmente, uma estratégia é dividida 

em três componentes principais: eficácia da operação, administração do consumidor 

e inovação do produto. É importante que a estratégia de uma empresa esteja 

alinhada com sua missão de servir o cliente. Para complicar a situação, tem-se o 

fato de que as necessidades dos clientes mudam com o tempo, exigindo, assim, 

mudanças contínuas na estratégia (Chase, Aquilano and Jacobs, 2006). 

Logo, ao se pensar numa proposta que contribua para a eficácia operacional, 

uma sugestão é pela aplicação da customização em massa nos processos centrais 

de negócios, que são necessários para operar os segmentos bancários destinados 

às pessoas físicas de alta renda. Os processos de negócios compreendem todas as 

funções comerciais, desde a solicitação de um pedido feito pelo cliente, o manuseio 

dos retornos, a “manufatura” da solução financeira no processo de assessoria 

financeira, a administração das atualizações na Internet, até a entrega do produto e/ 

ou serviço financeiro. Assim, as estratégias associadas com a eficácia operacional 

na busca por velocidade e flexibilidade (dimensões competitivas), tais como as 

iniciativas de qualidade, a reformulação dos processos e os investimentos em 

tecnologia devem ser alvos incessantes dos segmentos bancários destinados ao 

público de alta renda. 

Neste momento é oportuna uma maior profundidade conceitual sobre a 

proposição da customização em massa. Trata-se de um oxymorom, que em si é o 

ato de juntar noções ou idéias aparentemente contraditórias, como por exemplo, 

“pequeno grande homem”etc. (Pine II, 1994). Até recentemente as coisas eram 
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feitas tanto sob encomenda como produzidas em massa. Recentemente esses tipos 

opostos de produção foram combinados simultaneamente, associação essa que não 

está limitada à produção de mercadorias. Está se praticando à produção, 

distribuição e entrega em massa de produtos e serviços personalizados. E, como 

método para adaptar a organização às variações comerciais, a customização em 

massa, está descobrindo o caminho também para dentro dessa arena (Pine II, 

1994). 

A administração atual apresenta o seguinte problema: ainda se constrói a 

maioria de nossos modelos com base em falsas dicotomias. Para citar alguns, fala-

se de estratégia versus operações, custo versus qualidade e centralização versus 

descentralização. A saída desse dilema foi abandonar a perspectiva de opostos 

irreconciliáveis e abranger interpretações que aceitassem contradições sem tentar 

resolve-las (Pine II, 1994). Esta pesquisa procura coordenar este paradoxo / oposto: 

o binômio estratégia-operação através da proposição da customização em massa, 

em que a produção e distribuição de produtos e serviços financeiros são feitos sob 

medida a partir de uma produção em massa. 

 

 

 

Conforme Pine (1994), a Produção em Massa apresenta os seguintes princípios: 

 

Foco: eficiência através da estabilidade e controle; 

 

Objetivo: desenvolvimento, produção, comercialização e a entrega de 

produtos e serviços a um preço suficientemente baixo e disponível a todos; 

 

Características-chave: demanda estável, grande e homogêneo mercado, 

custo baixo, qualidade consistente, padronização de produtos e serviços, longos 

ciclos no desenvolvimento de produtos, longos ciclos de vida dos produtos, foco no 

processo produtivo, economia de escala, grau de especialização, foco na eficiência 

operacional e integração vertical; 
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Produtos: produtos padronizados fabricados para estoque. Os produtos são 

desenvolvidos primeiro e então os processos para fabricá-los são criados, com cada 

processo sendo acoplado a cada produto; 

 

Estrutura: mecânica, burocrática e hierárquica. 

Estes princípios demonstrados dentro de um sistema de produção em massa 

são seriamente atacados pelas seguintes situações: instabilidades nos insumos, 

mudanças demográficas, alterações nas necessidades e vontades, mercados 

saturados, ciclos econômicos, choques, incertezas e, finalmente, choques nos 

produtos e processos tecnológicos. Neste momento há a necessidade de emergir 

um outro sistema. Um novo sistema se torna necessário para que se possa competir 

efetivamente nessa nova arena. 

Segundo Pine (1994) o novo panorama competitivo traz novas características: 

concorrência baseada no tempo, proliferação de variedades, produção just-in-time, 

marketing regional, aperfeiçoamento contínuo, redução dos ciclos de vida do 

produto, qualidade dirigida ao mercado, globalização, organizações em cadeia, 

micromarketing, personalização aumentada, produção escassa, redução no ciclo de 

tempo, controle da qualidade total, hierarquias horizontalizadas, fabricação integrada 

por computador, reengenharia de processos, importância elevada dos serviços, 

mercados fragmentados, reação rápida, sistemas de fabricação flexível e marketing 

com banco de dados. 

A indústria bancária, mais especificamente os segmentos voltados às 

pessoas físicas de alta renda, está inserida neste contexto. Segundo Pine (1994) o 

setor bancário é caracterizado por mercados fragmentados, ciclos de vida curtos, 

ciclos de desenvolvimento reduzidos, crescentes inovações importantes e 

movimento da produção para mais perto do consumidor, com um decréscimo 

concomitante nos tempos de produção. 

Ainda segundo Pine (1994) o deslocamento da produção em série nos 

bancos, onde os esforços estão em fabricar produtos ou serviços padronizados para 

mercados homogêneos através da estabilidade e controle, para um esforço de 

variedade de produtos e personalização através da flexibilidade e rápida resposta 

(customização maciça), ocorreria da seguinte forma: em vez de uma linha de 

montagem fornecedora de serviços padronizados, o banco pode ser visualizado 

como um estabelecimento de trabalho com capacidades flexíveis de produção. No 
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coração do banco poderia estar um banco de dados do cliente e um banco de dados 

dos lucros dos serviços. O banco seria capaz de identificar todos os serviços 

utilizados pelo cliente, o lucro (ou perda) nesses serviços e a potencialidade dos 

serviços rentáveis que possam ser proporcionados àqueles clientes. 

Pode-se resumir este debate entre massa / série “versus” customização da 

seguinte forma: enquanto praticar a produção em série significa partilhar metas 

comuns de desenvolvimento, produção-comercialização e entrega de mercadorias e 

serviços a preços baixos o suficiente para que quase todos tenham acesso a eles, 

praticar a customização maciça significa partilhar metas de desenvolvimento, 

produção-comercialização e entrega de produtos e serviços disponíveis com 

suficiente variedade e personalização para que quase todos encontrem exatamente 

o que eles querem. 

 

 Estudos de Pine (1994) indicam que a Customização em Massa apresenta os 

seguintes princípios: 

 

Foco: variedade e personalização através da flexibilidade e respostas 

rápidas; 

 

Objetivo: desenvolvimento, produção, comercialização e entrega de produtos 

e serviços disponíveis com suficiente variedade e personalização que atenderia à 

vontade de todos; 

 

Características-chave: mercados fragmentados, nichos heterogêneos, baixo 

custo, alta qualidade, produtos e serviços personalizados, ciclos pequenos de 

desenvolvimento do produto e ciclos de vida de produto curtos. 

 

Produtos: módulos padronizados e combinados baseados nas necessidades 

dos consumidores. Neste item merece destaque a questão da inovação tecnológica, 

que aumenta a adaptabilidade dos produtos, podendo também reforçar maior 

variedade e ciclos de desenvolvimento menores. Similarmente, a aplicação de novas 

tecnologias de processo reforça o direcionamento do sistema para a diversificação, 

proporcionando uma economia crescente na produção da variedade. Processos são 

mais importantes que produtos. Os processos são geralmente criados primeiro e 
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permanecem desacoplados do fluxo sempre cambiante dos produtos. Novos 

produtos individuais fluem desses processos flexíveis, capazes de dar respostas 

rápidas; 

 

Estrutura: cada uma das características flui umas das outras e se reforçam. 

Orgânica, flexível, relativamente menos hierárquica (muda de organizações 

hierárquicas para organizações em rede), focada em consumidores individuais, que 

presta serviços aos elos intermediários e internos, que reprojeta processos para 

personalização e aceleração do tempo, que empurra o envelope de variedades e 

customização, que integra a cadeia de valor, que potencializa pessoas e equipes, 

que gera conhecimento em excesso e, finalmente, que desagrega a cadeia de valor 

interna. A finalidade desta última característica estrutural é a descentralização. É 

trazer a autoridade da tomada de decisões para a base da organização, para mais 

próxima do local onde as ações se realizam e onde as pessoas que têm o 

conhecimento para dirigir a decisão estão. É buscar maior flexibilidade e 

responsividade.  

 

A customização em massa não ocorre isoladamente em relação a outros 

elementos presentes na empresa. Está intimamente ligada à competição baseada 

no tempo, fabricação no ponto de entrega, ao projeto pelo próprio consumidor e 

acesso direto, à modularização, aos estoques zero, à diminuição das despesas 

gerais, ao declínio da necessidade de capital giro, à logística intensificada, à 

intermediação de informação e às cadeias de valor eletrônicas. Nenhum desses 

elementos é independente. Todos exigem e reforçam um ao outro em graus maiores 

e menores (Pine II, 1994). A ironia, entretanto, é que através deste processo há a 

possibilidade de redefinição do próprio segmento. 

E por falar em redefinição do próprio segmento Markides (1997) sustenta que 

quebrando as regras do jogo de mercado e pensando em novos caminhos para 

competir, uma empresa pode, estrategicamente, redefinir seu negócio, e 

surpreender seus maiores competidores. A grande justificativa para que um 

segmento de pessoas físicas de alta renda adote conceitos de tempo / velocidade e 

flexibilidade – customização em massa - não é pensá-los como recursos para 

melhorar a atuação frente aos concorrentes (jogar melhor); mas sim como recursos 

que permitam o desenvolvimento e execução de um jogo diferente (redefinição do 
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negócio como um todo). O autor prescreve a identificação de gaps em três níveis 

estratégicos: who - quem é o cliente, what - quais prioridades atender, e how - como 

entregar a proposta de valor redefinida para o negócio, criando um novo mercado de 

massa antes de todos os outros concorrentes. 

Pine (1994) comenta que a mudança para a customização em massa é 

verdadeiramente uma jornada. Uma grande parte deste esforço envolve pesquisa 

sobre requisitos individuais dos consumidores. Além do mais há que se atender a 

essas necessidades rapidamente e precisamente e encorajar os consumidores a 

querer satisfazer ainda melhor os seus desejos e até mais rapidamente. 

O serviço pensando sobe o ponto de vista de uma cadeia, mais 

especificamente uma cadeia de lucro, estabelece uma relação entre lucratividade, 

lealdade do consumidor, satisfação do colaborador interno e produtividade (Heskett, 

James L., Jones, Thomas O., Loveman, Gary W., Sasser, Jr., W. Earl, Schlesinger, 

Leonard A., 2008). Estes autores chamam a atenção para o fato de que clientes 

altamente satisfeitos direcionam o crescimento e a lucratividade em negócios de 

prestação de serviços. A fim de mantê-los lucrativos, há que se administrar o serviço 

do ponto de vista de uma cadeia de lucro. Isto significa dizer que há a necessidade 

de se administrar todos os links envolvidos na operação que afetam a satisfação do 

consumidor. 

Os mesmos autores abordam ainda o assunto de como a cadeia de serviço 

funciona: aumentar a qualidade interna do serviço, equipando os colaboradores 

internos com habilidades, recursos e “alçadas” para servirem os clientes, 

aumentando a sua satisfação, e, consequentemente, sua lealdade e a sua 

produtividade organizacional, impulsionar o valor do serviço prestado e, finalmente 

aumentar a satisfação e lealdade do cliente externo.  Este enfoque na pesquisa é 

útil, pois se acredita que ações de customização em massa também podem 

contribuir para o alcance dos valores que o cliente externo mais valoriza (resultado 

final) na medida em que há uma gestão dos links envolvidos nas operações de 

tempo, velocidade e flexibilidade. 

Em seu artigo, Albrecht (2006) chama a atenção para o fato de que o sucesso 

no mundo dos negócios no futuro significa reconhecer as mudanças que vem 

varrendo a realidade de hoje. Este mesmo artigo propõe uma lista de super 

tendências, que aparentemente tendem a modelar os negócios globais no futuro. 

Nos dias de hoje, segundo o referido autor, os negócios têm sido pensados muito 
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mais taticamente e de forma imediatista. Na contramão desta realidade mais 

preocupada com o curto prazo, o artigo conduz a uma reflexão de oito super 

tendências que seguramente estarão nas agendas executivas em um período que 

compreende os próximos 10 anos.  

Há algumas tendências que são valiosas para este trabalho, por exemplo, a 

micro segmentação do mercado. O autor fala em mercados feitos de um só tipo de 

cliente, segmentos de clientes e categorias de produtos, que são continuamente 

desmanchadas e separadas em cada vez menores grupos de clientes com 

demandas e preferências específicas. Clientes estão se tornando cada vez mais 

diferenciados em seus estilos de vida e interesses, onde menores e mais 

especializados grupos de clientes respondem a mensagens comerciais cada vez 

mais miradas e limitadas aos seus valores alvo.  

Interessante observar que Albrecht (2006) cita ainda que o primeiro autor a 

articular a idéia de “desmassificação” foi Alvin Toffler, em seu livro Future Shock 

(1970), onde é abordada a questão da desintegração da comunicação em massa, 

dos valores massificados, do comportamento massificado, e, finalmente, das 

preferências massificadas. Enquanto capacidade tecnológica, a customização em 

massa foi antecipada em 1970 por Alvin Toffler, em Future Shock, e descrita em 

1987 por Stan Davis, em Future Perfect. O que surgiu supera o que Toffler anteviu e 

Davis descreveu (Pine II, 1994). 

Como resultado da “desmassificação” as culturas neste mundo em constante 

desenvolvimento estão se tornando cada vez mais heterogêneas. As comunidades 

humanas não estão mais se limitando a especificas vizinhanças, classes sociais, 

etnias ou localizações (Albrecht, 2006). O que aumenta a complexidade na 

delimitação do público-alvo bem como dos valores que os respectivos públicos mais 

valorizam. A emergência de uma vizinhança virtual de base web, está rapidamente 

alterando as definições de comunidade e sociedade. A diversidade nos estilos de 

vida, nos valores e nas prioridades estão se tornando cada vez mais aparente com 

as mudanças demográficas.  

Nos dias de hoje, pessoas das mais variadas idades sentem mais liberdade 

para exibir suas atitudes e seus estilos de vida fora dos modelos tradicionais de 

associação com seus grupos etários. A “desmassificação” e a microsegmentação 

estão fazendo com que seja cada vez mais difícil e oneroso pesquisar grupos 

específicos de consumidores baseando-se em seus valores e necessidades únicos. 
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Amplos apelos comercias não funcionam. Torna-se imperativo, portanto, 

desenvolver mais pacotes de valores focados e direcionados para alcançar estes 

cada vez menores grupos de clientes, que participam dos mais específicos grupos 

de preferência (Albrecht, 2006).  

Outra tendência que é valiosa para este trabalho refere-se à questão de 

competir objetivando atingir os valores que realmente importam para o consumidor 

individual. Não há mais espaço no mercado para aqueles que tradicionalmente tem 

ofertado aos seus clientes uma ampla gama de produtos e serviços. Estes players 

têm se deparado com competidores mais especializados, que provêem mais 

específicas e objetivas soluções personalizadas aos seus clientes, frequentemente 

através de novas formas de entrega de uma determinada proposta de valor, novas 

metodologias e com preços mais baixos (Albrecht, 2006).  

Fica notório, portanto, a forte correlação entre a tendência de micro - 

segmentação e o objetivo de atingir os valores dos consumidores. Isto significa que 

para competir no mercado nos dias atuais e no futuro próximo há que se aumentar o 

foco em um número bem pequeno de áreas / segmentos, que devem ser 

extremamente selecionados. Dessa forma há uma grande chance de se atingir uma 

vantagem sobre outros competidores.   

A fim de encerrar esta idéia de tendência, a última a ser citada neste trabalho 

é a questão da transição da informação para o conhecimento, que de alguma forma 

apareceu no referencial teórico apresentado sobre a customização em massa nos 

canais, mais especificamente na questão do internet banking. A informação está 

rapidamente se tornando uma commodity sem valor, ao passo que o conhecimento 

está se tornando uma nova vantagem competitiva.  O valor de um negócio, portanto, 

está em conhecer seu cliente. Ironicamente ao descrever esta tendência o autor 

menciona que esta transição da informação para o conhecimento impõe uma série 

de tecnologias, por exemplo, internet, telefones móveis, mensagens instantâneas, 

tecnologias sem fio, etc., que tendem a aumentar o “apetite” por significantes 

contatos pessoais (Albrecht, 2006). 

