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Marketing - Conselho de Clientes.

ALVARES, Edson Teixeira Júnior. Marketing de Relacionamento

Aplicado aos Bancos de Varejo: uma estratégia para conquistar e

fidelizar clientes. São Paulo: EAESP/FGV, 1996.114p. (Dissertação de

Mestrado apresentada ao Curso de Mestrado (MBA) da EAESP/FGV,

Área de Concentração: Mercadologia)

Resumo: Apresenta o Marketing de Relacionamento como estratégia de

conquista e fidelização de clientes aos Bancos de Varejo no Brasil,

propondo a estruturação de um Database Marketing, e um Conselho

de Clientes, como ferramentas para o processo de relacionamento com

o mercado.

Palavras-Chaves: Marketing de Relacionamento - Conquista -

Fidelização - Clientes - Mercado - Qualidade - Serviços - Database
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APRESENTAÇÃO

Para que uma empresa seja bem sucedida, ela precisa v~nder

aquilo que o cliente quer comprar.

Para saber o que ele quer comprar, a empresa precisa saber quais

são suas necessidades, hábitos, atitudes, tendências e expectativas.

Assim sendo, torna-se necessário conhecer a fundo clientes e

ouvir o que eles têm a dizer.

Os Bancos que não querem ouvir a voz de seus clientes, gastam

milhões de dólares em divulgação, apenas para substituir os clientes

que estão perdendo e, mesmo assim, continuam sem saber porque seus

melhores clientes estão lhes abandonando e qual o segredo dos

concorrentes para conquistá-los.

As expectativas dos clientes, mais que suas necessidades, devem

funcionar como bússolas orientando as ações dos Bancos.·É necessário

ainda, conhecer os pensamentos dos clientes e tentar perceber. a

.empresa da maneira como os clientes a vê.

O autor que mais me influenciou e motivou a escrever esta

monografia foi Regis McKenna. Em seu livro MARKETING DE
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RELACIONAMENTO, ele afirma que: " o marketing está passando por

uma transição - da manipulação da mente dos clientes ao atendimento de suas

necessidades 11.1

Portanto, o objetivo desta dissertação é apresentar o conceito de

Marketing de Relacionamento, como estratégia de conquista e

fidelização de clientes aos Bancos de Varejo no Brasil. Dentro da

abordagem deste tema, será também estudada, a maneira que uma

estrutura de Banco de Dados pode contribuir para a estratégia de

Marketing de Relacionamento.

Finalmente será apresentada uma proposta de umaestrutura de

um "Conselho de Clientes", cujo objetivo é ser utilizado como canal

direto de comunicação com os clientes, que visa aprimorar o

relacionamento entre o Banco e seus clientes.

Ressalto que se trata de uma dissertação com recomendação

operacional, realizada com base em revisão bibliográfica e, portanto,

não envolve pesquisa de campo. A recomendação operacional, será

proposta pelo mestrando ao Banco Real, para ser colocada em prática,

nesta Instituição Bancária.

lMcKENNA, Regis. Marketing de Relacionamento. Rio de Janeiro, Campus, 1993.
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Essa dissertação está estruturada de maneira que as abordagens

começam com caráter teórico e geral, e seguem fechando o foco para

algo mais específico e prático, que é uma proposta de implantação de

uma estratégia de Marketing de Relacionamento, como meio de

fidelização dos clientes dentro do setor bancário, passando por cinco

seções principais.

A primeira seção, denominada "Ambiente de Mudanças e

Tendências Empresariais", é uma seção introdutória, de caráter

informativo geral, que permite - aos que futuramente vierem a ler esta

dissertação - compreender as duas principais forças que estão

impactando as organizações da sociedade pós-capitalista e,

conseqüentemente, os Bancos, que também estão inseridos neste

contexto, no momento da elaboração desta dissertação. Em seguida,

ainda nesta primeira seção, é apresentada uma descrição do cenário do

.Mercado Bancário dentro da conjuntura econômica no Brasil.

A segunda seção denominada liA Caminho de uma Nova

Revolução", aborda os conceitos de Marketing de Relacionamento, e,

busca responder: como este novo conceito de marketing pode se tornar

I,,, ir . I
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uma nova estratégia de fidelização dos clientes, para os Bancos de

'Varejo?

Dentro desta abordagem serão tratados:

- O Database Marketing, como base para conquista e fidelização de

clientes;

- A diferença entre Bancos voltados para o Marketing x Bancos

voltados para o Mercado;

A importância dos fatores intangíveis, no processo de

relacionamento entre os Bancos e os clientes;

-, A importância das pessoas no processo de relacionamento da

Instituição com os clientes;

- A importância da Qualidade e da Excelência nos Serviços, para

estabelecer e fortalecer as relações entre Bancos e clientes.

A terceira seção, denominada" Gestão Mercadológica", aborda

inicialmente uma metáfora feita por Mckenna', sobre novos conceitos e

as novas atitudes no marketing. Ainda nesta seção, são apresentados"

Modelos de Relacionamento" entre empresas e clientes.
/

,Também são expostos alguns tópicos sobre o "processo de fidelização",

dos clientes, que abordam: "

2McKENNA, Regis. Marketing de Relacionamento. Rio de Janeiro, Campus, 1993.
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- As etapas envolvidas em um trabalho de Gestão Mercadológica;

- O Marketing de Relacionamento como um sistema de fidelização

dos clientes;

-.Programas de fidelização;

- Regras básicas para fidelização dos clientes.

A quarta seção, denominada "Conselho de Clientes", contém a nossa

recomendação para o processo de relacionamento direto com os

clientes, e fidelização dos mesmos ao Banco.Nesta seção, abordaremos:

- O objetivo da criação,de um Conselho de Clientes;

- Sugestão para estruturação e funcionamento;

- As limitações para a operacionalização.

Finalmente, a quinta seção, apresenta as "Conclusões" do trabalho,

onde estão expostas essencialmente:

- Resumo das idéias-chave desta dissertação e o aprendizado trazido

com a pesquisa bibliográfica feita;

- Sugestão para continuidade do trabalho.
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1- AMBIENTE DE MUDANÇAS E TENDÊNCIAS EMPRESARIAIS

As mudanças atuais nos negócios não são simples tendências

mas o resultado da ação de duas grandes forças: a globalização dos

mercados; e a disseminação da tecnologia de informação e das redes de

computadores. Cada uma dessas transformações é uma verdadeira

.revolução empresarial. Além disso, tudo acontece ao mesmo tempo e

bastante rapidamente. Uma decorre da outra e a influência de uma

sobre a outra é recíproca.

Alimentando-se mutuamente, essas transformações causam a

impressão de que os negócios e a sociedade estão em meio a uma

revolução comparável, em tamanho e conseqüências, à Revolução

Industrial.

o setor bancário, com certeza, foi um dos primeiros a sentir as

influências e a aderir sua estrutura às rápidas mudanças emergentes.

Mudanças significam oportunidades e perigos. A Revolução

Industrial, ao mesmo tempo que causou danos nos campos e nas

cidades emergentes, trouxe uma prosperidade jamais imaginada. Por
\ ", "
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.outro lado, não se pode afirmar ao certo quais os novos modelos de

trabalho e de desenvolvimento que esta nova revolução irá criar ..

Os investimentos de capital não mais são impelidos por

considerações de ciclos de negócios, mas pela competição globalizada.

O conhecimento e a informação, os dois novos recursos-chave para o

sucesso de um Banco nos próximos anos, comandam conjuntamente as

tendências identificadas no atual mundo dos negócios, dentre as quais

destacam-se: a era do conhecimento; o fim do emprego tradicional; e as

novas estruturas organizacionais, decorrência do desmantelamento da

hierarquia, estrutura que organiza o trabalho desde meados do século

XIX.

A economia de escala passa a ser substituída por uma economia

preocupada com a sinergia, flexibilidade e velocidade. Deixa-se um

pouco o foco em produtos massificados e volta-se também para o

aspecto artesanal dos produtos (feito sob encomenda).

Observa-se, portanto, que a visão de mundo mudou. O exercício

do poder passa de vertical para horizontal. Começa a surgir a

democracia do livre mercado. Não mais se concentram-se esforços no
'\

I
l
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Estado poderoso, o foco principal passa a ser o "Indivíduo". Nos \
\,'

Bancos, a necessidade de agilidade nas negociações, faz com que a

liMa triz 11 - antes centralizadora de todas as decisões, dê mais

autonomia aos Gerentes Regionais, e estes por sua vez, repassam aos

operadores nas redes de agência. Esta autonomia e agilidade estão

sustentadas em mecanismos de acompanhamento das operações, via

Tecnologiade Informação, que abordaremos a seguir.

1.2.- A TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

"Tecnologia de informação (TI) é um conjunto de técnicas e

instrumentos em grande parte de uso geral que, em última análise,

apresentam capacidade genérica de manipulação simbólica. Os

componentes mais relevantes da tecnologia de informação são:

hardware; software; redes de telecomunicações; robôs; e

microprocessadores especializados, além de todos os produtos e
.~ .

serviços usualmente abrigados sob os rótulos de administração de,

escritórios, manufatura integrada por computador (CIM), rede digital

,
-,



de serviços integrados (ISDN), automação comercial e assim por

diante" (Oliveira [1995]3).

A tecnologia de informação, como a globalização, aparece

fundamentalmente como um modo de desempenhar velhas funções

.gastando menos e sendo mais eficiente. Os impactos sobre a

produtividade e a forma geral de organização dos Banos, são muito

significativos por que a TI é diferente de outras formas de tecnologia,

afetando as tarefas de produção e coordenação, bem como expandindo

a memória organizacional.

A integração básica das funções de conversão, armazenamento,

processamento e transmissão através da TI viabiliza a criação ou °
aumento substantivo do grau de inter-relacionamento entre clientes e

Bancos. Os dois componentes críticos que permitem esse maior inter-

relacionamento são as redes de computador e a sua compatibilidade,

incluindo-se a habilidade de recursos humanos comuns e

produtos/ serviços complementares.

30liveira, Antonio Carlos Manfredini C. (1995). "Setor de Informática e Telecomunicações-
Caracterização Geral e Globalização do Setor". O Novo Ambiente Competitivo para a Indústria
Paulista, FDTE, São Paulo, [proc).

10

",
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As redes de computadores são o desenvolvimento. mais

importante no gerenciamento de organizações desde a invenção da

empresa moderna. Elas permitem que a informação usualmente

disseminada através da hierarquia, flua, agora livremente, entre os

indivíduos, alterando, irrevogavelmente, a natureza da autoridade

gerencial e do trabalho.

Essas redes apresentam extemalidades positivas e são tão mais

úteis quanto mais capilares e abrangentes forem. Isto vale para

sistemas de passagens aéreas, redes de caixas automáticos e, também

para redes como a Internet, uma rede pública e amorfa que explodiu

em 1994, e que atualmente, está sendo cogitada para ser a principal via

de acesso do público às instituições financeiras. O que começou como

uma simples rede para troca de programas, jogos ou consultas a

bibliotecas, a Internet vem se expandindo vigorosamente através de

novos softwares e serviços imaginativos para se tornar um dos lugares

.mais eficientes para a realização de negócios. O potencial para troca de

informações é quase inimaginável (Verity [1994r).

4 Verity, John W. (1994). "The Internet - Houi It Will Change The Way You Do Business". Business
Week, Nov (14).
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A interconectividade, ao mesmo tempo que induz novos

investimentos para a administração, abre um novo leque de

possibilidades de conexão entre empresas e dentro da própria empresa,

Entre empresas, temos, por exemplo, a consulta eletrônica que os

Bancos fazem junto ao Banco Central, ao SERASA, entre os próprios

Bancos comercializando títulos, realizando operações de câmbio e com

os clientes através do Home e Office Banking. Já dentro da própria

estrutura do Banco, as informações sobre os clientes ficam disponíveis

a quem necessitar, de maneira muito mais rápida e organizada, do que

há algumas décadas atrás.

Portanto, à medida que aumentam as utilidades da informação,

da tecnologia da informação e do trabalho de informação, os Bancos

encontrarão outras formas de utilizá-las em lugar dos altos

investimentos em bens físicos, tais como redes de agências. No capítulo

3, abordaremos portanto, como esta estrutura da Tecnologia de

Informação, pode auxiliar no Marketing de Relacionamento dos Bancos

de Varejo.
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1.3 - A GLOBALIZAÇÃO DOS MERCADOS

A disseminação dos serviços aéreos a jato, a máquina de fax, os

serviços expressos de remessa internacional, o sistema de telefonia

internacional e barato e as telecomunicações via satélite têm viabilizado

uma movimentação inédita, ágil e fácil de pessoas, bens e informação,

ao redor do mundo.

Os efeitos dos grandes avanços em tecnologias de transportes e

de comunicação têm sido amplificados por reduções de barreiras

econômicas e políticas entre países, facilitando assim os movimentos

internacionais de bens e capital principalmente, e de trabalho em uma

menor extensão. As barreiras comerciais inter-países vêem sendo

.sucessivamente diminuídas com a seqüência das rodadas de

negociações internacionais do GATTs, culminando em janeiro de 1995

com a criação da Organização Mundial do Comércio. Juntos, esses

desenvolvimentos resultaram no início dos mercados globais.
/
I

"I",
'\
\ -,

As exigências de competitividade econômica deram marg~m à

formação de megamercados regionais. A começar pela União Européia,
;' I!
I, i

I
I

,I I

5 .
GeneralAgreement on Tariffs and Tradc.

J
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.\

amplia-se a tendência de criação de grandes mercados c0n:lun~
I
f, ,

(Mercosul, Nafta e Apec), organizados sob um discurso liberal.' A r
t ',.

ampliação das fronteiras de mercados, antes nacionais, mediai-tte a j

\
formação de sistemas econômicos multinacionais, é apontada como um •.

meio de obter, com economia de escala", mais produtividade e
i .
I ;.1competitividade. \ '
. ,

\ .;
I'

\i

Empresas levantam capital em qualquer parte do mundo onde

elas o encontrem em condições mais favoráveis, o que aumenta o nível

de competição no mercado bancário no Brasil. Companhias japonesas

emitem títulos na Europa e arranjam para que suas ações sejam

negociadas na bolsa de valores de Nova Iorque. Investimentos e

aquisições ocorrem sem restrições de nacionalidade, assim como com

as alianças estratégicas: Apple Computer e Sony, GM e Toyota, e

Renault e Volvo. Da mesma forma, os mercados de bens e serviços

.tomam-se globais.

o desenvolvimento internacional das companhias faz com que

elas enfrentem novos e crescentes desafios, e necessitem de parceiros

6
Economia de escala é a redução no custo médio que é obtida quando um único produto é feito em grandes quantidades. Economia de escopo é a

redução no custo total que é obtida quando um grupo de produtos são dos feitos por uma única companhia, ao invés de serem feitos as mesmas
quantidades por um conjunto
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t f
financeiros que estejam dispostos a correr riscos nos investimentos.

Produtos necessitam ser desenvolvidos para satisfazer as necessidades

de diferentes mercados onde eles são transacionados, ao mesmo tempo

que conflitam com os ganhos na eficiência produtiva, advindos com a

instalação de linhas de produção a nível de escala global, instaladas em

um único local, e com a padronização dos produtos. É o exemplo do

que está ocorrendo com a indústria automobilística, que instala uma

fábrica em um país, para produzir um único carro, para vende-lo em

todo o planeta.

Demandas adicionais são impostas às organizações, com a

necessidade de desenvolvimento de meios para a coordenação dos

fluxos de informação, tomada de decisões e implementação de planos

através das fronteiras e zonas de tempo, para superar as diferenças de

idioma e cultura, e para conseguir uma vantagem de dispor de

habilidades e recursos específicosque são mais predominantes em uma

dada região.

Mesmo as empresas que decidem permanecer servindo seu~·

mercado regional ou nacional são afetadas pelo crescimento da.

internacionalização de negócios, pois seus concorrentes ou fornecedor

de menor custo pode ser de outra parte do globo. Isto significa que
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existem fortes forças impelindo as empresas a adotarem adaptações

estratégicas e organizacionais que as auxiliem a operar nestes mercados

internacionais. Apesar de ainda não completamente claras, essas

.adaptações são problemas gerenciais relativamente novos que podem

ser solucionados de várias formas. Independentemente do tipo de

solução adotada, ela certamente promoverá a globalização da atividade

econômica, como conseqüência da redução dos custos de se fazer

negócios internacionalmente.

1.4 - CENÁRIO DO MERCADO BANCÁRIO NO BRASIL

A realidade para as empresas brasileiras não é diferente. O

Brasil, antes do Plano Real, vivia: uma crescente instabilidade

econômica. O ganho inflacionário fez com que as instituições

financeiras não se preocupassem com seu posicionamento no mercado ..

Não sentiam a necessidade de adotar estratégias mercadológicas

competitivas, pois, o "lucro" vinha de forma fácil e indolor. Os clientes

eram vistos apenas como fonte de renda, não se preocupando, os

bancos, com a satisfação de suas necessidades.

,
;

I'

r
"'.j
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Quando o Plano Real foi implantado em julho de 1994,depois delumà; J
i

prévia preparação nos meses antecedentes, a sociedade não acreditava .i

• I

e não estava esperando o sucesso alcançado.

Este fato provocou, entre outras conseqüências, a estabilização

econômica com os índices de inflação atingindo níveis incrivelmente

baixos para os nossos padrões, inimagináveis - pode-se afirmar - para a

maioria dos brasileiros e também dos estrangeiros.

Estas baixas taxas de inflação têm sido mantidas durante um longo

período de tempo e as previsões indicam que existem fortes razões

para que permaneçam nos níveis atuais nos próximos meses.

Assim, seria natural que tal fato provocasse uma verdadeira revolução

na forma de conduzir a estratégia dos negócios, já que a mudança

radical do ambiente econômico, exigirá de todos os participantes do

mercado, novos parâmetros de convivência e adaptação para os novos

tempos que fatalmente viriam como frutos do sucesso do plano de

estabilização.

Não seriam apenas pequenos ajustes ou leves mudanças que dariam,
\

aos agentes econômicos, as condições de continuar as suas atividades,

utilizando-se das mesmas estruturas que estariam alavancando suas

operações, sem incorrer em grandes riscos de insucesso empresarial.
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A d dade é inda hoi , ~ tgran e ver a e e que, am a o)e, existem muitos segmentos
I

que não entenderam a presente necessidade de promover profundos

ajustes, que terão de contemplar as novas situações criadas nos

mercados onde atuam e adequá-las à nova realidade,

o segmento financeiro e, particularmente, os Bancos, foram

severamente atingidos pelo sucesso do Plano Real. Outras atividades

também sofreram direta e indiretamente com este fenômeno, mas de

,forma 'diferente, ou porque já tinham iniciado, há tempos, os ajustes de

suas atividades ou até o incremento das atividades com um grande

crescimento econômico, deixou resultados bastante promissores. É

importante destacar que qualquer crise detectada em outro segmento

fica circunscrita ao seu setor ou à empresa, enquanto no sistema

financeiro, ela se alastra, contaminando a economia como um todo,

criando uma situação insustentável.

O Brasil de hoje é diferente e, com certeza, essa tendência da ?"'....,

I
(

,economia refletirá no comportamento de sua sociedade. Para que os

bancos garantam seus resultados desejados, serão necessários esforços

verdadeiramente eficazes, com planos orçamentários, metas
\
I
I

estimuladoras e arrojadas, objetivando a efetividade em um mercado
I /

altamente competitivo, i
\

1

(
) ,
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Nestes últimos anos, temos visto uma avalanche de mudanças em .
\ I
I I

todas as áreas. A informática e a tecnologia de informação - como foi''

.citado anteriormente - estão mexendo com todos os antigos conceitos

de "como deve ser, ou, como deve atuar" uma organização bancária.

No ramo bancário em todo o planeta - principalmente para os

bancos varejistas - está sendo difícil acompanhar a dinâmica e

proporções destas mudanças. Surge portanto,a ânsia em tentar

responder a questão básica dos autores Hamel e Prahalad 7: - IICOMO

SERÁ O FUTURO ?"