Diante do que foi proposto até este momento, não há outra opção senão 

revolucionar os serviços dos segmentos bancários destinados às pessoas físicas de 

alta renda, mudando as regras do jogo competitivo na prestação destes serviços. Há 

que se pensar em serviços que revolucionem através do estabelecimento de novos 

padrões e operações para, com consistência, atender ou exceder as necessidades e 
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expectativas de seus clientes, fazendo com que estes alcancem os valores que mais 

valorizam e ao mesmo tempo gerir o aumento de clientes processados por dia em 

uma unidade de serviço típica.    

Segundo Hart (1994), um serviço revolucionário é significantemente diferente 

de seus concorrentes quando cumpre os critérios importantes para os clientes, pela 

maneira que atinge seus resultados e pelo conceito do serviço ofertado, isto é, bem 

definido, focalizado e posicionado; uma organização altamente comprometida; uma 

completa base de dados; uma rede ou tecnologia difícil de copiar, bom suporte 

financeiro ou outras características. 

Ainda que um dos objetivos deste trabalho seja observar se a estratégia do 

segmento estudado comporta a adoção da customização em massa enquanto 

proposição estratégica para as unidades de análise (produtos, agências, canais e 

gerência) não se está preocupado neste trabalho com as possíveis estratégias 

competitivas que podem ser adotadas pelos segmentos bancários destinados às 

pessoas físicas de alta renda, mas a forma com uma determinada operação, 

customização em massa, ajuda em uma determinada implantação estratégica. Em 

última instância a própria operação assumindo o papel de uma estratégia 

diferenciada, tópico que será apresentado mais adiante. 

Não se pode perder de vista à parte fundamental da empresa de serviços, isto 

é, seus recursos humanos, tecnológicos e financeiros, assim como a maneira pela 

qual são organizados e coordenados para fornecer um conceito de serviço 

customizado em massa. Há que se ter atenção aos detalhes da operação, pois num 

processo de prestação de serviços, quem está servindo como quem está sendo 

servido estão num contato muito mais intenso do que em qualquer processo de 

manufatura. 

Segundo Hart (1994), os aspectos que são especialmente críticos para as 

empresas de serviços e as diferenciam dos setores manufatureiros e de extração, 

incluem:  

 A boa organização e integração das gestões de marketing, operações 

e a criteriosa administração de recursos humanos, para um empreendimento de 

sucesso; 

 A natureza “simultânea” dos processos de vendas e produção de 

muitos serviços, implicando em treinamentos, formas de recompensa e motivação 

das pessoas, projetos de sistemas de informações, avaliação do lugar onde o 
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trabalho é executado e os clientes estão situados, no controle da qualidade e 

produtividade; 

 A gestão de pessoas trabalhando simultaneamente e, geralmente, de 

um modo integrado em pontos distantes de uma rede, conectados apenas por um 

sistema de comunicação, um programa de marketing ou qualquer outro fator cultural 

ou metodologia que a gerência possa criar e implementar; 

 Fica, portanto, após todo o referencial teórico apresentado até este momento, 

isto é, do início do capítulo 3 até o final do tópico 3.5, a percepção de que a 

proposição da customização em massa, enquanto operação estratégica cuida 

destes aspectos críticos. 

 

3.6 Customização em Massa: uma operação que pode representar um 

diferencial estratégico. 

 

Para um número cada vez maior de indústrias, o mundo é um lugar cada vez 

mais turbulento. As vontades e necessidades dos consumidores estão mudando e 

se fragmentando. Os ciclos de vida dos produtos estão se tornando mais curtos; 

acompanhar as mudanças tecnológica está se tornando cada vez mais difícil. As 

exigências básicas de qualidade e o nível de serviço elevam-se quanto mais dura se 

torna a competição a cada ano. Mas esses e todos os outros fatores que contribuem 

para a turbulência no mercado não estão apenas mudando – a taxa de mudança 

atualmente parece acelerar-se. 

Segundo Camillus e Data (1991) em face dessas novas forças, detalhar todos 

os passos futuros pode ser impossível e até mesmo indesejável. Em um mundo 

crescentemente turbulento, manter a flexibilidade estratégica é da maior importância. 

Ou seja, as estratégias devem ser robustas e capazes de apontar para rápidas 

mudanças ambientais, sem esperar por um novo ciclo estratégico. Da mesma forma 

que o desenvolvimento de produtos e a produção devem ser flexíveis e capazes de 

responder instantaneamente às mudanças nas necessidades dos consumidores, 

também assim devem ser as iniciativas estratégicas, capazes de responder às 

mudanças no ambiente de negócios da empresa como um todo: produtos, 

mercados, tecnologias, ciclos de vida, competição, finanças, condições econômicas, 

e assim por diante. Quando a flexibilidade no planejamento estratégico é combinada 

com responsividade nos processos da companhia, o resultado é um novo nível de 
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vantagem competitiva, que poderia talvez melhor ser descrito como agilidade e 

antecipação.  

Diante deste cenário não fazer nada e abandonar o segmento de atuação é 

claramente uma estratégia perdedora, se é que pode ser considerada uma 

estratégia. A resposta estratégica adequada é entrar na nova fronteira da 

competição de negócios. Uma possível proposta é que a customização em massa 

possa ser incorporada como a proposição ao mesmo tempo operacional e 

estratégica dos segmentos bancários voltados às pessoas físicas de alta renda. 

Essa estratégia deve dar nexo ao estágio em que estes segmentos estão 

atualmente, seus desejos de mudança e para onde eles querem ir, planejando seus 

passos ao longo de sua trajetória. 

Considerando que o referencial teórico apresentado no tópico anterior 

enfatizou a customização em massa como uma proposição operacional cumpre a 

este tópico trazer a idéia de que customização em massa é também uma proposição 

estratégica. Para suportar esta proposição há que se entender com profundidade o 

conceito e as características do que é estratégia e reconhecer na customização em 

massa estes conceitos e estas características. 

Segundo Gianesi e Corrêa (2008) a estratégia de operações é uma 

ferramenta cujo objetivo principal é o aumento da competitividade da organização e, 

para tal, busca organizar os recursos da empresa para que eles possam prover um 

composto adequado de características de desempenho que possibilite à 

organização competir eficazmente no mercado.    

Weiner e Brown (2006) retomam a proposição de estratégia stretch, pela 

rejeição da separação entre teoria e prática. Ou seja, para eles a estratégia não 

pode ser um plano traçado em um book elaborado pela área de planejamento da 

empresa, a ser lido, revisto, revisado e dificilmente implementado; uma teoria 

estática, que se torna obsoleta pouco tempo após a edição do book. O “stretch” 

ocorre com a substituição dos modelos lógicos e rígidos de concepção da estratégia 

corporativa (SWOT, 05 Forças etc.), por modelos de princípios maleáveis e 

imaginação. Metaforiza-se a estratégia como uma escada, em que os princípios 

(conceitos científicos absolutos de verdade) são os degraus, enquanto a imaginação 

é a escada como um todo. O conjunto permite a escalada para o intento. O remate 

desta idéia é que o espírito da estratégia está em combinar força moral, esforço de 

percepção da realidade (ambiente externo) em termos mais claros, e os poderes 
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livres e criativos da mente, num exercício de imaginação e persuasão que cria 

oportunidades a favor do estrategista. 

Em seu livro “Strategic Management in the Innovation Economy”, Davenport 

(2006), traz no seu primeiro capítulo a seguinte pergunta: o que deve ser adotado 

em termos de “novas” estratégias de administração (pensar e implementar), para 

capturar o fundamental critério da nova economia: a criação de valor, a captura de 

valor e a sua sustentabilidade? Reinventar, romper tradicionais limites na cadeia de 

valor, repensar a forma como se pretende chegar ao mercado, saber o que o cliente 

precisa, negociar com fornecedores e consumidores a partir da tecnologia, da 

informação (assimétrica) e dos conhecimento disponíveis são ações com o objetivo 

de buscar um melhor resultado financeiro-operacional. Há ainda uma reflexão de 

que não se pode pensar nestas ações sem antes pensar nos “drivers” desta nova 

economia: infra-estrutura global, fontes de valor, propriedade intelectual e financeira, 

modelos educacionais, modelos de negócio, administração do conhecimento do 

consumidor, cadeia da demanda com foco para o desenvolvimento do patrimônio da 

marca e governança corporativa. Não se pode esquecer que há que se ter também 

atenção para as dimensões da estratégia, que são contexto (globalização, 

multiplicidade de modelos de negócios, customização e parcerias / colaboração), 

conteúdo e processo. Aqui aparece uma importante dimensão da estratégia para 

este trabalho, que é a customização. Outra pergunta proposta neste mesmo capítulo 

é o que de fato é novo nesta nova economia? O fato da construção de uma empresa 

sustentável ocorrer a partir da conexão entre a indústria, sociedade e o ambiente. 

Brabandere (2005) em seu livro “The forgotten half of change”, afirma que o 

mundo está mudando muito mais rápido agora do que nos tempos de Heráclito, cujo 

pensamento apontava para o fato de que a mudança não era somente necessária, 

mas inevitável. Faz comentários que Bacon considerava que mesmo sendo 

inevitável isto poderia ser investigado na natureza e mesmo através de 

experimentos fazer com que as mudanças ocorram. Apresenta a idéia de que a 

escola de Palo Alto fala em dois níveis nas mudanças: coisas e percepção, isto é, a 

maneira pelas quais as pessoas olham para as coisas. Tudo isso para dizer que nas 

organizações também existem dois mundos. O mundo da realidade, onde as coisas 

acontecem e o mundo das percepções, onde ocorrem as mudanças mentais. 

Mudanças mentais que conduzem as novas idéias. Outra aplicação da escola de 

Palo Alto é a questão do sistema de idéias. Há dois tipos: o tipo 1 – aceitar mais do 
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mesmo, o tipo 2 – fazer diferente. Falando em tipo 2, Ghyczy, Oetinger & Bassford 

(2001) fazem o paralelo entre a estratégia de guerra na Prússia do século IXX e a 

estratégia corporativa na nova economia. Alinham-se com Hamel e Prahalad (1994) 

quanto a necessidade de um modelo mental para concepção estratégica baseado 

em imaginação e revolução ao invés de evolução. Evidencia-se que não se trata de 

um paradigma exatamente novo o modelo de estratégia disruptiva e que esta é tão 

necessária hoje para navegar a transição econômica (novas tecnologias, mercados 

de capital globais, desregulamentações, ambiente virtual, takeovers, fusões, e outros 

fenômenos turbulentos), quanto foi para Napoleão conseguir recrutar, armar, treinar, 

alimentar e mover seu gigantesco exército. Em épocas de mudanças caóticas, seja 

no século IXX, seja hoje, o sucesso fica com quem inova seus métodos, tecnologias 

e organizações. Os grandes estrategistas militares (Napoleão, Frederico O Grande) 

hesitaram por não fazer mais do mesmo, por quebrar as regras vigentes e 

surpreender o adversário com o inesperado. 

Até o presente momento os conceitos a cerca de estratégia até aqui 

abordados indicam que a sobrevivência e o sucesso das organizações num contexto 

de alta turbulência, devem incluir as palavras criação e inovação. A criação de um 

novo relacionamento e de uma nova abrangência espacial com os diversos 

membros do sistema de negócios sócio-cultural, que incluem: empregados, 

parceiros, fornecedores, competidores e, principalmente, os clientes. Torna-se 

imperativo para a organização a abertura e a facilitação do fluxo de conhecimento, 

idéias, habilidades e competências entre tais membros, objetivando o aumento das 

fontes / recursos de vantagem competitiva por meio das quais as organizações 

podem criar propostas de negócio com novo valor que as permita assumir uma 

posição estratégica única. A estratégia que contempla a inovação quebra com 

práticas do passado nas seguintes áreas: “desenho” da cadeia de valor, 

conceituação de valor para o cliente e identificação de clientes potenciais. Há 

evidências pela teoria estudada até o presente momento, de que a customização em 

massa é uma estratégia que inclui as palavras criação e inovação na medida em 

esta proposição através de suas técnicas operacionais refaz desenhos da cadeia de 

valor a partir da conceituação de valor para o cliente. 

Seybold (2006) em seu livro “Outside innovation” propõe uma definição de 

inovação que esta pesquisa acompanha: “Inovação é a invenção implementada e 

levada ao mercado”. A idéia é que uma empresa cria ou inventa um novo produto ou 
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um novo jeito de fazer coisas. A empresa vende isto. Os consumidores valorizam 

isto. A empresa se beneficia através de um aumento de vendas ou uso da idéia, 

aumenta-se a reputação da marca, e, finalmente, melhores resultados financeiro-

operacionais acontecem.     

A impressão é de que esta definição traz consigo um viés de tradicionalismo, 

cujo direcionador é interno a empresa. Todavia, este mesmo livro chama a atenção 

para o fato de que houve uma revolução no consumidor, que agora está oscilando 

num ritmo cada vez mais intenso e com grande liberdade de escolha. Agora os 

consumidores tomaram o controle, provocando uma verdadeira erosão nas margens 

das empresas, desafiando os atuais modelos de negócio, e, finalmente, colocando 

em risco a propriedade intelectual das organizações. Não se pode perder de vista 

que a expectativa por produtos e serviços customizados, experiências maravilhosas 

e alto nível de serviços estão “pesando” no bolso das empresas. Ademais, há uma 

insistência por um acesso livre as exposições das políticas da indústria ao mesmo 

tempo em que se desafiam os processos de negócio que ainda permanecem 

inflexíveis. A palavra de ordem é “olhar para fora”, engajar seus clientes, redesenhar 

o negócio, os produtos, os processos, os modelos de negócio e mover-se rumo a 

inovações aproveitando-se de toda esta energia e direcionamento oferecido pelos 

consumidores. Não se deve cair na tentação e na armadilha de pensar que os 

“experts” de uma determinada empresa são mais brilhantes e inteligentes que os 

atuais ou potenciais clientes, pois este é o pensamento que direciona o processo 

tradicional de inovação. Este parágrafo desenvolvido dentro da idéia de Seybold 

(2006) também evidencia os traços estratégicos que fazem parte da proposição 

estratégica da customização em massa. 

Cumpre observar ainda neste ponto que uma inovação que se direciona 

externamente, isto é, quando os consumidores lideram o design dos processos de 

negócio, dos produtos, serviços e modelos de negócio, os sentimentos e percepções 

dos clientes funcionam como co-criadores do negócio e das soluções ofertadas pela 

empresa. Assunto também já debatido dentro do referencial teórico do capítulo 3, 

reforçando os traços operacionais da customização em massa como uma 

proposição estratégica. A grande notícia para esta situação é que dessa forma 

aumenta-se o grau de favorabilidade dos clientes para o consumo, colaborando para 

o cumprimento dos objetivos da empresa e da realização de seus desejos, bem 

como para a indicação de novos clientes (crescimento do market-share). Logo, é 
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preciso aproveitar a contribuição do cliente e a customização em massa parece 

funcionar como uma estratégia que assume estas características. 

Ainda neste livro é apresentado um esquema sobre o chamado “novo jeito” de 

fortalecer o negócio a partir da inovação com origem no consumidor. O objetivo é 

que este compartilhamento (co-criação) invente novas formas para encurtar os 

“gaps” entre o cenário ideal e o atual cenário em que as coisas são feitas. O 

epicentro da história é a inovação, que vai provocando uma tensão na estrutura 

atual de consumo e na criatividade. O começo desta história é o processo de 

identificação dos resultados ideais esperados pelos consumidores. O seu cenário 

ideal de consumo. Sabendo da experiência ideal desejada pelo consumidor para ter 

o cumprimento de suas realizações a empresa pensa e desenvolve e cria uma 

marca que traduza este sentimento. Na seqüência há o desenvolvimento de 

produtos e serviços que suportem este cenário ideal do consumidor. O próximo 

passo é determinar o apropriado canal de distribuição, também baseado na 

necessidade dos consumidores. Pelo exposto, esse é jeito estratégico da 

customização em massa.     

A literatura sugerida indica as “melhores práticas” que podem ser aplicadas 

pelas empresas neste processo de inovar olhando para fora: observar os usuários 

líderes cuidadosamente, patrocinar suas pesquisas com os produtos da empresa, 

estar pronto para comercializar suas grandes idéias, ouvir cuidadosamente o que os 

consumidores estão tentando fazer com seus produtos e fazendo-os saber que você 

está ouvindo, identificar e entender com profundidade as diferentes manifestações 

dos consumidores que você possui principalmente no que se refere aos objetivos de 

consumo, estabelecer e educar comunidades de consumidores, fornecer 

ferramentas informações e capacitação para que os consumidores ampliem seus 

produtos, não perder de vista onde estão os consumidores, engajar na cadeia de 

valor os consumidores (co-criação), patrocinar atividades que permitam aos 

consumidores ganhar reconhecimento e respeito de seus pares, e, finalmente, 

motivar seus consumidores para serem sua voz no mercado.  