Num momento no qual, as fusões e aquisições entre gr~ndes

Bancos estão se tornando constantes, não só no Brasil mas em todo o

globo, nos deparamos com dúvidas como:

- Qual a melhor estratégia para a empresa?

- O que queríamos ontem, é o que queremos hoje?

- E quanto ao futuro, quais as tendências para o mercado bancário? Os ,F" ,

investimentos feitos hoje, trarão retorno quando ? E por quanto

t~mpo?

- Haverá Bancos de Varejo no ano 2000? Como serão? \

7HAMEL, Gary.; PRAHALAD, C. K. Competindo pelo Futuro. Rio de Janeiro, Campus, 1995.



20:.r-.
: " j

')
A atividade bancária é muito ampla e abrangente; com a I!

~I
introdução das holdings de um banco só e com a possibilidade de I
relaxamento de algumas restrições impostas ao setor, onúmero e a ~1f

; \.
variedade de serviços oferecidos pelos bancos comerciais e seus !\1
afiliados se expandiram.

Embora os bancos comerciais sempre tenham operado em um

ambiente competitivo, recentemente, a concorrência ficou ainda mais

intensa. Na verdade, forças competitivas devidas a mudanças

tecnológicas, demográficas e regulamentárias, muito provavelmente,

contribuirão para modificar os serviços oferecidos pelos bancos,

reduzir o papel destas instituições no sistema financeiro e alterar a

estrutura dos bancos comerciais.

Esse novo cenário mundial que está afetando os Bancos no Brasil,

exige uma reviravolta no Marketing destas instituições Os clientes

prospects (clientes potenciais) e desconhecidos devem tomar-se

identificados. A comunicação individual com os consumidores passa a

ser vital. A partir daí, deverá ser alimentado um banco de dados com

todas as informações dos clientes, passando os mesmos a ser atendidos

de forma diferenciada, garantindo, assim, a sua satisfação. Esse é o

princípio do Marketing de Relacionamento, que será melhor explorado
I
\
!
)

\
1

':
'~f·• I./~



no Capítulo 2 no item DATA BASE MARKETING : A BASE PARA

CONQUISTA E FIDELIZAÇÃODE CLIENTES.

Assim os Bancos devem voltar-se para os clientes, buscando o

diálogo, com intuito de descobrir suas necessidades e satisfazê-las.

Descobertas as necessidades, alimenta-se o banco de dados da empresa

como subsídio para futuras transações. Fazer com que os clientes

participem na concepção dos produtos que satisfaçam suas

necessidades. Oferecer recompensas aos cliente assíduos, abrindo

possibilidade de divulgação feita pelos clientes satisfeitos, Marketing

boca-a-boca.

Enfocando a individualização e a exclusividade do produto,

observar a manifestação de semelhanças marcantes e adequar o serviço

como diferencial na venda. Buscar sempre o feedback (retorno) do

cliente a respeito da satisfação de suas necessidades.

Diante da reviravolta do Marketing, observa-se que o foco sai do

produto/ serviço para o indivíduo. Dentro deste contexto, as empresas

que quiserem perpetuar-se no mercado deverão se adequar a esta nova

realidade. As empresas deverão ser reinventadas.
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Mudança, mudança, mudança. precisamos apreender a lidar com

ela, a prosperar com ela. Este é o refrão incansável de hoje. Mas Tom

Peters" afirma que ele é incorreto.

Por incrível que pareça, Peters afirma que nós temos é que ir

além da mudança e abraçar nada menos que o abandono literal das

convenções que nos trouxeram a este ponto. Nós devemos no momento

atual, apagar a palavra "mudança" de nosso vocabulário e substituí-la

por "revolução".

1.
'"

8PETERS, Tom. Tempos Loucos Exigem Organizações Malucas, Harbra, 1995.
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2 - A CAMINHO DE UMA NOVA REVOLUÇÃO

"O Marketing é orientado para a criação, e não para o controle de um

d "9merca o...

Criação voltada para a satisfação das necessidades dos clientes.

Este é novo enfoque dado pelo Marketing de Relacionamento. Criar

relações com os clientes.

o marketing não deve ser mais uma função, mas sim, uma

forma de fazer negócios, que integra o cliente à elaboração do produto,

desenvolvendo um processo sistemático de interação que dará

segurança na relação empresa-cliente.

Os clientes, atualmente, recebem uma assistência que não é

muito condizente com o Marketing de Relacionamento. A maioria das

empresas peca ao pensar que conhece a fundo a opinião de seus

clientes sem ter feito, ao menos, uma consulta.

9McKENNA, Regis. Marketing de Relacionamento. Rio de Janeiro, Campus, 1993.
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Contudo, nos últimos 20 anos, uma verdadeira revolução vem

acontecendo nos Bancos. Nesse período, acompanhando a evolução da

sociedade moderna cada vez mais equipada com recursos

tecnológicos, como a TV e o Videocassete, o fax e o telefone celular, os

Bancos ofereceram uma variada gama de facilidades para seus clientes,

começando com a automação das agências, o cartão magnético, os

terminais de consulta, o auto-serviço, o home e office banking e o

atualmente crescente uso do telefone/fax para entrega de serviços. Ao

longo desse processo os Bancos mostraram que estão bem preparados

para comandar revoluções.

No Brasil, os Bancos foram capazes de viabilizar uma incipiente

indústria de informática. Por um período de tempo a Automação

Bancária brasileira, limitada pela insuficiente estrutura de

.telecomunicações, esteve a frente da mundial, antecipando-se aos

demais países no uso de sistemas distribuídos com inteligência em

nível das agências. Hoje os Bancos encontram-se em ritmo acelerado,

acompanhando de perto as tendências mundiais, mas cautelosos face à

mudança macroeconômica mencionada anteriormente, ocorrida após o
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Plano Real, mudando a ênfase na administração do "float"lO,para a

administração do "spread"ll. No ritmo atual, os Bancos investem em

equipamentos de informática, telecomunicações e nos softwares

correspondentes, o equivalente a US$ 1,5 Bilhão por ano respondendo,

portanto, por cerca de 20%de todo o mercado nacional.

Altamente competitivos, entretanto, os Bancos continuam

buscando meios para se diferenciar de seus concorrentes. No momento

.presente, por dever do ofício, sou testemunha e agente desta corrida

pela conquista do cliente.

Em que pese todo impacto do uso atual de tecnologia pelos

Bancos e o que eles já foram capazes de fazer, o que se observa, ainda

hoje, é o mesmo Banco de antigamente, cujo contato com seu cliente

tornou-se tecnológico. Todos os dispositivos tais como terminais de

consulta, os caixas automáticos, hame e affice banking , apenas

informatizaram o processo de contato cliente-banco.

10 Valores total dos documentos de caixa depositados para crédito imediato provisório, mas que estão
em processo de cobrança junto aos bancos sacados; Também conhecidos como fundos ainda não
recebidos.

11 Margem _É a diferença entre o retorno sobre os ativos e o custo dos passivos; é a margem de lucro.
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A atitude do Banco para com o cliente, entretanto, quase não

mudou. Se anteriormente o cliente ia até a agência para sacar, depositar

.consultar seu extrato ou obter um empréstimo, e para tanto enfrentava

filas e uma certa indiferença do Banco,hoje ele faz as mesmas coisas via

telefone ou caixa automático, porém a indiferença do Banco parece a

mesma. O cliente trata com máquinas ou atendentes treinados, mas

ninguém parece se interessar, de fato, pela sua situação no Banco.

Há uma corrida pela abertura de novas contas com metas e

programas gerenCiaIS,mas ninguém parece se interessar pelo que

acontece depois, com as contas abertas.

É aqui que antecipamos outra revolução. Ou evolução. Já com os

sistemas informatizados, com grande e poderoso banco de dados, os

Bancos poderão finalmente explorar o enorme manancial de dados

gerados pelas transações de seus clientes. Poderão formar os Data Base

Marketing (que será abordado a seguir neste trabalho) e desenvolver a

segmentação dos clientes chegando enfim ao sonhado segmento

unitário, onde cada cliente será acompanhado em toda sua história no

.Banco e desenvolvendo o "Relationship Banking" que de fato

aproximará o banco do cliente.



27

Essa será a revolução definitiva. E ela está se iniciando.

2.1 - DATABASE MARKETING A BASE DE CONQUISTA E

:r:IDELIZAÇÀODE CLIENTES

o que é um Sistema de Informações de Marketing ou Data Base

Mercadológico? " É um complexo estruturado de pessoas, máquinas e

procedimentos em interação, projetados para gerar um fluxo ordenado de

informações pertinentes, coletados tanto de fontes internas quanto externas da

empresa, para uso como base de tomada de decisões em áreas de

responsabilidade específica da administração de Marketing." 12

No passado - e estou falando de um passado não tão remoto

assim - não havia empresa que não tivesse o seu mailing listo Ha~ia até

um verdadeiro festival de mailing lists.

o mailing list dos cartões de Natal, o mailing list pessoal do Presidente

do Banco, mailing list dos convidados que foram aos eventos

patrocinados pelo Banco, e assim por diante.

12 SMITH, Samuel V. BRIEN, Richard H. STAFFORD, James E. Readings in Marketing Information
System.
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Hoje já nem se fala nesta palavra - mailing listo O que se fala é f' \

"1
Banco de Dados.

Banco de Dados, porém, são mais do que simplesmente uma

porção de nomes e endereços em ordem alfabética. Há inúmeras

informações que podem ser armazenadas e usadas. A partir do uso das

informações, o que o Banco pode praticar são políticas muito

avançadas de Database Marketing, Marketing de Relacionamento, one-

. to-one markeiing, frequency markeiing, programas de lealdade a marca,

programas de apoio à força de vendas e automação da força de vendas,

tudo isto porque, definitivamente, a época dos mailing lists é coisa do

passado.

Os Bancos de Dados modernos permitem administrar,

dinamicamente, os dados mais diversos : perfil empresarial dos

clientes, perfil de compra, de uso dos produtos, de uso dos serviços que

o Banco oferece, perfil pessoal dos clientes, preferências, gostos,

formação acadêmica / profissional, hobbies, interesses profissionais,

bens possuídos, tipo de residência, informações sobre a unidade

familiar.

O objetivo são ações de marketing tão personalizadas quanto
\\, \

possível: vendas, divulgação, pesquisa, promoção, lançamentos de

novos produtos, remessas de amostras, convites para eventos, etc.
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A partir do registro e do acompanhamento completo - que os

.americanos chamam de irack record - e do próprio relacionamento - são

detectadas tendências e estabelecidas segmentações especiais. Da

mesma forma, é possível programar novas ações personalizadas e

estreitar, ca.da vez mais, o relacionamento com o cliente, o que acaba

por representar lealdade do cliente à marca ou ao produto.

É fundamental, no entanto, que os Bancos percebam, que o Databasé

Marketing não termina quando as informações são postas no

computador; apenas está começando. Ou seja, apenas dispor das

:i:hformaçõese de avançados equipamentos de informática não faz do

Banco, um centro de inteligência. O diferencial é saber manejar os
/

dados, direcionando a mensagem para os consumidores em potencial e

maximizando o retorno do investimento.

Portanto, os Bancos precisam investir e implantar um "Data Base

Mercadológico" flexível, facilitando o processamento das informações.

É importante que a filosofia de se utilizar um Banco de Dados
\

seja disseminada, criando uma demanda por essas informações, como

forma de auxiliar o usuário a satisfazer as necessidades tanto presentes
-,

quanto futuras dos respectivos clientes. O fácil acesso aos dados \
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favorecerá ações pró-ativas por parte da instituição. O exemplo claro

da necessidade de informações é o turn-over (rodízio) de gerentes de

agências.

Alguns fatores internos que podem levar os Bancos a adotarem um

Data Base Mercadológico:

1. O Marketing dos Bancos necessita tomar decisões com mais

velocidade em função de que as necessidades dos clientes

estão sempre em mutações, refletindo na diminuição do ciclo

de vida de produtos e serviços;

2. O Marketing tornou-se mais complexo e diversificado em

função da concorrência, reações do consumidor, aumento da

tecnologia de ponta e escassez de recursos, contribuindo para

a necessidade de obter informações do mercado;

3. A imensa quantidade de informação obriga os Bancos a

selecionarem os dados que, efetivamente, irão contribuir para

uma melhor e mais adequada estratégia mercadológica;
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4. As informações são repassadas aos interessados de forma

seletiva, de modo que os mesmos utilizam apenas o que

desejam e realmente precisam;

5. Os Bancos podem avaliar e analisar, rapidamente, as

tendências do mercado consumidor;

6. Os Bancos são grupos de pessoas que combinamo seus

próprios esforços e outros recursos tais como dinheiro,

materiais e informações, para o alcance dos objetivos

condizentes com a missão da empresa.

A estrutura mínima do Database Mercadológico, deverá

centralizar em uma única base de dados, informações relativas aos

clientes e prospects do Banco.

Com os dados das transações dos clientes, os Bancos "sabem"

toda sua história, seus hábitos e necessidades. Utilizando esses dados,

os Bancos atingirão um "terceiro estágio" em sua evolução enquanto

prestadores de serviços.
<-, ,
k '~I

No primeiro estágio, na era da pré-informatização, o Banco era

estático e imóvel. O cliente ia até ele. No segundo, a era da
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.informatização, o Banco passou a se mover e a seguir o cliente em sua

evolução, tentando identificar seus movimentos e em seguida

desenvolver mecanismos para satisfazer as necessidades já expressas

dos clientes. A nossa visão é de que haverá uma nova revolução, na era

da pós-informatização quando, usando a imensa variedade de dados

de cada cliente e aprendendo a, efetivamente, interagir com ele, os

bancos se anteciparão ao cliente, e terão para oferecer-lhe aquilo de

que ele irá necessitar.

Neste 3° estágio descrito, os Bancos deixarão de ser

empreendimento "labor intensive" e se tornarão "knowledge

intensive". Convém preparar-se para enfrentar a concorrência nessas

novas bases.

Portanto, o Marketing de Relacionamento se preocupará em

manter os seus clientes satisfeitos e não apenas em conquistar novos

compradores. Relações baseadas na confiança, construídas em cima de

expectativas em relação ao futuro.

Assim, torna-se necessário para os Bancos:

• Manter um contato estreito através de um Conselho de

Clientes; ",
',, \

\..~
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• Chamar seus clientes para dentro da empresa;

• Abrir um canal para que o cliente faça contribuições

sistemáticas;

• Estimular o intercâmbio de funcionários com fornecedores

e clientes;

• Criar programas gradativos de assistência ao cliente;

• Sujeitar o gerenciamento à aprovação do cliente;

• Transmitir conhecimentos específicos da empresa ao

cliente.

Os Bancos devem orientar suas ações de acordo com os clientes,

mas, também agir de acordo com o mercado, que é formado por

clientes e não clientes. Os não clientes são sempre mais numerosos que

os clientes, significando portanto, novas oportunidades.

2.2 - BANCOS VOLTADOS PARA O MARKETING x BANCOS

VOLTADOS PARA O MERCADO

"

, ~
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Atualmente podemos identificar dois padrões diferentes .1ê}
\11'

conduta dos Bancos, em suas estratégias de marketing, descritos 'la
'K ~.-
I •

segurr. í·

Um padrão, é aquele tradicional que Mckenna" classifica comJ .

l r
"voltado para o marketing", Neste padrão, o Banco usa métodos-

tradicionais de promoções de marketing e comunicação com o P~bliCÜ

a fim de capturar a mente do consumidor. Muitas vezes, age como se

um conjunto de palavras e imagens conquistasse, repentinamente, a

fidelidade do cliente. Isso é muito improvável no ambiente atual, de

diversidade de opções.

Os produtos "voltados para o markeiing", são menos adaptáveis e

baseiam-se na definição limitada de produto. Ou seja, possuem

.definições específicas e limitadas.

O outro padrão, Mckenna classifica como "voltado para o

mercado". Esta abordagem implica, de certa forma, que o mercado diz.
I ."-_J

ao Banco o que e como fazer, através do diálogo entre o Banco e o

cliente, e entre o Banco e o mercado. Assim, os produtos, serviços e
; "-. ','

;'

13McKENNA, Regis. Marketing de Relacionamento. Rio de Janeiro, Campus,'1993.
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abordagens ao mercado são alterados, modificados, mudados e,

freqüentemente, criados por esses diálogos.

o posicionamento dos produtos do Banco, não é só uma questão

de inventar e oferecer um produto singular. É muito mais uma questão

de o Banco adaptar rapidamente sua tecnologia como resposta ao

diálogo com os clientes e com o mercado.

Os produtos voltados para o mercado baseiam-se, para seu

.próprio sucesso, na compreensão das necessidades dos clientes, no

ambiente competitivo e nas questões essenciais para o setor.

As atitudes, e não as palavras, fazem as coisas acontecerem.

Em setores dinâmicos, como o setor bancário no Brasil, de um

ano para o outro, o ambiente competitivo geralmente se transforma. Os

Bancos precisam acompanhar constantemente o mercado, a fim de

identificar mudanças nas atitudes e opiniões dos clientes.

2.3 - ENFOQUE NOS FATORES INTANGíVEIS

Um Banco pode estar muito adiante de seus concorrentes, se

conseguir estabelecer um posicionamento baseado em fatores

,i
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intangíveis, tais como liderança em tecnologia, qualidade,
I

.confiabilidade e sertnço. Os aspectos intangíveis, não podem ser
(

mensurados de forma adequada, nem tão pouco descritos por

números. Contudo como forças de posicionamento, são muito

poderosos.

O avanço tecnológico tem contribuído para substituição do

homem pela máquina. Diante disso, automaticamente, cria-se uma

certa distância entre os seres humanos. O serviço não é mais um

invento. É um processo de criação de um ambiente de informações,

garantias e conforto ao consumidor. Aliança do high-tech aohigh-touch.

A tecnologia da informação (que foi abordada no capítulo 1), é o

carro-chefe para as ações no final deste século. Ela está dando poder às

pessoas, na' forma de escolhas múltiplas e forçou as grandes

corporações a se dobrarem às diferentes preferências dos

consumidores.

/ '

"Não basta satisfazer o cliente, é preciso encantá-lo. Deve-se ouvir sua

opinião e "amarrá-la" a ações concretas na empresa."14

14
WHITELEY, Richard. Ouvir a cliente é o melhor caminho do sucesso. São Paulo, Folha de São Paulo, Folha

Management n° 5, Setembro de 1995.
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O primeiro passo para encantar o cliente é ouvindo-o. Ouvir a )\

opinião do cliente significa escutar (identificá-los e lhes dar ouvidos) e

agir.

Agir com compromisso baseado em relações sólidas. Tendo a
t

honestidade como princípio básico para o relacionamento, ,-\'\

resguardando os interesses de ambas as partes. Isto, as máquinas não 'j

podem fazer, somente as pessoas.

2.3.1 - "TUDO VEM DAS PESSOAS 11 (Tom Peters)"

Uma vez que o sucesso do Marketing nos Bancos, está atrelado

ao nível de qualidade oferecido, não só dos produtos e serviços, 'como

também das pessoas comprometidas e motivadas, se as empresas

deixarem de investir em seus colaboradores estão deixando de investir

na qualidade dos seus produtos, sejam quais forem, pois diferencial,

hoje, é o high-touch.

IS PEfERS, Tom. Tempos Loucos Exigem Orgallizações Malucas, Harbra, 1995,
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Dentro deste enfoque, a qualidade e excelência no atendimento,

tomam-se fatores de significativa importância que dão condições ao

atendimento dessas necessidades de maneira satisfatória ao cliente, e

são fatores críticos de sucesso de uma estratégia de Marketing de

Relacionamento.