Em conformidade com estas regras, Hamel e Prahalad (1994) trazem 

importantes questionamentos e decisões de escolhas sobre o alinhamento das 

empresas com o novo modelo mental necessário à concepção estratégica na nova 

economia (era pós-industrial), são eles: a alta administração se concentra em 

reestruturação / downsizing e reengenharia de processos (melhoria da eficiência 
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operacional, controle do ambiente interno) ou na reinvenção da indústria e recriação 

da estratégia (desenvolvimento de novos negócios, visão de longo prazo do 

ambiente externo)? A empresa é seguidora das regras da indústria ou criadora de 

novas regras (inovadora)? A estratégia é direcionada por benchmarking dos 

correntes (semelhança), ou pela visão única de futuro da empresa (diferença) e os 

concorrentes é que se tornam seguidores? A alta administração tem se portado mais 

como engenheira de manutenção do presente ou como arquiteta projetista do 

futuro? Em suma, os autores ressaltam a importância dos estrategistas da nova 

economia dedicarem e devotarem menos energia à preservação do passado da 

empresa e mais energia na criação da perspectiva corporativa futura (intento - senso 

de direção, de descoberta, de destino - para 3, 5, 10 anos à frente): novas core 

competences a serem construídas, conceitos pioneiros de produtos, novas alianças, 

e novas iniciativas regulatórias de longo prazo a serem perseguidas. A medida de 

liderança deve estar menos na capacidade do gestor agir / controlar, que é padrão 

vigente na era industrial, e mais em sua capacidade de pensar / imaginar / intuir o 

futuro, ser o autor da transformação da indústria como um todo. Caso contrário a 

organização cairá na armadilha de se manter um passo à frente das margens 

declinantes do negócio de ontem. 

Os autores propõem ainda um novo paradigma estratégico para a era pós-

industrial, isto é, um “de” “para” representado da seguinte forma: de reengenharia de 

processos para recriação de estratégias, de transformação organizacional para 

reinvenção do setor, de formulação estratégica através do aprendizado (futuro como 

continuidade do passado, processo lógico, racional e linear) para concepção por 

esquecimento (futuro disruptivo, processo intuitivo, exploratório e open-ended), de 

plano estratégico (execução baseada em forecast) para arquitetura estratégica 

(criação baseada em foresight, visão de longo prazo da evolução da indústria, idéias 

inovadoras, consenso entre gestores e habilidade de ação), da estratégia rígida 

(book) para estratégia stretch, de alocação de recursos (fixos) para alavancagem de 

recursos, de liderança em produto (ativo tangível) para liderança em competências 

(ativo intangível), de estrutura hierárquica isolada para criação de novos espaços 

competitivos via coalizões (configuração em rede na indústria, alianças estratégicas, 

maximização do share de influência da empresa na rede), de visão de mercado local 

para visão de player global. 
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Weiner e Brown (2006) confirmam a transformação do processo de 

elaboração de uma estratégia nesse novo tempo de mudança em que vivemos. 

Clamam que a imaginação do futuro deve passar por um pensamento que se despe 

de paradigmas; pela expansão do escopo de negócio da empresa; pela inovação ao 

invés de benchmarking da concorrência; pelo foco no cliente / relacionamento e não 

na venda / transação; pelo foco na demanda (produção puxada) e não na oferta 

(produção empurrada); pela consciência de que o valor é resultado da perspectiva 

futura da empresa enxergada pelo mercado, em muito baseada em seus ativos 

intangíveis, por exemplo, a reputação, e, não mais em seu resultado passado e seus 

ativos tangíveis. 

Sanders (1998) propõe um modelo de elaboração estratégica 

(FutureScape™) em que a empresa faça foresight, e não forecast do futuro. 

Enquanto forecast é a antecipação de informações futuras, baseada em análises 

das condições e tendências existentes hoje, foresight é a habilidade de enxergar 

tendências emergentes, para entender a dinâmica do contexto maior em que a 

empresa está inserida (expande o escopo de análise ao transcender os limites da 

organização individual), e reconhecer novas condições iniciais enquanto elas ainda 

estão se formando, já as incorporando pró-ativamente na estratégia da empresa. A 

metodologia se alinha com os demais autores discutidos e corrobora a afirmação de 

que o modelo mental de concepção estratégica vigente na era industrial é limitado 

para a atual era da nova economia. Retoma questões como visão global, e não 

apenas local do negócio; visão sistêmica / de contexto; raciocínio intuitivo, e não 

linear; disruptura; interações em rede dos eventos, ao invés da noção de cadeia de 

valor linearmente organizada constante nos modelos da era industrial; visão em 

perspectiva da realidade. 

Kaplan e Norton (2000) operacionalizaram a transformação do modelo mental 

(pela passagem da era industrial para a nova economia) criando uma nova 

ferramenta de mensuração da estratégia – o Balanced Scorecard. As oportunidades 

de criação de valor mudaram do gerenciamento de ativos tangíveis (estoque, 

imóveis, plantas fabris, equipamentos), para o gerenciamento de estratégias 

baseadas em conhecimento, que conjugam os ativos intangíveis da organização 

(relacionamento com o cliente; produtos e serviços inovadores; processos 

operacionais responsivos e de alta qualidade; tecnologia da informação e bases de 

dados; competências, habilidades e motivação dos empregados). A 
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representatividade dos ativos tangíveis no valor de mercado das organizações caiu 

de 62% em 1982, para 38% em 1992, e para estimados 10% a 15% ao final do 

século XX.  

Finalmente, Stiffler (2006) suporta o novo modelo estratégico demandado 

pela era pós-industrial ao propor que um dos fatores críticos de sucesso para a 

organização passar de gestora de resultados para direcionadora de resultados é a 

sua orientação para o futuro, isto é, mais processos baseados em predição, 

planejamento ou encaminhamento do futuro do que processos baseados em 

entendimento, avaliação ou mensuração do passado. 

Pearce e Robinson (2008) abordam uma metodologia de concepção 

estratégica que percorre 09 passos: formulação da missão da organização: 

declaração abrangente do intento da empresa, proposta que a torna única em meio 

às outras empresas, que define o que a organização é, e o que ela não é; análise 

interna: identificação de forças e fraquezas a serem consideradas na estratégia 

competitiva adotada; análise do contexto geral e competitivo externo; identificação 

de alternativas de estratégias: são as opções que a empresa tem que combinam 

seus recursos (identificados na análise interna) com as oportunidades do ambiente 

externo; escolha das melhores alternativas a serem seguidas: são as opções, dentre 

as listadas na etapa anterior, que mais se alinham à missão da empresa; 

determinação de metas e estratégias de longo prazo: grandes objetivos genéricos 

que direcionaram o alcance das alternativas estratégicas selecionadas como mais 

desejáveis; determinação de metas e estratégias de curto prazo: planos de ação 

anuais, detalhados, que devem estar alinhados às grandes metas e estratégias da 

empresa (longo prazo); implementação do Plano Estratégico: execução das 

escolhas estratégicas; mensuração dos resultados: feedback para revisão de todo o 

processo de concepção da estratégia corporativa, para orientação da tomada de 

decisão futura. 

Ainda dentro deste tópico mostra-se oportuno apresentar um debate teórico 

entre autores no que se referem às idéias que tratam de operações e estratégias na 

vida de uma empresa. Porter (1996) advoga que eficácia operacional não é 

estratégia e que empresas precisam ser flexíveis para responder rápido à 

competitividade e as mudanças do mercado e ainda que a raiz do problema seja a 

falha entre distinguir eficácia operacional e estratégia. Ainda segundo Porter todas 

as ferramentas de ganho de eficiência e eficácia são facilmente copiadas e não 
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trazem distinção entre as empresas. Os resultados destas mudanças muitas vezes 

são dramáticos e as empresas ficam frustradas por não conseguir traduzir estes 

ganhos em sustentabilidade e lucratividade. As empresas só conseguirão superar 

suas rivais se estabelecer diferenças que possa preservar. 

Eficácia operacional significa fazer atividades similares melhor que os 

concorrentes e inclui, mas não se limita à eficiência, em contraste, posicionamento 

estratégico significa performar diferente atividades do que os concorrentes ou fazer 

as mesmas atividades de maneira diferente (PORTER, 1996). 

Porter também afirma que quando a empresa aumenta sua eficácia 

operacional ela está indo em direção à fronteira da produtividade, que está 

constantemente se alterando através de novas tecnologias e formas de 

gerenciamento, logo melhorar a eficácia operacional é insuficiente. A convergência 

competitiva é mais sutil e traiçoeira enquanto que a essência da estratégia é 

escolher como performar atividades diferentemente do que as rivais fazem. 

Em uma linha oposta a proposta de Porter os autores Hayes e Upton (1998) 

advogam que a função da operação é maior que simplesmente implementar a 

estratégia. É um direcionador de defesa e ataque em estratégias de sucesso, e 

segundo eles as empresas que falham em explorar a força estratégica das 

operações terão dificuldade em atacar seus rivais e dificuldade em defender-se de 

empresas que exploram esta força. Este trabalho defende a idéia de que a 

customização em massa é uma operação com força estratégica, logo diverge da 

proposta de Porter. 

Hayes e Upton (1998) observaram muitos casos de grandes empresas que 

conseguiram ter um posicionamento competitivo muito bom, possivelmente por 

seguir uma estratégia clara, atacando competidores que não conseguiram explorar 

suas operações adequadamente e seguem demonstrando uma série de exemplos 

de empresas que tiveram em suas operações diferenciais competitivos contundentes 

como: APM (Australian Papers Manufacters), na entrada do mercado Australiano de 

papeis finos, da Crown, migrando e dominando o mercado de caminhões leves nos 

EUA, da SouthWest e Wall Mart que com estratégias diferenciadas e a excelência 

operacional como diferencial cresceram de forma sustentável desbancaram os 

líderes do  setor e barrando o contra ataque dos concorrentes, finalizando com a 

ACC ( American Connect Company) que  conseguiu barrar os concorrentes com 

ações corporativas de aprendizado e rápida mudança em suas operações. 
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Ainda segundo Hayes e Upton (1998) a chave de contra-ataques de sucesso 

é convencer os consumidores que suas vantagens competitivas são melhores do 

que as dos concorrentes e ainda explorar as fraquezas destes concorrentes e ainda 

diferenciar-se através de performance superior em flexibilidade, dependabilidade, 

velocidade de resposta e inovação. 

Segundo Porter (1996), o posicionamento estratégico pode ser baseado nas 

necessidades dos consumidores, acessibilidade dos consumidores, ou variedade 

dos produtos ou serviços que a empresa oferece, porém a posição estratégica 

sustentável requer trade-offs. Diferentes posições, através de atividades feitas sob 

medida, requerem diferentes: configurações de produtos, equipamentos, 

comportamentos de empregados, habilidades e sistemas de gerenciamento. Porter 

afirma que trade-offs aparecem à partir de limites na coordenação interna e controle 

e  são essenciais para a estratégia pois  criam a necessidade por uma escolha e 

propositadamente limitam o que a empresa oferece.  Gerentes ficam confusos sobre 

a necessidade de fazer escolhas e quando as empresas trabalham longe das 

fronteiras da eficiência, trade-offs aparentam ser desnecessários e estes gerentes 

tendem a assumir posição de menores riscos e copiam a concorrência. 

Contrariando Porter os autores Hayes e Upton (1998) advogam que para ser 

melhor no mesmo jogo a empresa pode simplesmente executar sua estratégia 

melhor e de forma mais eficaz que seus concorrentes, acelerando a curva de 

aprendizado e desenvolvendo capacidades operacionais únicas. Algumas empresas 

conseguem superar seus concorrentes apesar de entender as mesmas 

necessidades dos clientes e configurando suas operações de forma similar aos seus 

concorrentes. 

Empresas que se defendem com sucesso, rapidamente reconhecem as 

ameaças latentes. Elas sabem que desenvolver novas competências leva tempo, 

logo, estão constantemente monitorando o horizonte do seu mercado e as novas 

tecnologias em desenvolvimento (Hayes, Upton, 1998). 

Di Sério e Sampaio (2000) advogam competências que devem ser 

consideradas como centrais aos administradores: 

 Focar em conhecimentos e habilidades, não em produtos ou funções: 

produtos podem ser facilmente copiados ou substituídos; e funções tradicionais 

como produção, engenharia, vendas ou finanças não são mais competências 

centrais como foram no passado. As competências tendem a ser um grupo de 



 

   

84 

habilidades que cruzam as funções tradicionais, envolvendo atividades como 

desenho de serviços ou produtos, criação tecnológica, serviços ao cliente ou 

logística, que são muito mais baseadas em conhecimento. 

 Plataformas flexíveis e de longo prazo – capacidade para adaptação e 

evolução: o real desafio é o de construir conscientemente o domínio de habilidades 

em áreas que os clientes irão valorizar no futuro.  

 Limitação do número de competências: a maioria das empresas tem 

duas ou três atividades críticas na sua cadeia de valor para garantia de sucesso no 

futuro. Cada grupo de habilidade exige um intenso gerenciamento que, portanto, não 

pode ser diluído dando-se atenção a outras atividades/habilidades. 

 Fonte única para a alavancagem da cadeia de valor: estratégias efetivas 

escolhem os lugares em que há imperfeições no mercado e gaps de conhecimento. 

São verdadeiros espaços estratégicos a serem preenchidos pela empresa, nos quais 

os investimentos nos recursos intelectuais podem ser altamente alavancados.    

 Áreas nas quais a empresa pode dominar: as empresas só conseguem 

aumentar sua rentabilidade nas áreas de atividades em que sua performance pode 

ser mais efetiva que de qualquer outro concorrente.  

 Elementos importantes ao cliente em longo prazo: pelo menos uma 

competência escolhida deve estar diretamente relacionada ao atendimento e serviço 

aos clientes. Através da análise regressiva da sua cadeia de valores, uma empresa 

pode identificar em que atividades devem se concentrar e especializar para prover 

ao cliente, maior efetividade e menor custo.  

 Encaixe nos sistemas organizacionais: a manutenção das competências 

não pode depender de algumas “estrelas” talentosas, cuja saída da empresa pode 

gerar sérios problemas e até destruir o seu sucesso. Quando uma estratégia é 

fortemente dependente de criatividade, dedicação e iniciativa, ou na atração de 

excelentes profissionais, as competências centrais devem estar alinhadas aos 

sistemas da empresa, o que inclui seus valores, estrutura organizacional e sistema 

de gerenciamento. Há casos em que este sistema torna-se a competência central da 

organização.      

Barney (1995) defende uma análise profunda das forças e fraquezas internas. 

Algumas empresas conseguem se sobressair em ambientes com alta ameaça e 

baixas oportunidades, logo somente a análise do ambiente não pode explicar este 

sucesso. Barney levanta quatro importantes questões que devem ser levantadas: 
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a) A questão de valor: Os recursos e capacidades de uma empresa 

adicionam valor e a habilitam a explorar as oportunidades e neutralizar as ameaças. 

Algumas mudanças no ambiente são pequenas, porém podem tirar o valor dos 

recursos disponíveis e transferir valor para outros recursos até então não 

explorados. Algumas empresas encontram novas formas de aplicarem seus recursos 

valiosos, mantendo-o como um diferencial. 

b) A questão da raridade: O recurso tem valor para a empresa quando 

consegue trazer diferencial competitivo, porém se este recurso não for raro, logo 

será conseguido pela concorrência e esta vantagem não será diferencial. Se o 

recurso é controlado por inúmeras fontes, deixa de ser raro, mesmo com valor. 

Recursos raros e valiosos são grande fonte de diferencial competitivo sustentável. 

c) A Questão da imitabilidade: Os mesmos recursos que tem valor e são 

raros, deixarão de trazer vantagens competitivas sustentáveis se forem facilmente 

imitáveis por substitutos, logo a questão da imitabilidade é central na manutenção do 

diferencial competitivo. 

d) A Questão da organização: Para a empresa fazer valer o valor, a 

raridade e a não imitabilidade de seus recursos, deve ter uma capacidade de 

organização que permita a ela explorar todo o potencial deste recurso, ao contrário, 

não conseguirá traduzir seus recursos em potencial competitivo.  

A vantagem competitiva sustentável não pode ser avaliada olhando o 

ambiente de oportunidades e ameaças, conduzindo o negócio para grandes 

oportunidades e baixa ameaça, ao contrário, criar uma vantagem competitiva 

sustentável depende de recursos únicos e competências que a empresa traz para 

estes ambientes. Os gerentes devem estar atentos para recursos que tem valor, são 

raros e difíceis de imitar e explorar estes recursos através da organização (Barney, 

1995). 
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4. ESQUEMA GERAL DO ESTUDO DE CASO 

 

4.1 Seleção do caso 

 

A escolha desse caso teve como princípio a contribuição que o mesmo pode 

trazer ao mundo acadêmico, ao segmento do Itaú Personnalité e, também, por 

extensão aos bancos que atuam no segmento de pessoas físicas de alta renda. Não 

serão apresentados os números referentes ao segmento por confidencialidade. 