Podemos compreender atendimento, de acordo com Zemke",

que destaca alguns princípios necessários ao bom atendimento:

• Ouvir, entender e corresponder às necessidades dos

clientes, bem como suas expectativas mutantes, de forma

personalizada e criativa;

• Estabelecer visão clara do que é atendimento superior,

comunicar essa visão aos colaboradores, em todos os

níveis, e assegurar-se de que a qualidade do atendimento

seja importante para todos da empresa;

• Ter bons colaboradores, treinando-os cuidadosa e

extensivamente, em nível de conhecimentos e aptidões

"para atingir padrões de atendimento e dar-lhes autonomia;

/

16 ZEMKE Ron.; SCHAAF Dick. A Nova Estratégia do Marketing.
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• Reconhecer e recompensar realizações no atendimento,

celebrando os funcionários que dão "um passo além" por

seus clientes.

2.3.2 - EXCELÊNCIA NOS SERVIÇOS

o que é Administração de Serviços? É um enfoque da

.organização toda, que faz a "Qualidade dos Serviços", de tal forma que

o cliente sinta e perceba, como sendo este o principal diferencial

competitivo da empresa, no mercado.

Para que tornemos isso uma realidade, temos que construir uma

"Cultura de Serviço", na qual a excelência do serviço realizado para o

cliente seja semeada e reconhecida por todos os colaboradores do

Banco. Quando a Alta Administração do Banco compreender e

contribuir para a "Missão dos Serviços" no Banco, sua linha de frente

terá um maior apoio para atender os clientes externos.

o modo como os colaboradores se sentem é o modo como os

seus clientes irão se sentir.
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[an Carlzon - Presidente da SAS (Scandinavian Airlines): "no

lado do ativo, podemos ver tantos aviões valendo uns quatro bilhões, mas está

.errado. O que devemos colocar no lado do ativo é o transporte de tantos clientes

satisfeitos com o nosso serviço e disposto a pagar por ele novamente. "17 .

Parodiando o autor, dizemos "no lado do ativo, não devemos ter

somente milhares de operações e imobilizado, dados evidenciados no

Balanço Financeiro e Econômico do Banco e, sim clientes satisfeitos e

fidelizados com os serviços prestados, dados que devem compor o

Balanço Social do Banco."

2.3.3 - HORAS DA VERDADE: QUANDO SEU "pRODUTO,j É UM

SERVIÇO

A Hora da Verdade (H.D. V.) é

qualquer episódio no qual o cliente

entra em contato com qualquer

aspecto da organização e obtém

uma impressão da qualidade de

seus serviços.

[an Carlzon.
APUD Karl Albrecht [1992]

17APUD ALBRECHT, Karl. R~volução 1105 Serviços. São Paulo, Pioneira, 1992.
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Albert Einstein, um dos nossos maiores cientistas e filósofos,

certa vez descreveu sua visão da realidade dizendo, "Deus está nos

detalhes". Ele acreditava que nada, ao nível microscópico da existência,

tinha sido deixado ao acaso; tudo era planejado. Podemos parafrasear

.Einsten para nossos fins : qualidade do serviço está nos detalhes. Ou

seja, a relação entre o fornecedor do serviço (Bancos)e o comprador do .

serviço (clientes) está presente em muitos pontos individualizados de

contato.

Este fato torna um produto sob a forma de serviço fundamental

e, inevitavelmente, distinto de um produto físico tangível,

especialmente no que se refere à garantia de qualidade.

Um serviço bancário é "fabricado" no ato da entrega, e tem que

estar disponível em muitos pontos de entrega - as agências. Isto

significa que os métodos tradicionais de controle de qualidade -

centralização e inspeção - deixam de ser válidos. Precisamos de um

novo conceito de qualidade de serviço, que leve em conta o processo,

fundamentalmente humano, de geração e entrega do produto.



Utilizando a metáfora de [an Carlzon, citada por Albrecht", sobre

"A Hora da Verdade", o ponto de vista de administração de serviços

sugere que essas muitas horas da verdade representam as pedras

fundamentais do "produto" - serviço. A hora da verdade é o átomo

básico do serviço, a menor unidade indivisível de valor entregue aos

clientes do Banco.

Vale lembrar, que nem todas as horas da verdade envolvem

interação direta dos funcionários do Bancocom os clientes. Quando um

cliente vê uma peça de publicidade do Banco, essa é uma hora da

verdade que gera uma impressão. A somatória de todas as horas da

verdade, possíveis, experimentadas por seus clientes, humanas ou não,

transforma-se em sua imagem em termos de serviço.

Este é um conceito provocante. Cada funcionário que presta um

.serviço, é um administrador, de um certo modo. Cada um deles

controla o resultado da hora da verdade exercendo controle sobre seu

próprio comportamento em relação ao cliente. Se o pessoal que atende

os clientes for apático, desagradável, inamistoso, frio, distante ou

pouco cooperativo, suas horas da verdade estarão "indo para o brejo"

18 APUD ALBRECHT, Karl. Revolução 110S Serviços. São Paulo, Pioneira, 1992.
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velozmente. Se for ativo, agradável, caloroso, amistoso, cooperativo e

usar de iniciativa para resolver o problema do cliente, então, suas

horas da verdade serão brilhantes, e o cliente tenderá a generalizar

essas experiências criando uma boa imagem geral do serviço.

2.3.4 - QUALIDADE É ESSENCIAL

o processo de qualidade envolve uma gama de fatores que serão

responsáveis pelo sucesso da empresa e, por isso, não se faz necessário

abordar uma definição acadêmica do processo. Qualidade envolve

tudo e todos.

Qualidade Total ou morte, é a palavra de ordem em todos os

bancos, de todas as dimensões. Este grito de guerra é dado em meio a

uma borrasca, causada pelas transformações sentidas, subitamente, no

mercado financeiro, decorrente da estabilização monetária e da

globalização acelerada da economia.

A competição ganhou contornos mais vivos, pois cada banco

compete não apenas com os demais bancos, mas também contra um

adversário cada vez mais presente: a desintermediação.
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Todos sentem a necessidade de reorientar as pOlíticaS'll.aI'.. \l
, \

tecnologia e, principahnente a cultura empresarial. : \

fI
O setor financeiro tem se motivado mais fortemente para: ~

. . \ I
obtenção da Qualidade Total, através do uso inovativo, diferenciado de

.~.tecnologia.

Os bancos estão diante de um novo paradigma : a estabilização

monetária e a integração internacional estão mudando o perfil do setor

financeiro no Brasil.

A qualidade deve incidir na rotina da atuação dos bancos através

de dois fatores:

- Na atenção para C0111 o cliente, quanto ao fornecimento de produtos e

serviços; e

- Na qualidade da gestão, na gerência interna, controle de risco, gestão

mais apurada.
.\ ,.
\t./

Levar o banco ao cliente é a idéia fixa - e isto tanto está sendo

feitoatravés da comunicação telefônica, quanto do uso de mensageiros

com motos. Ainda que haja clientes que gostam de tomar cafezinho

com o gerente, o custo da operação em agência sai muito caro.
~
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Quando a inflação estava elevada, valia a pena abrir agências etn
~ ~'.I,

grande número, porque qualquer captação acabava justificando os
/\'..

custos. Hoje não mais. Necessário é, um bom Database Marketing, qrlé
I"~

faça o Banco conhecer o perfil do cliente à distância - por aí chega-sei~~

um mercado maior, com custo mais baixo.

A rede tem de existir, porém justificando-se cada agência.

Os mercados nacional e internacional tendem a se fundir e a

tecnologia a se disseminar, dando acentuada importância à

compatibilidade.

A Qualidade, no entanto, passa pela tecnologia e também pela

cultura da equipe de cada instituição. Esta é a batalha mais delicada,

que requer da direção do Banco uma precisa definição de seus

.objetivos.

Tenho notado uma acentuada preocupação com a qualidade, o

que implica, em todas as suas etapas, boas formas de comunicação. O~

serviços devem ser bons, isto é, chegar com precisão aos clientes. A ,\
" ~

gestão tem de ser cada vez melhor, o que implica a disponibilidade de

informações para tomada de decisões gerenciais.
,.'

"



o cliente está querendo cada vez mais que o Banco seja também. ;" ,

seu consultor financeiro - e aí, mais do que nunca, é importante a

tecnologia, COlno forma de fazer chegar ao próprio cliente as

informações de mercado. Os serviços financeiros se tomam mais

amplos, o que obriga os Bancos a buscar parcerias nas caixas dos

supermercados, shopping centers, dos restaurantes. A qualidade dos

serviços dos Bancos, portanto, passa a depender de maior número de

pessoas, dentro e fora dos Bancos. Por isso é que os Bancos precisam

maiores cuidados na configuração dos procedimentos.

A prática da qualidade exige avaliação constante. Ora, quem

pode melhor avaliar a qualidade dos serviços, senão aquele que se

beneficiou deles?

A Avaliação de Desempenho tão discutida, deve ser feita pelos

próprios clientes, sejam eles internos ou externos. São eles quem devem

avaliar através de questionários ej ou Conselho de Cliente, a qualidade

dos serviços prestados por todos os colaboradores, em geral, e por cada

um especificamente.
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Partindo-se da buscada satisfação das necessidades dos clientes,

oferecendo excelência e qualidade nos produtos e serviços, é necessário

portanto, que a instituição como um todo, esteja atenta para perceber

quem são seus clientes e o que eles pensam e sentem.

Como o Banco pode saber isto? É o que veremos a seguir.
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3 - GESTÃO MERCADOLÓGICA

Marketing é a técnica de

conquistar econservar clientes.

Theodore Levitt.
APUD Mckenna [1993]

A falta de assimilação do que é o Marketing tem sido evidente em

muitas empresas que falharam porque não entendiam os mercados nos

quais atuavam.

" O Marketing é uma filosofia de administração total. É muito mais que

venda ou promoção; seu impacto deve ser sentido por toda a companhia ou

,organização para assegurar uma compreensão completa das necessidades do

consumidor. O consumidor vem primeiro.

A lucratividade deve ser uma meta estratégica de Marketing - não

simplesmente ganhar dinheiro, mas assegurar que as companhias sobrevivam

em um ambiente de rápidas transformações." 19

A revolução que está ocorrendo no Marketing , sugere que sejam

redefinidos os conceitos de marketing e posicionamento para os

produtos e para o Banco.