Posicionamento da marca: o Personnalité é o segmento do Itaú que combina 

Know-how de atuação no segmento de pessoas físicas de alta renda com a 

proximidade da relação com seus clientes para oferecer serviços financeiros 

customizados, proporcionando prestígio de forma elegante, natural e moderna. 

Abaixo segue o esquema da pirâmide de segmentação do banco pessoas físicas 

dentro do Itaú. 

 

 

 

 

 

Esquema 4 - A segmentação do banco pessoas físicas do Itaú. 
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Esquema 5– A estrutura de atendimento Personnalité em uma agência bancária. 
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Esquema 6 – O quadro de recursos humanos do Personnalité. 

 

 

Esquema 7- A concepção do Personnalité. 
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Esquema 8 - O modelo de relacionamento do Personnalité. 
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Esquema 9 - A proposta de valor do Personnalité referente ao Know-how e a 

proximidade. 

 

 

Esquema 10 - A proposta de valor do Personnalité referente à diferenciação e 

encantamento. 
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4.2. Unidade de Análise. 

 

Segundo Collis e Hussey (2005, p. 73), “a unidade de análise é o tipo de caso 

ao qual as variáveis ou fenômenos sendo estudados e o problema de pesquisa se 

referem, e sobre qual se coletam e analisam dados.” 

A abordagem de estudo de caso implica uma única unidade de análise, como 

uma empresa, um grupo de trabalhadores, um evento, um processo, etc. (COLLIS; 

HUSSEY, 2005; YIN, 2005).  

Alinhado a estes conceitos, a unidade de análise desse estudo é o segmento 

de pessoas físicas de alta renda do Banco Itaú (Personnalité), que é um dos 

segmentos que compõe o chamado banco de pessoas físicas do Itaú (conforme 

esquema 4 deste trabalho), mais especificamente a análise dos produtos, agência, 

canais e gerência, que compõe este segmento. Esta análise realizou-se sob a ótica 

da administração central do segmento, que é composta por superintendência e 

diretoria.  

 

4.3. Operacionalização da Pesquisa. 

 

Esta etapa envolverá o exame do Itaú Personnalité a partir dos pontos 

indicados em cada uma das marcações de texto que se seguem. Estas marcações 

trazem de forma objetiva os pontos conceituais, que foram estudados no decorrer 

deste trabalho, propostos por uma série de autores. O que se pretende dizer é que 

se observou a prática do segmento Personnalité com as lentes teóricas indicadas 

nestas marcações de texto. Esta coleta de evidências ocorreu através da 

observação direta, participante e da experiência para examinar o que está 

acontecendo na prática no segmento quando comparado à proposição conceitual 

estratégico-operacional da customização em massa descrita por todo o capítulo 3. 

 

 Observar as seis dimensões das operações no Itaú Personnalité: foco 

em pessoas ou equipamentos, grau de contato com o cliente, grau de 

personalização do serviço, grau de julgamento pessoal dos funcionários, foco no 

produto ou no processo e front office ou back room como fonte de valor adicionado. 

Cruzar estas seis dimensões com uma dimensão de volume de serviços, tal qual se 

apresenta nas classificações mais consagradas para a manufatura. A dimensão de 
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volume adotada foi à quantidade de clientes “processados” por unidade de 

prestação de serviço, por dia; 

 

Com relação à observação das seis dimensões das operações no Itaú 

Personnalité nota-se que há fortes evidências de que o foco está nas pessoas. 

Como foi descrito anteriormente o “coração” da proposta de valor está na figura do 

gerente de relacionamento. São muitas as grades de treinamento e 

desenvolvimento, buscando o aperfeiçoamento deste grupo de colaboradores. Há 

uma área de recursos humanos dedicada única e exclusivamente ao Personnalité, 

capacitando de forma programada e estruturada o gerente de relacionamento. O 

grau de contato com o cliente é alto, todavia há um ponto de preocupação neste 

item. O grande desafio do segmento reside no fato de que a freqüência de contatos 

dos gerentes junto aos seus clientes tem caído. Há que se observar neste ponto à 

existência de uma agenda de relacionamento programada pelos sistemas de 

informação do segmento, sugerindo ao gerente um determinado grupo de clientes 

para serem contatados por dia. Esta agenda de relacionamento não só sugere o 

grupo de clientes como também à abordagem a ser utilizada, aumentando a 

satisfação do cliente no contato. O “charme” desta agenda é a possibilidade de que 

este contato seja registrado com a data, assunto abordado e o responsável pelo 

contato, garantindo assim que o próximo contato parta de uma determinada situação  

e que o cliente tenha a percepção de que há uma continuidade no seu 

relacionamento com o gerente. É importante que se diga que esta agenda de 

relacionamento faz parte da chamada estação comercial Personnalité.  

A estação comercial Personnalité e o planejamento financeiro familiar, que 

será novamente citado mais adiante quando houver a análise do seguro merecem 

destaque ainda neste tópico, quando se avaliam as dimensões das operações de 

serviços no Itaú Personnalité. Este destaque se justifica pelo fato de que são 

soluções estratégicas adotadas para que o segmento do Personnalité materialize a 

sua proposta de alto contato com seu público de pessoas físicas de alta renda.  

A estação comercial Personnalité e o planejamento financeiro familiar se 

mostram como um ferramental tecnológico-comercial alinhado aos diferentes 

estágios de vida e/ou atividade profissional dos clientes, que aceleram o acesso aos 

seus sonhos e à qualidade de vida (viagens, lazer, cultura e cuidados com a 

aparência). 



 

   

93 

O objetivo da estação comercial Personnalité é apoiar o gerente Personnalité 

no atendimento personalizado e na assessoria financeira, assegurando a efetiva 

entrega da proposta de valor em todos os contatos com o cliente. Cabe dizer o que 

há dentro da estação comercial: 

 

 Tela de guerra: visualização atualizada, qualificada e quantificada do 

relacionamento do cliente com o banco; 

 Pró-atividade: sinais de alerta que demandam urgência de contato, por 

exemplo, sinalizar ocorrências fora dos parâmetros de utilização do banco pelo 

cliente, agilizar a “entrega das chaves” e alertar para a ausência de contato; 

 Agenda de contato: metodologia de contato fundamentada no perfil de 

relacionamento, produto bancário e índice de peso comercial; 

 Perfil do cliente: metodologia de registro de informações pessoais e 

potencial de negócios do cliente, que busca qualificar e personalizar o atendimento, 

favorecer ações focadas em necessidades e assegurar uniformidade e produtividade 

nos contatos; 

 Busca clientes: busca estruturada de uma lista de clientes, de acordo 

com o perfil de negócios previamente definido pelo gerente, permitindo ações 

comerciais focadas; 

  Apoio a negócios: lista de clientes com perfil em comum ou pré-

determinadas, que permitem ações comerciais específicas; 

 

O registro de contatos com os clientes através de uma estação comercial com 

informações completas e em tempo real sobre toda a vida financeira do cliente junto 

ao Itaú Personnalité garante maior qualidade na venda de produtos. Esta estação 

comercial traz uma sugestão de agenda diária de contato com clientes para os 

gerentes, indicando as oportunidades e as soluções financeiras que devem ser 

participadas aos mesmos. O sistema permite ainda identificar o “peso" comercial de 

cada cliente, isto é, sua receita “versus” seu grau de utilização da automação 

bancária. O Itaú Personnalité criou uma estrutura totalmente virtual, com o objetivo 

de aparelhar o Gerente com informações sobre o comportamento do cliente em 

vários canais, de forma a assegurar atendimento personalizado e produtividade, com 

conseqüente redução de custos e diminuição de reclamações. 
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O objetivo é oferecer ao gerente de relacionamento toda a visibilidade 

necessária para que ele possa entregar com excelência a proposta de valor do Itaú 

Personnalité, transmitindo confiança, agilidade, personalização e assertividade e, ao 

mesmo tempo, assegurando ao gerente flexibilidade, redução do tempo gasto com o 

procedimento e percepção de qualidade pelo cliente em relação ao serviço prestado. 

Uma das informações apresentadas pela estação comercial consiste na tela 

de gestão do cliente disponibilizada ao gerente. Essa ferramenta comercial dispõe 

de todas as informações possíveis sobre o relacionamento do cliente em todos os 

canais do banco, com dados históricos, alertas suportados por CRM, além de vários 

módulos de gestão por perfil de clientes, permitindo a realização de ações 

comerciais focadas. Esse recurso oferece total flexibilidade para o gerente, sem 

comprometer a padronização dos processos em função da personalização do 

atendimento. Trata-se de ferramenta bastante moderna, que está em constante 

evolução, totalmente integrada com vários outros sistemas do banco. O mais 

importante é que nenhum concorrente no mercado possui algo parecido, em função 

do alto investimento exigido para chegar ao patamar atual e da curva de experiência 

acumulados até aqui.  

Cumpre observar que existe também o planejamento financeiro familiar, que é 

uma cópia impressa derivada da tela de gestão do cliente, que formaliza todo o 

processo de venda consultiva do seguro. A utilização do planejamento financeiro 

familiar permite uma proposta formal (contrato de compra do seguro) montada em 

conjunto pelo gerente e pelo cliente durante o atendimento. 

Pautaram as soluções adotadas para a estação comercial Personnalité e o 

planejamento financeiro familiar os conceitos de: 

 Custo, qualidade/confiabilidade, tempo / velocidade, e flexibilidade 

como fatores críticos de sucesso para vantagem competitiva; 

 Ciclo de lock-in, se referindo à situação em que o cliente fica “preso” ao 

banco; e 

 Feedback positivo, que se fundamenta no fato de que a recomendação 

do banco a terceiros, pelo cliente, pode impulsionar vantagem competitiva. 

 

Dentro desse último conceito, vale ressaltar a adoção, pelo Itaú Personnalité, 

do indicador de desempenho Net Promoter Score (NPS), que busca mensurar o 

efeito do feedback positivo. O NPS surgiu em 2003 em um artigo da Harvard 
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Business Review, e foi discutido em profundidade pelo especialista Fred Reichheld, 

da Bain & Company, no livro “The Ultimate Question: Driving Good Profits and True 

Growth”. Sua metodologia tem sido empregada por um grande número de 

empresas, que inclui GE, Allianz, P&G, Philips e American Express. 

Simplificadamente, o NPS é uma pesquisa feita com clientes diretos da empresa e 

mede se, com os serviços e produtos fornecidos, o cliente recomendaria ou não a 

empresa a seus conhecidos. 

Para efeito de avaliação se observou os resultados das soluções estratégicas 

adotadas (estação Comercial e planejamento financeiro familiar) sob a ótica dos 

fatores críticos de sucesso. 

 

Custo 

Aplicações da estação comercial e do planejamento financeiro familiar para 

redução dos custos: 

 

 Redução de custos operacionais; 

 Redução de gastos com papel e armazenamento. 

 Sistema de alerta ao Gerente; 

 Informação em tempo real e estruturada por assunto (investimentos, 

créditos, produtos de proteção, canais de conveniência, serviços, vínculos e receita); 

 Inclusão de ferramentas de suporte ao atendimento, por exemplo, 

possibilidade de enviar mensagens padronizadas e prontas sobre diversos assuntos 

para as telas dos clientes. As mais utilizadas são aquelas referentes a descritivo de 

benefícios dos produtos de proteção (seguro de vida, residência e previdência), de 

benefícios dos cartões de crédito em viagens ao exterior, e dos documentos exigidos 

para financiamento de veículos e imóveis. 

 

Qualidade  

Aplicações da estação comercial e do planejamento financeiro familiar para 

aumento da qualidade: 

 

 Padronização do atendimento pelas várias agências do banco; 

 Qualidade das informações sobre posições bancárias do cliente; 



 

   

96 

 Assessoria financeira com hora marcada; 

 Registro de todo e qualquer contato do cliente com o banco, 

independente do canal de entrada, indicando área e responsável pelo contato. 

 Criação de uma Tela de Gestão do Cliente, com todas as informações 

ligadas à sua vida financeira; com instruções que o cliente gostaria que todo aquele 

que fosse atendê-lo soubesse (“campo de instruções permanentes”); e com o 

histórico de atendimentos passados, sugestões e reclamações; 

 CRM-Warnings, sugerindo pró-atividade em determinados assuntos 

(exemplo: cobertura de saldo devedor por meio de resgate de investimentos);  

 Agendamento de atendimento consultivo personalizado para o cliente; 

 Capacidade de integrar informações e sistemas de outras áreas de 

forma ordenada e atualizada, armazenar textos e recomendações em conformidade 

com o perfil do cliente para serem enviados eletronicamente ou permitirem uma 

produtiva conversa telefônica, sugerir uma agenda de contato diário permitindo que 

toda a carteira de clientes seja completamente abordada a cada 3,5 meses (clientes 

com maior volume de negócios aparecem na agenda a cada 20 dias). 

 

Tempo  

Aplicações da estação comercial e do planejamento financeiro familiar para 

redução de tempo: 

 Velocidade na transmissão de informações para o Gerente; 

 Rapidez de resposta ao cliente; 

 Redução do ciclo entre informações relevantes prestadas pelo Gerente 

ao cliente; 

 Comunicação com o cliente via canais eletrônicos. 

 Integração em uma única tela de gestão de informações sobre cenário 

econômico, mapeamento da concorrência, características de produtos e serviços, 

rentabilidades de produtos financeiros, taxas para operações de crédito e envio de 

mensagens eletrônicas. 

 

Flexibilidade 

Aplicações da estação comercial e do planejamento financeiro familiar para 

maximização da flexibilidade: 



 

   

97 

 Atendimento personalizado de acordo com perfil do cliente; 

 Customização de mensagens eletrônicas; 

 Programação de contato e indicação de script de abordagem em 

conformidade com receita, volume de negócios, nível de utilização de canais 

remotos, carteira de produtos e vínculos, uso “consciente” de linhas de crédito, e 

preferência por canais de atendimento. 

 Capacidade de registro e armazenamento de informações sobre 

preferências, hábitos de consumo, nível de tolerância a risco, atual momento de 

vida, o interesse comercial na manutenção do relacionamento e, em alguns casos, 

algumas informações extremamente confidenciais, mas que o diferenciam dos 

outros clientes;  

 Indicação na tela de gestão da receita versus o nível de utilização de 

canais de atendimento; 

 Possibilidade de alterar as mensagens eletrônicas padronizadas, 

criando a percepção de seletividade. 

 

Fica a percepção de que o Itaú Personnalité logrou êxito na implementação 

de sua estratégia de negócio através da plena integração eletrônica de seus 

processos comercias e administrativos, como resultado de novas competências e 

capabilidades. Os números do Banco apontam para um aumento de eficiência e de 

sucesso da operação global, explicada em grande parte pelo atendimento pleno e 

vitorioso das demandas de mudanças decorrentes de direcionamentos estratégicos. 

A estação comercial e o planejamento financeiro familiar reconfiguraram o 

modelo de negócio e, no limite, redefiniram a competitividade, contribuindo para a 

“descomoditização” do serviço bancário, na medida em que os resultados das 

vendas demonstram-se sustentáveis. De forma geral, analisar critérios para decidir 

se determinados processos serão ou não implementados passa necessariamente 

por uma investigação sobre os fatores críticos de sucesso (custo, qualidade, tempo 

e flexibilidade) e seus reflexos na posição competitiva da empresa. Este novo 

modelo de negócio criado pelo Itaú Personnalité resulta em vantagem competitiva, 

pois entrega ao cliente um pacote de valor altamente inovador e ético. Um pacote de 

valor totalmente alinhado ao modelo de maturidade, onde o foco inicial é a redução 

de custos, seguindo para melhoria da qualidade (confiabilidade), redução do prazo 
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de entrega das soluções financeiras (tempo-prazo) e do processo de criação de 

produtos e serviços financeiros (tempo-ciclo), e finalmente, oferta de serviço/produto 

flexível/customizado. É imperativo verificar a aderência das estratégias adotadas aos 

modelos de competitividade, observando-se o relacionamento dos fatores críticos de 

sucesso com os critérios qualificadores e ganhadores de pedido. Implementaram-se 

processos onde a gestão do relacionamento com os clientes foi potencializada, 

gerando novas oportunidades de negócio, sem esquecer-se dos fundamentos éticos 

que devem reger qualquer relacionamento comercial. 

A estratégia do Itaú Personnalité é combinar conhecimento e experiência de 

atuação no segmento de pessoas físicas com a proximidade no relacionamento, 

proporcionando serviços financeiros diferenciados e o encantamento dos seus 

clientes. O seu modelo de atuação parte da análise de duas variáveis: foco e atitude. 