19 JOSEPH, David,; McBURNIE Tony. Marketing P/uso
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Para que os Bancos sejam capazes de detectar as necessidades de

seus clientes, deverá ser desenvolvida uma restruturação interna. Neste

caso, o Marketing não poderá ter uma ação isolada, toda a organização

deve estar voltada para o Marketing. O Marketing é uma orientação à

criação para obtenção de melhores resultados, e não simplesmente

controle.

A estrutura dos Bancos está fundamentada em produtos e

serviços, ao passo que toda estrutura tem de estar voltada para atender

o cliente em todas as suas necessidades, com grupos de colaboradores

polifuncionais capazes de estreitar de forma decisiva o relacionamento

com os clientes.

O Marketing de relacionamento nos Bancos deverá abordar dois

segmentos de clientes: o cliente interno e o cliente externo.

A partir do levantamento das necessidades dos clientes infernos

e externos, a instituição poderá adotar uma postura estratégica que

possibilite o atendimento e a superação das mesmas.
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Observa-se que a restruturação interna deverá ser adotada

primeiramente, para que a instituição esteja preparada e comprometida

a descobrir as necessidades dos clientes e a satisfazê-las, visando em

seguida uma ação mercadológica direcionada para o cliente externo.

Para que possamos encantar os clientes do Banco, precisamos

conhecer a fundo as pessoas. O ser humano é único e os mecanismos

utilizados para satisfazer suas necessidades devem ser distintos.

Além dos dados naturais de um cliente, como informações do

titular da conta e seu cônjuge, informações profissionais, .bens,

referências bancárias, produtos bancários consumidos etc., será

primordial conhecer o perfil do cliente-prospect (estilo de comunicação),

costumes e hábitos, necessidades presentes e futuras em função do seu

negócio ej ou profissão.

Muitas vezes as pessoas já possuem expectativas intrínsecas em

relação à instituição. Acreditam que certos produtos e serviços

bancários já são, automaticamente, fornecidos, mas podem não superar

suas expectativas. Cabe, então, a cada indivíduo da instituição, olhar
"'1

t

com outros olhos a possibilidade de detectar necessidades não !

reveladas.

I.
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Os dados levantados através do perfil, hábitos e costumes serã~ ..

importantes para que a empresa possa determinar as necessidades ...

futuras do cliente. Poderá ser feita uma convergência de pontos!
I. ; "
I .

.relacionando o perfil do cliente com a visão de futuro prevista para seu \.

ramo de negócio ou profissão, adequando-se, a partir daí, produtos e

serviços bancários que supermTIas expectativas do mesmo em relação à

instituição.

Vence quem enxerga pnmezro. As

probabilidades são de que, quem enxergar o

inimigo, visual ou eletronicamente, antes

que o znzmzgo. o enxergue, vencerá o

combate.

Thomas Walace20

A empresa que conseguir detectar as necessidades futuras dos

clientes e se antecipar em satisfaze-las contará com uma significativa

vantagem competitiva.

Para cada cliente vende-se o produto ou serviço enfocando

diferentes atributos dos mesmos. Características estas que vão ao

encontro com o perfil do cliente.

20WALLACE, Thomas F. A Estratégia Voltada para o Cliente. Rio de Janeiro, Campus, 1994.
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Os colaboradores do Banco devem estar voltados ao

desenvolvimento da percepção das características de comunicação dos

clientes. Deverão estar aptos a detectar o estilo predominante dos

clientes e li falar a língua" dos mesmos. O delineamento do perfil do

cliente deverá ser inserido no Banco de Dados. Junto à estrutura do

,mesmo encontra-se a caracterização mais específica de cada perfil.

É preciso ficar claro para toda a organização que excelência

exige, principalmente, motivação dos colaboradores e mudança de

cultura organizacional.

Isso só será possível com programas claros de educação,

treinamento, desenvolvimento.

Assim, seguem as etapas para a implantação do trabalho voltado

aos clientes externos.

1a Etapa - Identificar Clientes-Prospects

(\ \

Você sabe quem são seus clientes externos e prospects (cliente'

potencial)? Essa pergunta desperta para a mudança n? 1 no Marketing.

1 ' ••.• --J
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Há a necessidade de identificar os prospects e clientes

verdadeiros. Não há mais cartuchos para tiro no escuro. Você deve

conhecer seu cliente atual e potencial. Para isso, deve comunicar-se

com eles, identificando-os através de um Banco de Dados. Ataques

diferentes para pessoas diferentes.

Como realizar esse ataque diferente? Através da segunda

tendência de mudança do foco da criatividade para o foco na resposta.

A escassez e a desatualização de dados dos clientes do Banco,

provenientes de seus sistemas e do mercado externo, não permite

adotar uma estratégia de conquista e manutenção de consumidores de

produtos e serviços e, também, não identifica informações psicográficas

dos clientes e prospects. Essas informações são importantes para a

tomada de decisão e demonstrar e direcionar o Banco para uma visão

de futuro.

Em um primeiro momento, os clientes do Banco serão'

trabalhados de uma forma diferente em relação aos prospects. Os

esforços serão enfocados na identificação dos clientes do Banco, os
\..

/

segmentos já alinhavados no Planejamento Estratégico com a

participação de todos os colaboradores.

('
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Após dissecar todas as informações dos clientes, o Banco

coordenará a mesma atuação para os prospects, ou seja, todo cliente

conquistado pelo Banco já será avaliado no novo sistema de

informações mercadológicas.

Através de uma série de informações oriundas dos clientes e do

mercado consumidor, poderá o Banco tomar iniciativa, desencadeando

uma ofensiva competitividade para aumentar sua participação no

mercado financeiro, com lucro.

2a Etapa - Levantar dados e descobrir as necessidades dos

Clientes- Prospects

Ouvir os clientes é algo que deve

ser feito por todos. Com a maioria

dos concorrentes movendo-se cada

vez mais depressa, a corrida será

vencida por aqueles que ouvem (e

respondem) com maior atenção.

Tom Peters. Prosperando no Caos".

21 Peters, Tom. Prosperando 110 Caos. Habra, 1989.
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o diferencial da atuação das empresas de atendimento, se dá,

principalmente, em ouvir cuidadosa e continuamente os clientes.

Entender o que eles dizem e ser capaz de responder com criatividade

. àquilo que eles estão transmitindo.

As empresas, geralmente, não conseguem sucesso tentando ser

tudo para todos. O foco de atuação, como vimos, é fundamental.

Definido o foco deve-se adotar o critério de como ouvir, ou seja, qual a

melhor maneira de se obter as informações desejadas. Determinar o

que se quer ouvir implica uma postura adequada de como ouvir seu

cliente.

Ouvir o cliente significa pesquisar suas necessidades. As

pesquisas deverão ter um enfoque específico ao serem aplicadas e de

acordo com o que se deseja levantar. O Banco poderá adotar diferentes

formas de aplicação de pesquisa.

Cabe enfocar, porém, que seria prudente, em situações

estratégicas, limitar ao Banco o desenvolvimento da pesquisa, bem

como a tabulação dos dados. Assim, o Banco se resguardará de uma
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possível divulgação inadequada de dados proveniente de delegação de

atividades a terceiros.

Pessoas são diferentes e têm expectativas diversas. Os clientes

possuem necessidades variadas, ou seja, uma PJ (pessoa jurídica) de

grande porte poderá ter as mesmas necessidades de uma micro

empresa ou, um colaborador público poderá ter as mesmas

necessidades de um médico em termos de necessidades bancárias e

financeiras.

As necessidades dos clientes não são fixas.

Não existe uma lista definitiva das

necessidades de clientes. Somos afetados por

forças poderosas que vão surgindo do

horizonte e que estão sempre mudando de

direção: novas tecnologias, competição no

mercado, movimentos socuus conflitos

internacionais. Essas forças dinâmicas geram

novas necessidades para os clientes, ou

alteram as prioridades atribuídas às já

existentes.

Juran JM. Juran Planejando para Qualidade22o'o

22 JURAN, J. M. [uran Planeja/Ido a Qualidade. São Paulo, Pioneira, 1990.

.' ,

, .
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o produto e o serviço de qualquer empresa não surgem do nada
'i

e, sim, de uma necessidade do cliente. Essas necessidades levarão à

venda dos mesmos. Além de atendermos às necessidades formuladas ,
~••....• \

dos clientes, temos, que descobrir as necessidades não mencionadas, '.'

tomando-as reais. As necessidades não mencionadas incluem as \' i

culturais, que dificilmente são formuladas abertamente. A análise das '

mesmas deverá ser aprimorada e séria.

As necessidades primárias dos clientes-prospects no setor

financeiro estão alicerçadas em três vetores:

1. O cliente investidor de seus recursos na instituição;

2. O cliente empreendedor, tomador de recursos da

instituição;

3. O cliente usuário de serviços da instituição.

Não existe nada melhor para um levantamento de dados do que'

ouvir o cliente. Peca-se quando se afirma que não há mais nada para

ser ouvido.
\

'\,;
Diante disso, os dados e a identificação das necessidades

r
'(

secundárias passarão por uma comunicação estreita entre o cliente e o
I ~l

i •.'



Banco através de pesquisas de mercado sistemáticas
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(processadas I:
I·

armazenadas em um progralna específico), consulta a clientes,

informações dos usuários de produtos e serviços dos concorrentes e

dentro da própria instituição. Este trabalho deverá ser realizado

periodicamente, utilizando-se de alguns canais de distribuição, visando

um Marketing de relacionamento, os quais serão repassados para o Data

Base Mercadológico.

Alguns canais poderão ser utilizados, tais co~o:

Telemarketing

Nos serviços prestados aos clientes que buscam os serviços via

.telefone, inserir uma pesquisa tecnicamente apropriada, visando a

coletar informações dos mesmos. Será, também, realizado para os

clientes prospecis, quando o Banco julgar necessário utilizar o

telemarkeiing ativo.