Segue uma metodologia de visão global e venda consultiva, aliada a uma proposta 

de melhoria contínua. Avaliando-se essas medidas, pode-se dizer com segurança 

que a estação comercial e o planejamento financeiro familiar se encaixam na 

estratégia do segmento, e também o conhecimento histórico destes processos 

assegura que ocorra maior efetividade nas vendas e maior compatibilidade do 

produto ao perfil do cliente. 

Retomando-se a discussão a cerca das dimensões da operação de serviços 

no Itaú Personnalité pode-se dizer que o grau de personalização dos serviços de 

forma geral também tem caído em virtude da expansão da base de clientes. O grau 

de julgamento pessoal dos funcionários é alto, seja no processo de assessoria de 

um investimento, seja na concessão de um crédito ou ainda na abertura de um novo 

relacionamento, provavelmente pelo fato de que a receita bancária é um importante 

indicador na avaliação de seu desempenho, mas em virtude do crescimento do 

segmento optou-se pela redução de alçadas de valores e poder de decisão nas 

agências. O foco do segmento é a construção de processos, envolvendo múltiplas 

áreas. Há construções e revisões semanais de planos de ação conjuntos. Utiliza-se 

o front office como fonte de valor adicionado, pois são constantes as pesquisas com 

o público interno das agências buscando, por exemplo, opiniões para a construção 

de novos produtos e melhorias nos canais. A quantidade de clientes “processados” 

por unidade de prestação de serviço (agência), por dia, aumenta dia-a-dia. Esta 

informação é constatada através de números levantados pela área de operações do 

segmento com relação à utilização dos caixas das agências e quantidade de 
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acessos aos terminais de atendimento do gerente. Pode-se ampliar ainda mais esta 

idéia ao se observar o aumento do volume de transações, acessos e processamento 

de pedidos que ocorrem através dos canais eletrônicos, por exemplo, o internet 

banking, caixas eletrônicos e o sistema telefônico.  

 

 Unidade de análise: produto (cartão, crédito, investimentos e seguros): 

 

 1º. Observar se os consumidores determinam a configuração final de suas 

características, por exemplo, aspectos estéticos, simbólicos, desempenho, 

benefícios e funcionalidades oferecidas pelos produtos. Observar produtos que são 

mais individualizados do que padronizados e estão fora dos chamados produtos de 

prateleira. Observar que produtos expressam aspectos únicos de seus clientes; 

 

Ao se observar o cartão de crédito não se verifica que aspectos estéticos, 

simbólicos, desempenho e benefício oferecidos são determinados pelos 

consumidores. Ademais cumpre observar que as promoções oferecidas também não 

são determinadas pelos consumidores. Há algumas funcionalidades, no entanto, que 

são determinadas pelos consumidores, por exemplo, destino de pontuação 

acumulada dentro de um programa de recompensa associado ao consumo do cartão 

e em algumas situações os limites disponíveis para a realização de compras no 

Brasil e no exterior. O cartão de crédito é um produto de prateleira e não expressa 

aspectos únicos do cliente. 

Ao se observar os produtos de crédito não se verificam aspectos 

determinados pelos consumidores. O que existem são propostas direcionadas aos 

gerentes comerciais que por sua vez sujeitarão a mesma para apreciação e 

deferimento de uma mesa de crédito. O que se pretende dizer é que o cliente sugere 

um limite, um produto, uma taxa, uma garantia e um prazo, mas a decisão pela 

concessão está na alçada de uma mesa de crédito, que determina quais são os 

aspectos dos produtos de crédito que melhor atenderiam as necessidades dos 

clientes. Cumpre dizer que em algumas situações há a concessão de um volume 

global onde o cliente através do gerente tem a possibilidade de remanejar este 

volume distribuindo para produtos que melhor o atenderiam, seja para produtos de 

crédito ligados a conveniência do dia-a-dia, seja para produtos de crédito ligados a 

aquisição de patrimônio. Atualmente existem ofertas que procuram ser individualizas 
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e valorizar aspectos de singularidade junto ao cliente, isto é, seleciona-se um grupo 

de clientes, que recebem uma oferta estruturada para a contração de limites de 

cheque especial, cartão de crédito, crediário automático, pré-aprovado de crédito 

imobiliário e pré-aprovado de financiamento de veículo. Os clientes-alvo desta oferta 

também possuem taxas diferenciadas.  

Ao se observar os produtos de investimento a regra geral é que não se 

verificam aspectos determinados pelos clientes, principalmente, no que se refere aos 

fundos de investimento. Isto já não vale para os produtos de investimento ofertados 

pela mesa financeira (tesouraria bancária). Neste tipo de operação existe um 

contrato específico para cada cliente, portanto não vale a idéia de um condomínio de 

cotistas (fundos de investimento). Previamente cliente e instituição financeira 

acordam formalmente a rentabilidade do produto, nível de risco, composição, prazo 

e liquidez. Cumpre observar que para esta situação em que há de fato uma 

individualização da operação existem metodologias comerciais suportadas por 

aspectos legais, que fazem a assessoria financeira conjugada a adequação dos 

produtos de investimento às necessidades dos clientes. 

Ao se observar os seguros, seja o de vida, seja o patrimonial, os aspectos 

contratuais destes produtos são definidos pelos clientes, mas dentro dos valores de 

cobertura definidos pelo banco. Nos produtos de seguro os clientes definem o que 

querem proteger, em qual proporção querem proteger, quem querem beneficiar na 

eventualidade do sinistro e em qual proporção, e, finalmente se vão ou não contratar 

itens acessórios ao contrato principal e quais são estes itens acessórios. Não se 

pode perder de vista que esta individualização só é possível graças a uma 

metodologia consultiva de proteção e planejamento familiar que captura informações 

do cliente e como resultado traz sugestões de valores para as contratações das 

coberturas. 

     

2º. Observar o surgimento de novas classes de produtos personalizados pelo 

favorecimento tecnológico, permitindo respostas instantâneas às solicitações 

individuais. 

 

A observação do segmento sugere que a tecnologia favorece o surgimento de 

novas classes de produtos, permitindo respostas instantâneas às solicitações 

individuais, sejam eles cartões, créditos, investimentos e seguros. No caso dos 
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cartões a tecnologia favorece a criação de plásticos com maiores níveis de 

segurança no combate a fraudes eletrônicas, a adequação de limites de crédito em 

conformidade com a capacidade de pagamento, nível de utilização dos clientes e 

locais de realização das compras, a criação de plásticos com uma apresentação 

gráfica que sugira a idéia de customização e status. No caso de crédito a tecnologia 

favorece a agilidade na apreciação e deferimento da mesa de crédito e a criação de 

novos produtos, como por exemplo, linhas específicas de crédito com taxas 

diferenciadas, que são concedidas através da garantia de investimentos dos clientes 

na instituição ou imóveis e veículos do cliente devidamente registrados em cartório. 

Só através da tecnologia é possível criar este tipo de operação estruturada de 

crédito de forma ágil e individualizada. No caso de investimentos a tecnologia 

favorece uma melhor avaliação dos ativos presentes no mercado financeiro, modelar 

riscos para a composição dos produtos, simular possíveis perdas e ganhos na 

alocação de recursos com a mudança de indicadores econômicos, e, finalmente, a 

criação de estruturas sofisticadas que combinam mercados, indicadores, moedas, 

ativos, parceiros, gerando novas classes de produtos. No caso dos seguros a 

tecnologia favorece uma melhor discriminação de preços a partir da combinação 

estatística dos riscos envolvidos na contratação, customizando assim os produtos. 

Ademais a tecnologia permite uma maior agilidade e qualidade na coleta e avaliação 

das informações prestadas pelos clientes, buscando garantir que não há riscos para 

uma contratação que não assuma o pagamento de um eventual sinistro.   

 

 3º. No que se refere à questão da flexibilidade observar o que torna a 

operação flexível na constituição dos produtos: a automação tecnológica, as 

concepções de trabalho, a organização administrativa, a estrutura dos grupos de 

trabalho, recrutamento, seleção e treinamento e, finalmente, remuneração e 

sistemas de avaliação; 

 

A observação do tópico anterior reforça o fato de que a automação 

tecnológica favorece a flexibilidade na constituição dos produtos estudados nesta 

pesquisa. De forma geral sejam para cartões, créditos, investimentos e seguros as 

concepções de trabalho adotadas pelo segmento (modelo de relacionamento 

apresentado na descrição do caso) e os treinamentos também favorecem a 

flexibilidade na constituição dos produtos estudados. Considerando que a 
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remuneração e os sistemas de avaliação previstos pelo segmento compreendem o 

cumprimento de um valor de receita financeiro e é sabido que operações flexíveis 

tendem a gerar mais receita é possível afirmar que estes itens tem tornado mais 

flexível a operação de constituição de um produto. O recrutamento e a seleção dos 

recursos humanos do segmento não possuem um modelo que busque filtrar àqueles 

que possuam vocação para prover flexibilidade em uma operação de constituição de 

produtos. Somando a este fato a organização administrativa e a estrutura dos 

grupos de trabalho são extremamente rígidas, mecânicas e centralizadas o que 

também não torna flexível a constituição dos produtos estudados. 

 

4º. Observar as seis dimensões de personalização dos produtos propostas 

por Pine (1994): Quem, O quê, Onde, Quando, Por que e Como? 

 

As observações dos produtos estudados nesta pesquisa apontam para o fato 

de que com relação ao “quem”, o cartão é o que está menos preparado para estas 

respostas já os outros produtos se aprofundaram bem nestas questões, 

individualizando o cliente. Com relação ao “o quê” vale à mesma impressão, isto é, o 

cartão é o que está menos preparado para estas respostas. Com relação ao “onde” 

todos os produtos se equivalem na forma como tratam esta questão e esta 

equivalência sugere uma avançada customização. Com relação ao “quando” a 

ordem é invertida, pois os cartões estão mais preparados para as respostas a este 

questionamento do que os outros produtos seguidos de forma muito próxima pelos 

produtos de crédito. Os investimentos e seguros por limitações operacionais estão 

mais atrasados na busca por soluções que personalizem o “quando”.  Com relação 

ao “por que” e ao “como” há muito espaço ainda para que todos estes produtos 

trabalhem a idéia de personalização a partir destes questionamentos.       

 

5º.  Observar na cadeia de valor (desenvolvimento, produção, marketing e 

distribuição) aonde há maiores evidências da aplicação de métodos de 

customização em massa; 

 

Ao se observar a cadeia de valor do cartão sob a ótica da aplicação de 

métodos de customização em massa há evidências de que as maiores aplicações 

residem nas práticas de marketing e distribuição na medida em que estas duas 
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etapas mudam o produto, agregam características, combinando com outros produtos 

e proporcionando uma série de serviços que permite a cada consumidor receber a 

atenção individual que ele quer e merece. Na cadeia de valor do crédito há 

evidências de que as maiores aplicações também residem nas práticas de Marketing 

e distribuição na medida em que estas duas etapas individualizam completamente a 

experiência em torno de ofertas de produtos padronizados de crédito. De fato isso 

ocorre por conta do simples armazenamento e rastreamento das informações sobre 

vendas. Logo, a informação coletada e armazenada é um procedimento adotado no 

segmento para criar durante a oferta de crédito sinais de personalização em torno de 

produtos padronizados. Cada cliente que recebe uma oferta de crédito pode fazer 

alguma coisa no mínimo um pouco diferente. Na cadeia de valor de investimentos há 

evidências de que as maiores aplicações residem nas práticas de desenvolvimento e 

de distribuição. No que tange ao desenvolvimento cria-se produtos essencialmente 

produzidos em massa – cada um não é diferente do outro tanto sob o ponto de vista 

dos processos de produção, mas que são “personalizáveis”, frequentemente, por 

cada cliente através da distribuição com aplicação de metodologias de assessoria 

financeira. O segredo desta tática é que através de uma base de dados eletrônicos e 

outras formas de informação personalizadas em massa estas são similarmente 

personalizáveis por seus usuários. A personalização do produto é fundamentalmente 

baseada na tecnologia embutida, pois será ela que marcará a característica que o 

individualiza. Na cadeia de valor do seguro há evidências de que as maiores 

aplicações residem nas práticas de desenvolvimento, marketing e distribuição com 

ênfase para a distribuição. 

 

6º. Observar se há o método do componente modular para os produtos do 

segmento; 

 

No que se refere ao cartão pode-se dizer que há o método do componente 

modular na medida em que se combinam, por exemplo, a inteligência dos cartões de 

débito com a inteligência dos cartões de crédito para a confecção de um cartão 

múltiplo, isto é, ao mesmo tempo débito e crédito. No que se referem às linhas de 

crédito pode-se dizer que há o método do componente modular na medida em que 

se combinam prazos, taxas, finalidade, garantias e limites para a confecção de 

vários produtos de crédito. No que se referem aos investimentos pode-se dizer que 
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há o método de componente modular na medida em que mais de um gestor de 

instituições financeiras distintas combinam metodologias e ativos para a composição 

de vários fundos de investimentos. Ainda no que se referem aos investimentos 

existem os produtos de tesouraria bancária que também são o resultado do método 

de componente modular na medida em que se combinam ações de empresas, 

prazos, títulos públicos e indicadores na criação de múltiplas operações. No que se 

referem aos seguros pode-se dizer que há o método de componente modular na 

medida em que as composições dos vários contratos ocorrem a partir de uma 

combinação de previdência e capitalização com valores e prazos distintos.   

 

7º. Observar se há uma administração simultânea das cadeias de 

fornecimento e demanda no que se refere ao encontro das necessidades 

individualizadas do mercado consumidor; 

 

No que se referem aos cartões de crédito há uma administração simultânea 

das cadeias de fornecimento e demanda, buscando o encontro das necessidades 

individualizadas do mercado consumidor na medida em que a fabricação de cada 

um dos plásticos está diretamente ligada à solicitação do gerente. Administra-se ao 

mesmo tempo a escolha da bandeira que o cliente deseja, qual o limite a ser 

concedido, qual a quantidade de adicionais, o dia de débito para pagamento da 

fatura, a contratação ou não de seguro de proteção, a opção ou não por débito 

automático e o prazo final de fabricação conjugado com o canal de entrega, que 

pode ser o gerente ou correio. No que se referem as linhas de crédito há uma 

administração simultânea das cadeias na medida em que o cliente explica seu 

momento de vida para o gerente, que captura estas informações através de 

metodologia específica e formula uma proposta de crédito para apreciação e 

deferimento da mesa de crédito. Neste momento o gerente comunica ao cliente qual 

será o prazo para resposta da operação, que pode ser no ato, no mesmo dia ou até 

dois dias dependendo da complexidade da operação. A mesa de crédito ao fornecer 

a operação indica se há ou não necessidade de garantias e quais determinantes 

devem ser cumpridas para a formalização da operação. No que se referem aos 

investimentos os clientes transmitem os seus momento de vida aos gerentes e de 

forma conjunta avaliam o presente cenário econômico. Neste momento o gerente 

apresenta as soluções financeiras, que melhor se adequam ao risco tolerado e ao 
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momento de vida do cliente e o gerente comanda para mesa tesouraria a elaboração 

do produto, que simultaneamente fornece a operação para contratação do cliente 

bem como os documentos exigidos para a formalização. No que se referem aos 

seguros há uma administração simultânea das cadeias de fornecimento e demanda, 

buscando o encontro das necessidades individualizadas do mercado consumidor na 

medida em que o gerente de relacionamento a partir das informações oferecidas 

pelo cliente elabora uma proposta para a área de seguros, que imediatamente 

devolve o produto de proteção pronto, salvo se há a necessidade de alguma 

avaliação médica no caso de seguros de vida.  

 

8º. Observar se os processos são mais importantes que os produtos no 

Personnalité.  

 

Ao se observar os cartões, créditos, investimentos e seguros ofertados pelo 

segmento e compará-los em termos de importância com os processos operacionais / 

comerciais verifica-se que há um grau maior de importância para os processos, pois 

são eles que farão com que toda a cadeia de valor individualize determinada 

solicitação do cliente e, conseqüentemente, surja na agência um produto que 

transmita a idéia e a percepção de customizado, ainda que seja produzido em 

massa. A visão do negócio no segmento Personnalité é voltada ao processo. 

Neste sentido o investimento de recursos e tempo em processos parte dos 

seguintes pressupostos: cliente é o centro das atenções e deve sentir-se 

gerenciado, alinhamento às estratégias de negócio, desempenho e padrões 

gerenciados e aumento da produtividade. A partir daí foca-se na manutenção e 

otimização de processos e ferramentas no âmbito do back office da agência, na 

manutenção e otimização dos processos comerciais no âmbito da agência, na 

apuração de tempos de processos, na adequação dos canais de distribuição dos 

produtos e serviços e, finalmente, na geração de informações diária às diversas 

áreas do conglomerado e  manutenção / atualização de circulares e normativos. 

A observação do segmento Personnalité conduz a constatação de que surge 

primeiro a engenharia de processos e depois vem a concepção de produtos e 

serviços. A engenharia de processos compreende: 

 Diagnosticar e encaminhar alternativas de soluções para otimização de 

processos operacionais e de negócios; 
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 Traduzir requisitos de negócio em soluções operacionais; 

 Avaliar e encaminhar a implementação de produtos e serviços; 

 Estruturar e fazer a gestão de projetos; 

 Acompanhar melhores práticas de mercado em processos operacionais 

e de negócio; 

 Ser facilitador para as áreas operacionais e comerciais na relação com 

as áreas administrativas e de tecnologia na realização de projetos; 

 Buscar a padronização de processos e controles. 

 

Os elementos dos processos no Itaú Personnalité seguem a seguinte ordem: 

 A descrição de um processo que estabelece saídas para atender às 

necessidades expressas ou implícitas dos clientes; 

 Definir os limites iniciais e finais do processo; 

 Definir nas saídas os produtos ou serviços a serem entregues que 

devem satisfazer as expectativas do cliente e atender ou exceder aos requerimentos 

do cliente; 

 Definir as expectativas quantificáveis que o processo coloca sobre as 

entradas; 

 Fornecer as entradas necessárias ao processo; 

 Medir a saída do processo, onde devem ser comparadas com as 

necessidades do cliente para quantificar a satisfação do cliente; 

 Medir a entrada e o que estiver em processo, pois é necessário 

monitorar e controlar o processo e apresentar os dados de diagnóstico necessários 

para o aperfeiçoamento do processo. 

 

 Unidade de análise: agência 

 

1º- Observar se a porção padrão dos produtos pode ser produzida 

centralmente e a característica personalizada pode ser produzida no ponto 

de entrega (ponto de venda); 

 

No caso dos cartões a porção padrão do produto aparece na agência pronta 

da fábrica. Todavia, uma das características personalizadas do produto, que é a 
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senha, pode ser produzida na agência.  No caso dos créditos a porção padrão dos 

produtos e as características personalizadas dos produtos, que são limites, taxas, 

prazos e garantias não são produzidas na agência. São produzidos na mesa de 

crédito chegando pronto na agência através do sistema. No caso dos investimentos 

e seguros vale a mesma idéia, pois as porções padrões destes produtos são 

produzidas respectivamente na área de gestão de recursos e na seguradora e as 

características personalizadas dos produtos contratados também não são 

produzidas na agência.  

 

2º - Observar se ocorre o papel do cliente como co-participante no 

encontro com o produto oferecido, especialmente na prestação 

customizada em uma agência; 

 

A metodologia comercial de assessoria financeira montada para o segmento 

do Personnalité, por exemplo, a metodologia do planejamento financeiro familiar, 

permite que o cliente co-participe do produto oferecido na fase em que o produto 

está sendo elaborado na agência. Uma vez elaborado com individualizadas 

especificações o produto é encaminhado por sistema para as suas áreas de destino, 

buscando a sua produção e o acabamento final. Cumpre ser observado que no 

momento em que o produto sai das “mãos” do gerente de relacionamento o cliente 

deixa de assumir o papel de co-participante.  

 

              3º - Observar se o contato pessoal na prestação de serviço na agência é 

um importante instrumento na formação de uma longa e positiva associação entre a 

organização e o cliente. 

 

Ao observar a agência cumpre dizer neste tópico que as agências são 

medidas em termos de qualidade sob os seguintes aspectos: atendimento telefônico, 

tempo de espera para ser atendido pelos caixas, a agilidade dos profissionais da 

agência no atendimento, o comprometimento dos profissionais da agência na 

resolução dos problemas, a capacidade dos profissionais da agência em prestar um 

atendimento próximo e humano e capacidade dos profissionais da agência em dar 

explicações claras e objetivas. Apenas por estes critérios pode-se dizer que o 

Personnalité tem consciência de que o contato pessoal na assessoria financeira da 



 

   

108 

agência é um importante instrumento na formação de uma longa e positiva 

associação entre o segmento e o cliente.  

A observação do segmento aponta para o fato de que o ápice do contato 

pessoal na prestação de serviço na agência se dá através da consultoria do gerente, 

que às vezes está acompanhado de um profissional da área de investimentos, ao 

cliente. Esta consultoria pode ser individual ou para um grupo de clientes. O 

conteúdo da consultoria oferecida na agência é a apresentação do mercado, 

projeções e recomendações através de dados coletados pela área de mercado de 

capitais do banco Itaú, painel econômico, apresentação dos produtos do 

Personnalité, informações sobre cenário político, indicadores econômicos, 

informações sobre bolsa, câmbio e juros e calendário e a pauta das divulgações 

econômicas. 

Ao se correlacionar quantidade de clientes que participam das consultorias de 

investimento na agência e as notas obtidas pela agência na pesquisa de satisfação 

realizada pelo segmento percebe-se que as maiores notas obtidas nesta pesquisa 

estão naquelas agências que conseguem um maior número de clientes participando 

de seus eventos de consultoria. Logo, o contato pessoal na prestação de serviço na 

agência, através das consultorias, é um importante instrumento na formação de uma 

longa e positiva associação entre o segmento e o cliente. 

 

 Unidade de análise: canais (internet banking) 

 

1º- Observar se os canais do segmento proporcionam rápida e 

customizada resposta através da cadeia de valor; 

Os canais de conveniência do Itaú Personnalité são: internet banking 

(Bankline Personnalité), caixas eletrônicos Itaú, bankfone e Itaufax, collect (entrega 

de numerário) e a central de atendimento do cartão Personnalité. As funções que 

são distribuídas por estes canais são: saques e depósitos, pagamentos, 

agendamento de operações, DOC, TED e transferências, aplicações e resgates, 

talões de cheques, consultas e extratos. Chama a atenção ao se observar todos 

estes canais do segmento a velocidade das respostas às solicitações dos clientes 

bem como a customização das mesmas. Isto pode ser observado pelos informativos 

sobre talões, cartões de crédito, por confirmação de pagamento de agendamento, 

ofertas de serviços / produtos seguindo perfis dos clientes, segmentação (VAREJO, 
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ITAÚ UNICLASS. PERSONNALITÉ), mensagem de aniversário e aniversário de 

relacionamento. 

Ao se observar especificamente o Internet Banking verifica-se que há a 

possibilidade de coleta de informações mais detalhadas sobre o comportamento do 

cliente. Essa coleta tem sido bem utilizada, auxiliando o segmento no conhecimento 

mais específico dos clientes que, de outra forma, só poderia ser tratado de forma 

muito genérica e impessoal. Todavia, não há um processo recorrente para tratar 

desta coleta. Isso acaba sendo pontual. 

Ainda referente ao site percebe-se que o mesmo consegue dar uma “cara 

humana”, ou “quase humana” na interação com o cliente, criando uma conversação 

de duas vias com o cliente. Isto pode ser observado pelo fato de que há a 

possibilidade da personalização das funcionalidades e através do próprio site é 

possível conversar com o gerente através de um e-mail que é enviado diretamente 

ao gerente. Observando ainda situações que deixam o site com uma “cara humana” 

há uma ferramenta chamada meu Banner, que consegue transmitir exatamente esta 

idéia. Isto pode ser explicado pelo seu formato que é uma caixa de texto, que 

comporta poucas palavras, elaborada por seu gerente de relacionamento e a sua 

fotografia, que também é padronizada para todos os gerentes de relacionamento. 

 

 Unidade de análise: gerência 

 

1º- Considerando que o alicerce da proposta de valor para o segmento de 

alta renda é o atendimento personalizado observar se o papel do gerente 

de conta no relacionamento com o cliente neste segmento cumpre esta 

vocação; 

 

Ao se observar o papel do gerente de conta no relacionamento com o cliente 

neste segmento, pode-se dizer que o mesmo cumpre a sua vocação de transmitir de 

forma prática a proposta do segmento de atendimento personalizado ao mesmo 

tempo em que exerce papel fundamental na construção de um relacionamento 

duradouro baseado no entendimento das necessidades dos clientes e na proposta 

de soluções financeiras adequadas ao momento de vida destes clientes. Todavia, a 

expansão da base de clientes tem comprometido o desempenho deste papel. O 

Gerente é o principal ponto de contato entre o cliente e o banco. O Gerente é a 
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personificação do banco para o cliente. Faz parte da vocação do gerente de 

relacionamento:  

Entregar a Proposta de Valor Itaú Personnalité 

 Representar o Itaú Personnalité perante o cliente 

 Fazer-se presente desde o início do relacionamento: Conquistar o cliente e 

entregar as “chaves” 

 Entender as necessidades de cada cliente 

 Ser um assessor financeiro completo: vendas consultivas adequadas às 

necessidades, perfil e momento de vida do cliente 

 Garantir a freqüência de contato 

 Atuar pró - ativamente, antecipando informações importantes 

 Demonstrar sempre disponibilidade e cortesia em atender 

 Atuar na resolução de problemas de seus clientes 

 Fazer o cliente se sentir especial 

 

De forma geral a observação do dia-a-dia da agência aponta para o fato de 

que há certa regularidade, com a ajuda de ferramentais tecnológicos, na freqüência 

de contato do gerente com seu cliente para oferta de soluções financeiras, novos 

lançamentos de produtos e serviços, exposição do cenário econômico e seus 

indicadores e a avaliação da posição financeira consolidada do cliente. Todavia, em 

virtude da expansão da base de clientes a regularidade tem ficado comprometida e a 

quantidade de contatos esperados para serem feitos no dia não são cumpridos. Com 

relação a esta questão de contatos freqüentes há um grande alerta no presente 

momento para a síndrome de sobrecarga de contato (conceito já comentado no 

capítulo 3), pois se observa que a sugestão de contatos por dia proposta pelo 

sistema de agenda de relacionamento tem aumentado. A sobrecarga destes 

contatos em conjunto com outros efeitos colaterais do trabalho emocional 

estressante tem se manifestado nos sentimentos, nas atitudes e no comportamento 

do gerente de relacionamento. Em alguns casos observa-se que esses sentimentos 

são transferidos aos clientes, criando uma impressão negativa a cerca do gerente e 

do próprio segmento. Quando efetivamente o contato com o cliente é feito pelo 
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gerente se observa que os registros deste contato no sistema de agenda de 

relacionamento demonstram que os gerentes verdadeiramente conhecem as 

necessidades de seus clientes bem como sabem avaliar o histórico de seu 

relacionamento. Isto pode ser observado pelos seguintes fatos: há um baixo índice 

de reclamação dos clientes com relação a assessoria financeira prestada pelo 

gerente, a leitura da redação dos registros feitos pelos gerentes, que tem se 

mostrado clara e objetiva, aponta para uma compatibilidade entre o perfil do cliente o 

seu momento de vida e as alternativas de crédito e investimentos oferecidas, as 

redações também sugerem que há uma agilidade e interesse do gerente na 

resolução dos problemas dos clientes, e, finalmente, o fato de que há registros que 

apontam para a pró-atividade do gerente, demonstrando capacidade de antecipar 

informações importantes, por exemplo, quando o gerente alerta o cliente para o fato 

de que possuindo dinheiro investido no segmento está utilizando o cheque especial 

ou ainda indicar rapidamente uma solução financeira face a publicação de um 

determinado indicador econômico.  

 

2º- Observar se as pessoas nessa posição têm atributos de personalidade 

como flexibilidade, tolerância a ambigüidades, habilidade para monitorar e 

mudar de comportamento de acordo com as situações e empatia pelo 

cliente. 

 

De forma geral há uma elevada qualificação técnica dos gerentes de 

relacionamento, (seja como o resultado da conclusão de cursos de graduação e pós-

graduação, seja através de certificações obrigatórias exigidas para o desempenho 

de suas funções), mas há ainda uma grande oportunidade para que estas pessoas 

prestem um atendimento próximo e humano.  

São características da Missão do gerente: acolher com agilidade, cortesia e 

interesse, identificando necessidades, apresentando soluções ou canais de 

atendimento com foco na satisfação do cliente. Assessorar com atendimento 

especializado e personalizado, fundamentado nas necessidades e satisfação do 

cliente, responsabilizando-se pessoalmente pelo permanente desenvolvimento do 

relacionamento, disseminando a Visão Itaú. Definições de suas Competências 

obrigatórias: Responsabilidade - atuar de acordo com o Código de Ética e Política 

de Segurança da Informação com foco na satisfação do cliente. Organização - 
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Concentrar esforços para o cumprimento dos processos, atendimento e 

apresentação física da agência, dentro do tempo e padrões estabelecidos com foco 

na satisfação do cliente. Comunicação - Saber ouvir, entender e atua de forma 

efetiva e transparente com foco na satisfação do cliente. Conhecimento - Utilizar 

suas habilidades, competências e aptidões no atendimento com foco na satisfação 

do cliente. Atitude - Assumir que seu atendimento é fundamental na conquista da 

satisfação do cliente. Sucesso - Exercer responsabilidade, organização, 

comunicação, conhecimento e atitude com foco na satisfação do cliente. Gestão - 

Assegurar o cumprimento dos objetivos, administrando com eficácia os negócios 

com foco no relacionamento, resultado e satisfação do cliente.  

No que se refere à assessoria financeira para investimento pode-se dizer que 

os gerentes têm mais flexibilidade, tolerância a ambigüidades, habilidade para 

monitorar e mudar de comportamento de acordo com as situações e empatia pelo 

cliente, mas na assessoria de crédito não. Isto pode ser explicado pelo fato de que 

historicamente o segmento do Personnalité investiu mais recursos, tempo e 

capacitação nos processos comerciais e na assessoria financeira ligados aos 

produtos de investimento. 

 

 Observar os princípios teóricos da customização em massa indicados 

por Pine (1994) com relação a foco, objetivo, características-chave, produtos e 

estrutura no segmento do Personnalité. 

 

Foco: a observação do segmento sugere que há certa variedade e 

personalização, mas com pouca flexibilidade. O que se percebe é que a variedade e 

a personalização são criadas através de uma produção em massa. Em cima desta 

produção massificada surgem os processos comerciais existentes para transmitir a 

idéia ao cliente de que ele está consumindo um produto financeiro feito para ele com 

a ressalva de que todas as suas características estão dentro dos limites definidos 

pelo segmento. No que se refere à obtenção de respostas rápidas há ainda um 

grande caminho a ser percorrido, pois como a produção das soluções financeiras 

propostas aos clientes dependem de áreas parceiras e nem todas estão alinhadas 

as expectativas de tempo do cliente Personnalité. Importante ser observado que há 

uma forte correlação entre o tempo de entrega da solução financeira e a percepção 
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de qualidade, logo o atraso na entrega provoca uma baixa avaliação na pesquisa de 

satisfação realizada junto ao cliente; 

Objetivo: o desenvolvimento e a produção geralmente são massificados, mas 

é na comercialização e entrega de produtos e serviços disponíveis, principalmente 

na agência, que se evidenciam os processos comerciais, permitindo que sejam 

geradas suficiente variedade e personalização, atendendo à vontade da maioria, 

mas não de todos. 

Características-chave: com relação a estas características a observação 

sugere que mesmo dentro do Personnalité há mercados fragmentados e nichos 

heterogêneos, tornando ainda mais complexa e desafiadora a missão de customizar 

os clientes deste segmento. Pode-se dizer que a operação possui um baixo custo, 

com a ressalva dos momentos em que há uma expansão física da rede ou mesmo 

reforma das agências do segmento. Há o compromisso com alta qualidade, 

disseminada também para os parceiros internos. Produtos apresentam ciclos 

pequenos de desenvolvimento e ciclos de vida curtos, criando a percepção de 

agilidade na elaboração, inovação, oportunidade diferenciada e customização. 

Existem por exemplo os chamados produtos de investimento do mês, que são 

rapidamente criados a partir de uma criativa engenharia tecnológica, pela área de 

mercado de capitais, e, colocados para ser comercializados nas agências. A idéia é 

que estes produtos do mês sejam diferentes de tudo que se vê normalmente na 

agência. Um exemplo deste produto é o Itaú Personnalité crédito de carbono. 

Produtos: observa-se como já foi dito neste capítulo que há módulos 

padronizados e combinados baseados nas necessidades dos consumidores. Neste 

item merece destaque a questão da inovação tecnológica, que aumenta a 

adaptabilidade dos produtos, podendo também reforçar maior variedade e ciclos de 

desenvolvimento menores. Similarmente, a aplicação de novas tecnologias de 

processo reforça o direcionamento do sistema para a diversificação, proporcionando 

uma economia crescente na produção da variedade. Como já foi dito também no 

segmento Personnalité os processos são mais importantes do que os produtos. Os 

processos são geralmente criados primeiro e permanecem desacoplados do fluxo 

sempre cambiante dos produtos. Novos produtos individuais fluem desses 

processos flexíveis, capazes de dar respostas rápidas; 
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Estrutura: não é orgânica, pouco flexível, fortemente hierárquica, não é 

focada em consumidores individuais, que integra a cadeia de valor, que potencializa 

pessoas e equipes, que gera conhecimento em excesso e que é centralizadora.  