HomelOffice Bank

Implantar, no progralna específico, uma tela na qual os clientes

possam inserir dados e sugestões, expectativas, reclamações etc., que

servirão como fonte de alimentação para o Banco de Dados e para

formulação de estratégias de atuação.
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Correspondências às Empresas e Residências

Mala direta, com porte pago pelo Banco, para clientes e prospect,s: '

, ,

Pesquisa Formal

Agências

A agência é a linha de frente da instituição. Cabe ressaltar que,

primeiramente, deverá ser desenvolvida a proposta de reestruturação

interna, visando à motivação e ao comprometimento por parte dos

colaboradores entre si e com a instituição.

Conseqüentemente, deverá ser adotado uma preparação do

pessoal para que os colaboradores sejam capazes de atender e superar

as expectativas dos clientes e prospects.

Visitas in loco

Empresas e residências deverão ser visitadas, mas sempre com a

preocupação e sutileza de saber o momento certo de abordar o cliente-

prospecto
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Conselho de Clientes

Possibilitará uma comunicação direta entre o Banco e seus
I.

Clientes, permitindo que informações importantes para melhoria do

atendimento cheguem às nossas mãos e que nós desenvolvamos

habilidades e sistemas capazes de realmente solucionar os problemas e

aproveitar as sugestões o mais rapidamente possível, criando uma

rotina sistemática de reuniões com os clientes, fortalecendo ainda mais

a Imagem Institucional do Bancono mercado,

3a Etapa - Traduzir as necessidades dos clientes

Cada cliente tem cultura própria com diferentes características

em função do ambiente em que vive, pessoas com quem se relaciona e

comportamento pessoal, ou seja, suas necessidades expressas pela sua

'linguagem nem sempre são as mesmas faladas dentro da instituição

financeira, e, mesmo dentro da instituição, uma palavra pode ter mais
"

de um significado. Diante disso, faz-se necessário que o Banco traduza "

\'

suas necessidades para uma linguagem mais utilizada pela

organização, a qual será incorporada a uma planilha,
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A padronização da linguagem é fundamental para que a

empresa possa, também, falar a mesma língua internamente. Essa

padronização se dá à medida que as empresas vão amadurecendo ou

sentem a necessidade de adotar este procedimento, como forma de

beneficiar tanto clientes internos quanto clientes externos.

A padronização poderá ser estendida à linguagem, aos

produtos, aos processos e assim sucessivamente.

A maioria das empresas utiliza certas designações,

.codexjthesaurius (codificação), para se padronizarem como: números,

siglas, palavras frases, etc. A padronização da nomenclatura irá facilitar

a comunicação entre clientes internos, bem como a tabulação dos dados

levantados de cada cliente enfocando as suas necessidades, na visão do

Banco.

A tradução das necessidades deverá ser feita por um scftuiare'":

(programa específico de informática) inteligente, possibilitando a

flexibilidade na entrada e processamento de dados. Deverá ser aberta a \
(

possibilidade de, a partir do surgimento de uma necessidade não

codificada, identificar o respectivo cliente e gerar um relatório r

i
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independente, com o intuito de que a mesma não seja rejeitada. ',A

geração desse relatório irá possibilitar a análise dos dados não

codificados.

4a Etapa - Unidades de medidas e sensores de processos

Medir qualidade de um modo quantitativo parece não ser

possível. Qualidade é algo subjetivo. Na realidade, a satisfação do

cliente será o parâmetro de medição da qualidade dos produtos e

serviços oferecidos pelas empresas.

As unidades de medidas são consideradas como a depuração da

tradução das necessidades. A partir do momento em que se alimenta o'

software com as necessidades, as mesmas são traduzidas e selecionadas

em unidades de medidas.

As medidas estão relacionadas às características dos produtos e

serviços existentes oferecidos pelo Banco.
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A seleção das características poderá obedecer certos níveis de

classificação. Existem as classificações objetivas e subjetivas inerente~

ao produto ou serviço que se deseja.

No caso do produtos e serviços bancários, o que mais se

sobressai são as características subjetivas. Ao se adquirir um produto

.ou serviço, já se tem uma expectativa em relação ao mesmo. O

interessante é saber captar essas expectativas e traduzi-las.

Por exemplo, o cliente, ao se interessar por um investimento do

Banco, deseja, intrinsecamente, segurança, preço, prazo e confiança,

comodidade, lucro, etc. Como se mensura isto? No caso de preço é

mais fácil, pois é algo mais concreto e poderá ser baseado nas taxas de

mercado em relação ao que o Banco oferece à clientela.

Quando se fala em confiança, entra-se em algo mais abstrato - no

caso, a credibilidade da instituição no mercado e força da marca.

Credibilidade pode estar relacionada ao Patrimônio Líquido do Banco

ou volume de Operações Passivas, já a força da marca é algo abstrato

que vai sendo posicionado e sedimentado ao longo do tempo.
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A partir do momento em que o sistema tabula esses dados e os

identifica de acordo com o método utilizado automaticamente, um

sensor irá gerar informações através de relatórios, etc., ou seja, cada vez

mais vai se afunilando a um produto ou serviço que satisfaça a

necessidade do cliente.

A adoção de UlTI sensor especializado é importante para que seja

detectada a presença e a intensidade das características, convertido esse

conhecimento encontrado em "informações".

Durante o processo de codificação das necessidades dos clientes

os sensores poderão exercer três funções básicas.

1. Fornecer avisos antecipados de problemas futuros.

2. Havendo necessidades não codificadas e,

conseqüentemente, produtos que já não satisfaçam essas

necessidades, a empresa poderá antecipar-se, adequando

seu processo e satisfazendo o cliente.
.....

3. Avaliar a capacidade do Processo.

r .
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sa Etapa - Característica do produto ou serviço

Se tudo ficar muito parecido em

termos de tecnologia, . os

consumidores e revendedores

escolherão os produtos desejados

com base na força dos atributos não

tecnológicos : coisas como a

fidelidade a uma empresa que

atendeu as suas necessidades, que

atendem ao telefone quando ligam.

Varbusiness
APUD Mckenna [1993J

o mecanismo de busca e codificação das necessidades é

associado às características dos produtos e serviços existentes na

instituição

À medida que as codificações das necessidades vão sendo

realizadas, o sistema irá delinear o produto que irá atender os clientes.

I \ j
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Cada cliente é único e, cada Vez mais, vem exigindo

características únicas e produtos e serviços únicos. Cada característica

do produto ou serviço deverá obedecer os seguintes critérios:

• Atender às necessidades dos clientes, reais, enunciadas e

percebidas;

• Atender às necessidades da instituição;

• Superar a concorrência;

• Otimizar custos combinados da instituição com os dos

clientes.

É importante enfatizar que a instituição, além de atender as

necessidades dos clientes, deverá estar voltada ao seu sucesso

.financeiro, fechando a operação com lucro. O procedimento deverá ser

adequado de modo que ambas as partes saiam ganhando, numa

negociação ganha-ganha.

No caso de não se identificar o produto ou serviço certo para a

necessidade específica do cliente, deverá ser feita uma avaliação do

mesmo e, provavelmente, dos processos na instituição.

,~ ...•
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Com o desenvolvimento das etapas sugeridas, é necessário

substituir o Manual de Produtos e Serviços por um Manual de

Necessidades dos Clientes.

Não mais se aposta em um nome específico de produto ou

serviço. Deverá, sim, ser enfatizado como as necessidades dos clientes

são satisfeitas através de um produto ou serviço.

6a Etapa - Otimização dos Produtos e Serviços

o primeiro mandamento da administração é

que aforça propulsora do desenvolvimento de

novos produtos não é tecnologia, nem o

dinheiro, e sim a imaginação das pessoas.

David Packard
APUD Mckenna [1993]

Como já citado anteriormente, pressupõe-se, antes de tudo, uma "v ,

flexibilização total do Banco em relação a sistemas.
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Os sistemas, atualmente, confeccionam produtos e serviços

.acabados sem a participação e envolvimento do cliente na concepção

dos mesmos.

Praticamente os clientes são obrigados a se adequarem aos

produtos já existentes. Suas reais necessidades não são identificadas;

comisso, os resultados são revertidos em uma qualidade imperfeita.

Com a difusão da idéia de "produtos artesanais", nota-se um

crescimento em sua demanda, a qual é perfeitamente adequada ao

setor financeiro, objetivando sua elaboração de acordo com as diversas

situações apresentadas pelos clientes.

Apesar da legislação pertinente gerar alguns empecilhos em

certos aspectos, não chega a ser obstáculo para os objetivos que a

instituição financeira se propuser, pois, sempre haverá uma abertura

nas normas do Sistema Financeiro, permitindo, assim, criar produtos e

serviços alternativos.

A qualidade e a velocidade no atendimento das necessidades,

.bem como a sua superação, serão fatores preponderantes para

"fidelizar e encantar" o cliente.
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Diante do exposto, cada tradução de necessidade que é feita

permitirá ser detectado um produto que o Banco já possui. A

combinação de produtos poderá ser uma estratégia adotada.

Caso se observe que o Banconão possui produtos e serviços que

satisfaçam as necessidades dos clientes, deverá ajustar-se para que seja

capaz de resolver o problema do cliente. É importante observar que o

Banco necessita de um lucro como conseqüência de um de seus

produtos e serviços, então, a flexibilização deverá ser adequada,

também, aos interesses da instituição.

7a Etapa - Aprimoramento do Processo

Uma série sistemática de . ações

direcionadas para a consecução de

uma meta.

Juran, JM. Juran Planejando para a
Qualidade23

•

Esta é a definição de processo segundo Juran, ou seja, todas as

funções relacionadas com a fabricação do produto ou serviço ou não,

inclusive forças humanas. '.
t"

. 23JURAN, J. M. [uran Ptnncjnndo a Qualidade. São Paulo, Pioneira, 1990.
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Todos os processos já possuem uma capacidade implícita de

desempenho. Esta capacidade pode ser avaliada através da análise da

coleta de dados. Ao se inserirem necessidades no sistema e ao separar o

que deveria ser feito para atender o cliente, tem-se a mensuração do

desempenho do processo.

A avaliação do desempenho do processo irá detectar os pontos

fortes e fracos dos produtos e serviços oferecidos. A partir daí, poderá

ser feita sua otimização, baixando custos, agregando valor aos

produtos e serviços.