 

 Observar se a estratégia do segmento estudado comporta a adoção da 

customização em massa enquanto proposição estratégica para as unidades de 

análise a partir dos conceitos apresentados no tópico 3.6. 

 

Optou-se por observar a estratégia do segmento estudado para avaliar a 

compatibilidade com a proposição da customização em massa, a partir dos 

conceitos apresentados no tópico 3.6, mais especificamente na contribuição teórica 

de Pearce e Robinson (2008), e da contribuição teórica de Seybold (2006), quando 

este orienta que o começo da história de uma formulação estratégica, inovadora, 

ocorre através do processo de identificação dos resultados ideais esperados pelos 

consumidores, isto é, o seu cenário ideal de consumo. Sabendo da experiência ideal 

desejada pelo consumidor para ter o cumprimento de suas realizações, à empresa 

pensa, desenvolve e cria uma marca que traduza este sentimento. Na seqüência há 

o desenvolvimento de produtos e serviços que suportem este cenário ideal do 

consumidor. O próximo passo é determinar o apropriado canal de distribuição, 

também baseado na necessidade dos consumidores.    

Pearce e Robinson (2008) abordam uma metodologia de concepção 

estratégica que percorre 09 passos, porém para uma observação que se limitará a 

verificar a compatibilidade entre uma realidade prática estratégica e um referencial 

teórico estratégico, serão observados os passos de 01 a 06. Os resultados desta 

observação foram as seguintes:  

1º- Formulação da missão da organização: [...] a missão do Itaú Personnalité 

é: “ser o maior, melhor, mais rentável e eficiente banco de pessoas físicas de alta 

renda no Brasil... [...]”, com a visão de “ser o banco líder em performance e perene, 

reconhecidamente sólido e ético, destacando-se por equipes motivadas, 

comprometidas com a satisfação dos clientes, com a comunidade, e com a criação 

de diferenciais competitivos [...]” (Pearce e Robinson, 2008, v., p....)”. Essa missão e 

visão, tal qual proposto pelos autores, clarificam quem é o mercado consumidor a 

ser atendido pelo segmento (pessoas físicas de alta renda no Brasil); qual o produto 

/ serviço oferecido (produtos bancários); qual a tecnologia principal envolvida no 
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negócio (atendimento diferenciado); quais as grandes metas necessárias à 

sobrevivência da empresa (rentabilidade e eficiência); qual é a filosofia de atuação, 

credo, valores (ética); qual é o seu auto-conceito – impacto sobre os outros e dos 

outros sobre a organização (motivação e comprometimento da equipe); e a 

preocupação com a imagem pública (responsabilidade frente a clientes, comunidade 

e acionistas (rentabilidade), numa explícita visão de stakeholders, ao invés de visão 

limitada a stockholders por público de interesse); 

2º- Análise interna: na análise das circunstâncias do segmento estudado foi 

apontado o elevado nível de rentabilidade como força do banco, contrabalanceado 

pela ineficácia na diminuição dos ciclos de resposta ao cliente, e na customização 

de produtos ao perfil do cliente; 

3º- Análise do contexto geral e competitivo externo: no trabalho foram 

apontados diversos fatores relacionados ao contexto externo: a mudança do cenário 

econômico brasileiro de altos juros para estabilidade monetária; a acirrada 

concorrência no setor bancário, e, conseqüentemente, a necessidade do 

estabelecimento de relações de dependência com os clientes, que são entendidas 

através da execução de pesquisas de marketing, para a compreensão dos valores 

que dirigem esses clientes; a importância de manter a equipe motivada e 

comprometida; a clara identificação do segmento-alvo - pessoas físicas de alta 

renda no Brasil, e do posicionamento – maior, melhor e mais rentável;  

4º- Identificação de alternativas de estratégias: Por tudo o que foi descrito 

neste trabalho faz sentido identificar a customização em massa como uma possível 

alternativa estratégica para o segmento do Personnalité; 

5º- Escolha das melhores alternativas a serem seguidas: o surgimento e 

desenvolvimento da estação comercial Personnalité e do planejamento financeiro 

familiar, já observados neste trabalho, sugerem que a customização em massa é 

uma possível alternativa estratégica a ser seguida pelo segmento Personnalité.  

6º- Determinação de metas e estratégias de longo prazo: a missão e a visão 

do Itaú Personnalité esclarecem que rentabilidade, eficiência (custo, qualidade, 

tempo e flexibilidade) e ética são as grandes metas a perseguir. Ao se observar 

estas metas pode-se dizer que a customização em massa é uma possível estratégia 

a ser assumida pelo Personnalité para buscar estes desafios. 
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O histórico inicial da formulação estratégica no Personnalité ocorre através do 

processo de identificação dos resultados ideais esperados pelos consumidores, isto 

é, o seu cenário ideal de consumo, os quais são obtidos através de regulares 

pesquisas de satisfação em cada uma das agências do segmento. Estas pesquisas 

de satisfação ocorrem mensalmente e são consolidadas semestralmente. Todo este 

trabalho de levantamento de informações bem com as suas conclusões é realizado 

por uma empresa especializada em pesquisa de satisfação / qualidade. Há ainda um 

comitê trimestral realizado com um grupo de clientes do segmento Personnalité, a 

alta administração do segmento de pessoas físicas do Banco Itaú e uma empresa 

especializada em coletar impressões de grupos de clientes. Cabe observar que este 

grupo de clientes é preservado sem alterações, isto é, os mesmos clientes 

permanecem neste trabalho por 01 ano e são chamados de “conselheiros do 

Personnalité”.  

Sabendo da experiência ideal desejada pelo consumidor para obter o 

cumprimento de suas realizações, a alta administração do segmento do Personnalité 

pensa, desenvolve e cria soluções financeiras que traduzam este sentimento. Na 

seqüência há o desenvolvimento de produtos e serviços que suportem este cenário 

ideal do consumidor junto com as áreas parceiras. No próximo passo determina-se o 

apropriado canal de distribuição, também baseado na necessidade dos 

consumidores, que geralmente é a agência na pessoa do gerente de 

relacionamento. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta etapa será feita a comparação do quadro teórico levantado (capítulo 3) 

com a realidade do segmento estudado e observado (capítulo 4), focalizando-se em 

acontecimentos contemporâneos. 

Conforme a observação das seis dimensões das operações no Itaú 

Personnalité e cruzando estas seis dimensões com a quantidade de clientes 

“processados” por unidade de prestação de serviços por dia pode-se dizer que o 

segmento Personnalité assume por direito a classificação de Professional Service. 

Ressalta-se que ainda existem pontos a serem desenvolvidos para que se ocupe na 

prática esta posição na classificação, principalmente no que se refere à questão da 

freqüência e da qualidade do contato do gerente para com o cliente, o grau de 

personalização e a delegação de alçadas as gerências comercias presentes nas 

agências. É exatamente neste momento que surge um dos grandes desafios vividos 

pelo Personnalité, que implica em fazer com que os serviços profissionais oferecidos 

não percam a sua essência com o aumento de clientes processados por dia em uma 

unidade de serviço típica.  

Conforme a observação de uma das unidades de análise, que são os 

produtos (cartão, crédito, investimentos e seguros), pode-se dizer que em 

comparação ao quadro teórico a cerca da customização em massa, o cartão de 

crédito ainda é um produto de prateleira e não expressa aspectos únicos do cliente, 

nos produtos de crédito não se verificam aspectos determinados pelos 

consumidores, nos produtos de investimento parte deles (fundos de investimento) 

não expressam aspectos determinados pelos consumidores, mas a outra parte 

(produtos de tesouraria) expressa aspectos determinados pelos consumidores, e, 

finalmente, nos seguros os aspectos contratuais destes produtos são definidos pelos 

clientes, mas dentro dos valores de cobertura definidos pelo banco, caracterizando 

um meio-termo.  

Ainda comparando a teoria com a prática em produtos, mais especificamente 

a questão da flexibilidade, que é uma importante característica da customização em 

massa, a observação do segmento sugere que a tecnologia favorece a flexibilidade 

com surgimento de novas classes de produtos, permitindo respostas instantâneas às 

solicitações individuais, sejam eles cartões, créditos, investimentos e seguros. 

Cumpre-se adicionar, que além da tecnologia, as concepções de trabalho adotadas 
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pelo segmento, os treinamentos, a remuneração e os sistemas de avaliação 

previstos pelo segmento também favorecem a flexibilidade na constituição dos 

produtos estudados. Todavia, o recrutamento e a seleção dos recursos humanos do 

segmento, a organização administrativa e a estrutura dos grupos de trabalho são 

extremamente rígidas, mecânicas e centralizadas o que não tornam flexível a 

constituição dos produtos estudados.  

Finalmente na questão dos produtos, ao se observar as seis dimensões de 

personalização dos produtos propostas por Pine (1994) no que se refere ao “quem, 

o quê, onde, quando, por que e como” há ainda muito a ser feito para que os 

produtos consigam expressar a individualidade do cliente. Ao se observar a cadeia 

de valor (desenvolvimento, produção, marketing e distribuição), a distribuição é 

aonde há maiores evidências da aplicação de métodos de customização em massa. 

Esta constatação faz certo sentido quando se verifica que uma das principais 

técnicas do segmento Personnalité é manifestar sua proposta de customização na 

oferta do gerente de relacionamento de soluções financeiras aos seus clientes. 

Cumpre ser destacado que a prática do componente modular encontra espaço na 

constituição dos produtos oferecidos dentro do segmento Personnalité. Observa-se 

outra técnica da customização em massa dentro do processo de elaboração de 

produtos dentro do segmento Personnalité na medida em que há uma administração 

simultânea das cadeias de fornecimento e demanda no que se refere ao encontro 

das necessidades individualizadas do mercado consumidor. Percebe-se também 

nestas observações, que a importância dos processos sobre os produtos para o 

Personnalité reforça a idéia de se enquadrar este segmento como um serviço 

profissional e que o mesmo está no caminho certo para a customização em massa, 

pois para desenvolver, produzir, comercializar e distribuir produtos feitos sob medida 

e em massa com ciclos de vida do produto decrescentes, as organizações devem 

investir em processos de finalidades gerais mais flexíveis, mais responsivos e mais 

facilmente reutilizados em produtos e famílias de produtos. Neste tipo de situação as 

organizações passam a ter processos de ciclos de vida mais longos relativamente 

aos produtos e serviços que criam, podendo, portanto, proporcionar uma base 

estável para o fluxo dinâmico dos produtos e serviços. 

Conforme a observação da agência, há uma técnica da customização em 

massa que não se observa, que é a de ter a porção padrão dos produtos produzida 

centralizadamente e a característica personalizada produzida no ponto de entrega 
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(ponto de venda). O que se verifica é que os produtos são produzidos centralmente, 

tanto a porção padrão quanto a característica personalizada, fazendo certo sentido 

com a estrutura mecânica do segmento. Uma técnica da customização em massa 

que funciona na agência pode ser observada quando o cliente através do 

planejamento financeiro familiar atua como co-participante no encontro com o 

produto oferecido. Esta técnica está em concordância com a idéia já apresentada de 

que a distribuição é o momento da cadeia de valor aonde ocorre maior ênfase na 

customização em massa. Outro ponto que merece destaque é o fato de que ao se 

observar o contato pessoal na prestação de serviço na agência do Personnalité este 

representa um importante instrumento na formação de uma longa e positiva 

associação entre a organização e o cliente. Isto também reforça o enquadramento 

do Personnalité a um serviço profissional. 

Conforme a observação dos canais, mais especificamente do internet 

banking, observa-se que os canais do segmento proporcionam rápida e customizada 

resposta através da cadeia de valor cumprindo a sugestão de como devem ser 

dentro de uma proposição de customização em massa. 

Conforme a observação da gerência constata-se que o conceito teórico de 

atendimento personalizado é de fato o alicerce da proposta de valor para o 

segmento do Personnalité, todavia ao se observar na prática o papel do gerente de 

conta no relacionamento junto ao cliente deste segmento verifica-se que há certo 

distanciamento entre a teoria e a prática, dificultando o cumprimento da vocação 

gerencial. Observar-se na teoria que as pessoas na posição gerencial dentro de uma 

proposição de customização em massa têm atributos de personalidade como 

flexibilidade, tolerância a ambigüidades, habilidade para monitorar e mudar de 

comportamento de acordo com as situações e empatia pelo cliente. Todavia, na 

prática estes atributos estão mais presentes na assessoria financeira que versa 

sobre investimentos. 

Conforme a observação dos princípios teóricos da customização em massa 

indicados por Pine (1994) com relação ao foco, as palavras que são pertinentes à 

customização em massa, por exemplo, flexibilidade e respostas rápidas ainda 

precisam ser mais trabalhadas, ainda que se consiga obter no Personnalité 

situações de variedade e personalização. Com relação ao objetivo, há que se 

trabalhar com mais intensidade a questão do desenvolvimento, produção e 

comercialização dos produtos, buscando que estes momentos da cadeia de valor 
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também possuam técnicas de customização em massa. Com relação às 

características-chave, fica o desafio de exercitar dentro do segmento a técnica da 

sub-segmentação do Personnalité, identificando, portanto, o maior número possível 

de grupos de clientes com características homogêneas. Com relação a produtos, 

fica o desafio de garantir investimentos em tecnologia para que haja uma maior 

variedade, personalização e flexibilidade dos produtos. Finalmente, com relação a 

estrutura no segmento do Personnalité a sugestão teórica de uma organização que 

trabalha na proposição da customização em massa aponta para um caminho que 

está distante da prática atual do segmento, pois o direcionamento do segmento é 

para uma estrutura  mecânica, pouco flexível, a autoridade do superior sobre o 

subordinado caminha do topo para a base da organização, onde essa cadeia que é 

resultante do princípio da unidade de comando é usada como canal de comunicação 

e de tomada de decisão (estrutura fortemente hierárquica). A centralização das 

tomadas de decisão do segmento por vezes compromete a agilidade, a flexibilidade 

e a responsividade. 

Conforme a observação da estratégia do segmento Personnalité, que é 

combinar Know-how de atuação no segmento de pessoas físicas de alta renda com 

a proximidade da relação com seus clientes para oferecer serviços financeiros 

customizados, proporcionando prestígio de forma elegante, natural e moderna, 

retendo seus atuais clientes, e, ao mesmo tempo expandindo a base atual de 

clientes e os níveis de rentabilidade, pode-se dizer que há condições para se adotar 

a proposição estratégica da customização em massa a partir do referencial teórico 

apresentado, pois os conceitos apresentados indicam que a customização é uma 

importante dimensão estratégica, que a partir da customização em massa é possível 

refazer desenhos da cadeia de valor a partir da conceituação de valor para o cliente 

e permitir que os próprios consumidores liderem o design dos processos, dos 

produtos, dos serviços e dos modelos de negócio. Na dimensão estratégica da 

customização os sentimentos e percepções dos clientes funcionam como co-

criadores do negócio e das soluções ofertadas pela organização.  

 

 

 

 

 



 

   

121 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O atual momento fez surgir um dos grandes desafios para o segmento do 

Personnalité, fazendo com que os serviços profissionais oferecidos na sua proposta 

de valor, que é o alto nível de customização, o alto e freqüente contato com clientes, 

ênfase nas pessoas, processos e front office, não percam a sua essência na prática, 

com o aumento de clientes processados por dia em uma unidade de serviço típica. 

Objetivou-se, portanto, a partir da suposição de que a proposição estratégico-

operacional da customização em massa pode permitir, de forma significativa, que os 

clientes de alta renda alcancem os valores que mais valorizam durante a prestação 

de serviços e ofertas de produtos bancários, na medida em que esta operação 

estratégica cria do ponto de vista teórico à percepção de agilidade e customização 

através de produtos, agência, canais e gerência junto a este público de alta renda, 

cujas transações aumentam dia-a-dia, investigar, comparar, analisar e observar se 

os princípios, conceitos e técnicas da customização em massa como uma 

proposição estratégico-operacional ocorrem na prática em um segmento de alta 

renda estudado mais especificamente nas seguintes unidades de análise: produtos, 

agência, canais e gerência.  

 

6.1 Conclusões 

 

Investigou-se e concluiu-se que os aspectos conceituais e práticos da 

customização em massa ligados à gestão de operações estão diretamente ligados a 

idéia de alcançar uma estratégia de flexibilidade e que a customização em massa é 

geralmente descrita como um processo nos quais as organizações aplicam 

tecnologia e métodos de gestão para prover variedade de produtos e customização 

através da flexibilização e de respostas rápidas. Concluiu-se que o objetivo da 

Customização em Massa é produzir suficiente variedade de produtos e / ou serviços 

de modo que aproximadamente todos os clientes / consumidores encontrem 

exatamente o que querem. Verificou-se também com a ênfase crescente na 

estratégia de flexibilidade, que a customização em massa enquanto estratégia está 

crescendo como um importante tópico de pesquisa. Com relação aos aspectos 

práticos concluiu-se quais são as técnicas e princípios da customização em massa 

que devem ser adotadas na questão de produtos, agências, canais e gerência nos 
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segmentos bancários de alta renda, para resolver o seguinte problema de ordem 

prática: auxiliar os clientes de alta renda a alcançarem os valores que mais 

valorizam, que são: consumir marcas com propostas alinhadas às suas demandas, 

que o ajudem a se destacar; que dêem suporte ao seu sucesso pessoal, que o 

ajudem a driblar constantes mudanças e o protejam das ameaças e das dificuldades 

de escolha, que ofereçam atendimento humano, personalizado, flexível e veloz nas 

respostas aos clientes, que sejam comprometidas com seus valores éticos e metas 

de realização, que tenham responsabilidade social, que facilitem o seu dia-a-dia, que 

se aproximem e se relacionem de forma calorosa, afetiva, humana, ética e confiável, 

que tenham como fundamento maior reconhecer o indivíduo como único e tratá-lo 

como tal, valorizando e propondo soluções financeiras respeitando o fato de que o 

cliente de alta renda está claramente orientado para o futuro, buscando garantir 

“chegar lá” e “manter-se lá”, e, ao mesmo tempo, gerir a complexidade de um 

segmento em que se busca a ênfase nas pessoas, front office e processos, com alto 

grau de contato, personalização e autonomia onde o número de clientes de alta 

renda processados por dia em uma unidade típica aumenta dia-a-dia. 

Examinou-se, portanto, alguns princípios e técnicas operacionais da 

customização em massa passíveis de aplicação à área de serviços bancários 

voltados ao público de alta renda no que se refere à produtos, agência, canais e 

gerência a partir do segmento do Personnalité e conclui-se de que forma os clientes 

de alta renda podem vir a reconhecer em termos práticos a adoção da customização 

em massa na sua relação com o banco. 

No caso dos Produtos, o reconhecimento prático pode se dar quando os 

consumidores determinam a configuração final das características dos produtos, por 

exemplo, aspectos estéticos, simbólicos, desempenho, benefícios e funcionalidades 

oferecidas, quando os consumidores também estão no começo da cadeia de valor, 

que existe para produzir o que eles querem e valoriza o que é importante para eles, 

no momento em que produtor e consumidor de comum acordo definem e produzem 

o produto, nas situações de avanços na rapidez, capacidade, efetividade, eficiência 

e utilidade das tecnologias de informação e telecomunicações, nos avanços na 

automação dos processos de elaboração do produto e ambiente de conexão da 

linha de produção, nas excelência do cumprimento das seis dimensões para 

personalizar produtos propostas por Pine (1994), nos métodos no desenvolvimento, 

produção, marketing, distribuição / oferta e processos ligados ao produto, na criação 
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de componentes modulares para os produtos, nos causadores de uma operação 

flexível na constituição dos produtos, na  administração simultânea das cadeias de 

fornecimento e demanda no que se refere ao encontro das necessidades 

individualizadas do mercado consumidor. 

No caso da Agência, o reconhecimento prático pode se dar quando a porção 

padrão dos produtos pode ser produzida centralmente e a característica 

personalizada pode ser produzida no ponto de entrega (ponto de venda) e quando 

há práticas que valorizam o contato pessoal na prestação de serviço na agência. 

No caso de Canais, mais especificamente o internet banking, o 

reconhecimento prático pode se dar quando os canais do segmento proporcionam 

rápida e customizada resposta através da cadeia de valo e quando o site consegue 

dar uma “cara humana”, ou “quase humana” na interação com o cliente, criando uma 

conversação de duas vias com o cliente.  

No caso da Gerência o reconhecimento prático pode se dar quando o alicerce 

da proposta de valor é o atendimento personalizado e quando as pessoas nessa 

posição têm atributos de personalidade como flexibilidade, tolerância a 

ambigüidades, habilidade para monitorar e mudar de comportamento de acordo com 

as situações e empatia pelo cliente. 

Conclui-se que a estratégia do segmento estudado comporta a adoção da 

customização em massa, enquanto proposição estratégica para as unidades de 

análise e que a distância operacional entre a teoria, destinada à customização em 

massa para as unidades de análise e a prática observada no segmento de pessoas 

físicas de alta renda do Personnalité, ainda é grande no que se refere aos produtos, 

pois há ainda muito espaço para que estes sejam desenvolvidos de modo a 

expressar aspectos únicos do cliente e também, há muito espaço, quando se pensa 

na questão da flexibilidade, ainda que haja a aplicação prática da teoria de algumas 

técnicas, como por exemplo: componente modular, administração simultânea das 

cadeias de fornecimento e demanda, e, a primazia dos processos sobre os produtos.  

A questão da Agência também traz uma grande distância entre a teoria e a 

prática da customização em massa, pois os produtos não são produzidos nos pontos 

de vendas, mas sim centralizadamente. A conclusão sobre a gerência conduz 

também para a idéia de grande distanciamento entre a teoria e a prática, mas que 

em alguns momentos, mais especificamente na assessoria financeira que versa 

sobre investimentos, os atributos de personalidade relacionados à customização em 
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massa aparecem. Diferentemente dos produtos, agências e da gerência concluiu-se 

que os canais, mais especificamente o internet banking, proporcionam rápida e 

customizada resposta através da cadeia de valor aos clientes do segmento 

Personnalité tornando pequena a distância entre a teoria e a prática da proposição 

de customização em massa para esta unidade de análise. Logo, das quatro 

unidades de análise estudadas concluiu-se que há uma grande distância entre a 

teoria e a prática da customização em massa para três delas. 

 

 

6.2 Limitações do Estudo 

 

O projeto de caso único, que foi o escolhido para esta pesquisa, é mais 

vulnerável do que os projetos de casos múltiplos. O que se pretende dizer é que os 

benefícios analíticos de ter dois ou mais casos podem ser substanciais. As 

conclusões analíticas que surgiram deste caso único podem ser menos 

contundentes do que aquelas que surgem em casos múltiplos para efeito de 

replicação direta. Todavia, acredita-se na capacidade externa de generalização das 

descobertas deste estudo a partir dos fortes e arrasadores motivos que foram 

apresentados na justificativa desta pesquisa para a escolha do segmento do 

Personnalité. 

O método adotado por esta pesquisa foi muito aberto e concentrou-se em 

reunir uma ampla gama de dados e impressões a partir da observação do segmento 

estudado. Como tal, esta pesquisa exploratória forneceu respostas pouco 

conclusivas para os problemas ou questões indicados, mas indicou quais pesquisas 

devem ser realizadas no futuro.  

 

 

6.3  Sugestões para Estudos Futuros 

 

Determinar o grau de correlação entre as unidades de análise desta pesquisa 

(produtos, agência, canais e gerência), a proposição estratégico-operacional da 

customização em massa aplicada na prática do segmento e a pesquisa de 

satisfação realizada nos segmentos bancários destinados as pessoas físicas de alta 

renda junto aos seus clientes. 
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Comparar e mensurar o impacto qualitativo e quantitativo entre grupos de 

agências bancárias voltadas ao segmento de pessoas físicas de alta renda, que 

adotaram e que não adotaram a customização em massa. Outra sugestão é 

dimensionar qual seria o tempo ideal para o atendimento com qualidade dos clientes 

de alta renda e a quantidade ideal de contatos / dia por gerente, que garantam um 

alto e freqüente contato do gerente para com o cliente. 

Finalmente, considerando a grande distância entre a teoria e a prática da 

customização em massa nas unidades de análise estudadas de produtos, agência e 

gerência para o segmento Personnalité e que a customização em massa é uma 

proposição estratégico – operacional oportuna para os segmentos bancários de alta 

renda, fica a curiosidade científica de se pesquisar quais seriam as etapas 

necessárias a serem cumpridas e de que forma, para que a teoria e a prática da 

customização em massa estivessem muito próximas nestes segmentos bancários. 
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Anexo I – Metodologia da pesquisa para identificar os valores que dirigem os 

Indivíduos de Alta Renda. 

 

 O Levantamento das Informações 

 

Áreas de investigação 

 
  

Para que a Pesquisa de Mercado consiga subsidiar a Officina Sophia 
no seu trabalho de desenvolvimento da Proposta de Valor do 
Personnalité, se fará necessário que o Projeto de Pesquisa a ser 

desenvolvido por Fornecedor externo e investigue as seguintes 
áreas de abordagem: 

 
 Needs, Sonhos e Valores dos Indivíduos dos 
Segmentos; 

 Como esses Needs, Sonhos e Valores impactam a sua 
relação e Expectativas em relação às Instituições 

Financeiras; 
 O que é Valor hoje, em uma Instituição Financeira, 
tanto para a abertura de conta, como para a intensificação 

de relacionamento e concentração de investimentos; 
 Conjunto de operações que consideram a possibilidade 

de realizar com uma Instituição Financeira: conta 
corrente, investimentos, crédito, seguros, previdência, 
cartão de crédito, financiamento casa própria, 

financiamento de veículo, etc; 
 Condições para intensificação da relação com uma 

Instituição Financeira; 
 O que é Básico & Imprescindível em uma Instituição 
financeira dedicada ao segmento hoje, o que é Agregador 

de Valor e o que pode gerar Diferencial Competitivo diante 
da Concorrência; 

 Mais especificamente, o que é Básico & Imprescindível, 
Agregador de Valor e Diferencial em: 

 Atendimento 
 Gerente 
 Investimentos 

 Cartão de Crédito 
 Canais de Atendimento / Conveniência 

 Serviços 
 Crédito 
 Assessoria Financeira 

 Proteção Pessoas e Patrimonial 
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  Como as diferentes ofertas presentes no mercado, são 
percebidas diante desses elementos de Valor; 

 Como o Personnalité é percebido em relação a esses 
elementos de valor; 
 Quais são as áreas de prioridade para ajuste da 

proposta de valor do Personnalité; 
 Quais os elementos que poderiam gerar diferencial 

competitivo para o Personnalité diante da Concorrência 
presente no Mercado? 
 Q

uais as barreiras existentes junto ao público do segmento, 
Cliente das Agências do Itaú, e que, em tendo recebido 

uma oferta do Personnalité, não a aceitaram? 
 

 

A Abordagem 

 
  

As informações desejadas serão obtidas via a combinação de um 
conjunto de procedimentos qualitativos e exploratórios. 

 
A utilização desses procedimentos diversificados deve-se: 

 Ao caráter exploratório do Estudo; 
 A diversidade de óticas de análise passíveis de serem 
utilizadas; 

 A adequação de exploração de diferenças de visão 
entre os diferentes segmentos de público; 

 
Entre os diferentes procedimentos a serem utilizados, consideramos 
desde as Discussões em Grupo convencionais, como os HDG (High 

Dinamic Groups) e os Duos (entrevistas em profundidade com 2 
indivíduos, não necessariamente homogêneos). 

 
Dependendo do segmento de público a ser entrevistado e do 
procedimento a ser utilizado, um Roteiro de entrevista distinto será 

utilizado. 
 

Esses diferentes Roteiros serão desenvolvidos pelo Fornecedor 
contratado e deverão ser revistos pela Officina Sophia para garantir 
o correto entendimento das necessidades do Personnalité, bem 

como a obtenção das informações necessárias para 
desenvolvimento da Proposta de Valor e identificação das variáveis 

intervenientes. 
 
Estes Roteiros serão apresentados pela Officina Sophia, 

oportunamente, ao Personnalité para sua apreciação e aprovação. 
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Recomendação de Amostra a ser obtida 

 

  

O Universo deste Estudo é constituído pelo Total dos 477.833 
Clientes do Personnalité, presentes no mercado brasileiro, bem 

como seus principais Concorrentes, assim como os Clientes 
AOCA, do target do Personnalité, que não migraram para o 

Personnalité. 

Este universo, independente das características tangíveis, hoje 
controladas pela Instituição, tais como Sexo, Renda, Idade, 

Volume de Investimento, Tempo de Relacionamento, pode, 
também ser segmentado por outras óticas que devem impactar 

os Needes, Sonhos e Aspirações dos Indivíduos, tais como: 
Momento de Vida, Profissões, Clientes AOCA, Ex-Clientes do 
Bank Boston, Early Adopters. 

 
Dado o caráter exploratório do Estudo e buscando cobrir os mais 

diversos segmentos e óticas de análise, recomendamos a 
utilização de diferentes amostras, definidas intencionalmente, 

cada qual assim composta e caracterizada: 

Uma das amostras a serem utilizadas, será composta por 
Discussões em Grupo normais. Recomendamos a realização de 

10 sessões de Discussões em Grupo, cada qual assim 
caracterizada e distribuída: 

 

 

Grupo Segmentos 
Renda 
Mensal 

Cidade 

I Clientes AOCA  
Entre R$ 7 a 

R$ 10.000 
São Paulo 

II Clientes AOCA  > R$ 10.000 São Paulo 

III 
Clientes AOCA, abordados e 

Não Migrados 

Entre R$ 7 a 

R$ 10.000 
São Paulo 

IV 
Clientes AOCA, abordados e 

Não Migrados 
> R$ 10.000 São Paulo 

V 
Clientes Personnalité (Ex 
Bank Boston) 

Entre R$ 7 a 
R$ 10.000 

São Paulo 

VI 
Clientes Personnalité (Ex 
Bank Boston) 

> R$ 10.000 São Paulo  

VII 
Clientes Personnalité (origem 
341) 

Entre R$ 5 a 
R$ 7.000 

São Paulo 
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Grupo 
Clientes da 
Concorrência 

Renda Mensal Cidade 

VIII Prime 
R$ 7 à R$ 10.000 
mês 

São Paulo 

IX 
Premier (HSBC) 

e Citi 
> R$ 10.000 mês São Paulo 

X Van Gogh + Geral R$ 7 à R$ 10.000 São Paulo 

 

 

 Complementarmente a esta amostra, sugerimos a utilização de 
outra amostra, também definida intencionalmente, composta por 
11 HDG (mini-grupos com 4 participantes), cada qual assim 

caracterizada e distribuída: 
 

 

HDG 
Clientes Personnalité 

Segtos de Estágio de Vida 
Renda Mensal Praça 

I Singles  R$ 7 à R$ 10.000 mês São Paulo 

II Casais Jovens R$ 7 à R$ 10.000 mês  São Paulo 

III Casais Jovens > R$ 10.000 mês São Paulo 

IV Casais Maduros > R$ 10.000 mês  São Paulo 

 
 

HDG 
Clientes Personnalité 
Posição de Crédito 

Renda Mensal Praça 

V Tomadores  - São Paulo 

 
 

HDG 
Clientes Personnalité 
Segmentos de Profissão 

Renda Mensal Praça 

VI Executivos R$ 7 à R$ 10.000 mês São Paulo 

VII Executivos > R$ 10.000 mês São Paulo 

VIII Profissionais Liberais R$ 7 à R$ 10.000 mês São Paulo 

IX Profissionais Liberais > R$ 10.000 mês  São Paulo 

X Empresários R$ 7 à R$ 10.000 mês São Paulo 

XI Empresários > R$ 10.000 mês São Paulo 
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 Os Mini-Grupos acima apontados serão efetuados, 
fundamentalmente com Clientes Personnalité, não migrados do 

Bank Boston. Admite-se como possibilidade que em cada mini-
grupo (4 participantes) tenha-se no máximo 1 ex-Bank Boston. 

 

 Ainda, complementarmente, recomendamos a realização de 

alguns Duos, com segmentos de públicos específicos, para 
garantir um maior aprofundamento dos temas objeto de 

investigação. Dentro deste princípio, recomendamos a utilização 
de uma amostra, definida intencionalmente, composta por 4 
Duos, (entrevistas em profundidade com 2 participantes por 

sessão), cada qual assim caracterizado e distribuído: 
 

 

Duos 
Segmentos de Clientes 

Personnalité (341 ou 479) 
Renda Mensal Praça 

I 
Vspotters (early adopters 
influenciadores) 

R$ 7 à R$ 10.000 mês 
São Paulo 

II 
Vspotters (early adopters 
influenciadores) 

> R$ 10.000 mês 
São Paulo 

III 
Investidores: R$ 100 à R$ 250 
mil 

- 
São Paulo 

IV 
Investidores: acima R$ 500 
mil 

- 
São Paulo 

 
  
 Essa definição amostral é uma segunda abordagem ao problema, 

incorporando os primeiros ajustes solicitados pelo Banco Itaú. 
 

 

 