A otimização do processo se traduz em um diferencial no

produto ou serviço e no atendimento voltado para satisfazer as

necessidades dos clientes.

Conclui-se, então, que os processos são as atitudes de definir os

meios específicos a serem utilizados pelas áreas operacionais para

atingir as metas dos produtos e serviços, fechando o ciclo de!

"fidelização" do cliente. É importante, também, que o

acompanhamento do processo seja contínuo.

r:>
t'. ,
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Mckenna" sugere que o conceito promocional padrão precisa

ser abandonado, em favor de uma abordagem baseada nas relações

com os clientes e com o mercado. Para entendermos a importância

dessa abordagem, analisaremos alguns dos novos temas em marketing,

propostos por Mckenna :

1. "Marketin.g é como ir à lua"

Nesta metáfora, onde o autor diz que marketing, é como dirigir

um foguete da Terra à Lua, ele enfatiza a importância da empresa - em

nosso caso os Bancos - estarem sempre ajustando a direção das ações

de marketing, UIna vez que os alvos - os clientes e o mercado - estão

sempre em movimento. Se os produtos não estiverem direcionados

constantemente de maneira precisa ao alvo, não o atingirá, e talvez

jamais seja enconh"ado novamente. Ele ainda afirma, que a empresa e o

mercado, exercem IIforças gravitacionaisll influenciando o produto.

Vamos examinar primeiramente, as forças da empresa:

_ PRODUTO : Tudo começa com a concepção do produto. É

competitivo? O que é o "produto total" ? Ou seja, que outras partes da

24 McKENNA, Regis. Marketillg de Relacionamento. Rio de Janeiro, Campus, 1993.
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solução são necessárias para que o cliente fique totalmente satisfeitof O
I

produto também é definido pela reputação do Banco e pelo vendedor'I I

ou canal de distribuição.
I

\
!
!

_ TECNOLOGIA : O Banco possui tecnologia necessária para

desenvolver o produto? Sua tecnologia é de ponta?
)

\

\ /
V

_ RECURSOS FINANCEIROS : O Banco tem capital suficiente para

investir no desenvolviluento do produto ou projeto? Se a resposta for

afirmativa, será que tem recursos suficiente para dar suporte de

marketíng. serviço e produtos específicos?

Neste item, normalmente não há problemas para os Bancos uma

vez que eles são capta dores de recursos de terceiros.

~TEMPO: COlUas rápidas transformações no setor bancário, a janela

de oportunidade pode se fechar rapidamente. O Banco conseguirá

lançar o produto no mercado no momento certo ? Quais as

conseqüências de sair atrasado em relação à concorrência?
r'
\
\

. _0 SERVIÇO E SUPORTE : O Banco tem compromisso com o serviço e .:r
suporte a quais clientes?
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- PESSOAL: As pessoas são o ingrediente mais importante para o
j{

sucesso. O Banco possui pessoas de talento nas áreas de.
I .

desenvolvimento de produtos, marketing, vendas e gerência?

I
,\

Já as forças gravitacionais do mercado influenciam os produtos ~

no outro extremo. Introduzem-nos, ajudam a posicioná-los nas mentes

dos consumidores. Ajudam a conferir credibilidade - ou não. As forças

de mercado a seguir, são tão importantes para o sucesso de um

produto quanto as forças da empresa:

- RELAÇÕES ESTRATÉGICASCOM O CLIENTES: Os clientes do

Banco estão dispostos a definir novos produtos e serviços ? As atuais

relações com os clientes são suficientemente fortes para ajudar o

.lançamento de novos produtos?

A credibilidade de um Banco em um mercado depende das relações

forjadas por ele.

, .

- MID : Mckenna usa a sigla para abreviação de Medo, Incerteza e

Dúvida. Se os clientes do Banco têm medos e dúvidas sobre um

produto, esse produto não venderá bem, por mais atrativo que possa

aparentar.
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~CONCORRÊNCIA: As atitudes dos concorrentes podem transformar

um produto em um sucesso - ou em um fiasco. Ao ser lançado, o

produto pode ser considerado bom, mas um novo produto, usando

nova tecnologia, pode torná-lo obsoleto da noite para o dia. Vide

exemplos do atendimento via telefone x Home Banking via

computador.

'- SEQÜÊNCIA DE ADAPTAÇÃO : O mercado se adapta às novas

tecnologias por etapas. Primeiro, um grupo de clientes, com um 'pé ao

futuro, os "Inovadores", experimentará o novo produto. Depois vem a

maioria dos clientes. Por fim, os "Retardatários" se adaptam ao novo

produto. A posição do produto nessa seqüência de adaptação

certamente influencia sua chance de sucesso.

- TENDÊNCIA SOCIAIS: As visões dominantes na sociedade podem

influenciar muito o desempenho de um produto no mercado. O

ambiente define, de muitas formas, o produto. Mais uma vez, o acesso
/ -,

ao Banco por computador - via Home Banking ou Internet - é um bom

exemplo no momento.
, ,

"



Essas forças gravitacionais estão sempre mudando. Nada no

.mercado é estático. Os Bancos terão sucesso apenas se avaliarem

constantemente essas forças e reagirem às mudanças. Competir ein um

mercado dinâmico C01110o mercado bancário, exige uma estratégia de

marketing dinâmica.

2. Marketing é uma questão de criar mercados, não de

compartilhar mercados.

Neste tópico, Mckenna afirma que as pessoas tendem a

identificar mercados já estabelecidos e tentam descobrir uma forma de

abocanhar U111afatia desses mercados. Desenvolvem propagandas,

merchandising, preços e estratégias de distribuição destinadas a obter

uma fatia do mercado. Essa estratégia almeja a obtenção de uma fatia

de mercado de outras e111presas.

Mas existe U111aoutra estratégia que permite ao Banco ganhar.

Essa nova estratégia é a de criação de um novo mercado.

As estratégias de participação no mercado e de criação de

mercados exigem raciocínios diferentes. As estratégias de participação:

no mercado dão ênfase à propaganda, promoção, preço e distribuição.

75
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Os clientes estão interessados principalmente no preço e na

disponibilidade dos produtos. A diferenciação de produtos é, em

grande parte, apenas maquilagem.

Já a estratégia de criação de mercados é uma estratégia de

diferenciação. Dentro dessa estratégia, os gerentes de produtos e das

agências penSalTIcomo empreendedores. São desafiados a criar novas

idéias. A ênfase está na aplicação da tecnologia, no treinamento do

mercado, no desenvolvimento de relações com a infra-estrutura do

setor e na criação de novos padrões. O Banco que tiver maior

capacidade de inovação e criatividade, provavelmente, conseguirá se

diferenciar e ganhar o mercado desejado.

3. Marketing tem a ver com processos, não com táticas

promocionais.

Anúncios e promoções são apenas uma pequena parte da

estratégia de marketing. A propaganda reforça posições no mercado,

mas não as cria. Para criar posições duradouras no mercado, primeiro

os Bancos têm que desenvolver relações com os clientes.

76
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4. Markeiing é qualitativo, não quantitativo.

o pessoal de marketing, que se baseia em números, tem poucas '

possibilidades de sucesso. Em muitos casos, principalmente pelo hábito

bancário, as análises quantitativas usam o passado para prever o

futuro. Porém, vivemos eln uma época em que o futuro quase nunca

lembra o passado. À medida que os Bancos crescem, tendem a basear-

se muito em técnicas quantitativas. Trancam-se em números e

abstrações.

Para fazer uma abordagem qualitativa ao marketing, os gerentes

têm que entender o que Mckenna chama de ambiente de mercado. O

ambiente abrange todas as forças gravitacionais mencionadas na

analogia com a Terra e a Lua - coisas como tendências sociais, relações

e concorrência. Todas essas forças influenciam a opinião dos clientes

,sobre os produtos / serviços e, conseqüentemente, sobre o Banco.

As abordagens quantitativas ao marketing, freqüentemente,

ignoram o ambiente. Vêem os produtos como objetos isolados, que

podem ser definidos pelas estatísticas e especificações. Porém, no

mundo real, os produtos não são objetos isolados. Existem apenas no '.
',-

contexto de seus ambientes. Abordagens qualitativas ao marketing
..•.•.....

usam o ambiente como um guia para ajudar as empresas a entender",
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produtos e mercados. À medida que o ambiente sofre mudanças, a

opinião do público sobre os produtos / serviços e sobre o Banco

também muda - mesmo se os produtos / serviços ou o Banco não

tenham mudado nada.

5. Marketing é trabalho de todos.

Marketing é desenvolver e manter relações com a infra-estrutura

e com os clientes. É integrar os clientes ao p;l'ocesso de

desenvolvimento dos produtos. A fim de obter uma. posição de

destaque, o Banco inteiro tem que pensar em termos de marketing.

Agindo como vendedores, o pessoal de desenvolvimento de produtos

pode ter uma melhor noção do que desenvolver, mudar, e de como

encaixar o produto nos sistemas que o cliente possui.

3.1- MODELOS DE RELACIONAMENTO

No item anterior, houve uma abordagem estratégica sobre a

Gestão Mercadológica aplicada com foco ao Marketing de

Relacionamento
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Neste item apresentamos táticas, a partir dos pontos explorados

por Stan Rapp" , apresentamos alguns exemplos de programas de

fidelização, para serem analisados pelos Bancos, de acordo com os

modelos de relacionamento:

1- O Modelo de Recompensas

Este modelo procura recompensar o relacionamento do cliente e

a repetição da compra através prêmios, bônus, incentivos, pontuação

no score etc.

Exemplos típicos deste modelo é o programa de "Menbership

.Reuiards", do cartão American Express, que recompensa seu clientes, na

proporção que seus clientes utilizam o cartão; "Sistema Real de

Vantagens Progressivas", do Banco Real, que trabalha com pontuação

pela utilização dos serviços e aquisição dos produtos, dando aos

clientes descontos nas tarifas, "Programas de Milhagem da Vasp e Varig" ,

realizado pelas companhias aéreas como incentivo aos passageiros,

premiando-os com passagens aéreas, a partir do acumulo de uma

determinada milhagem voada na companhia.

25 RAPP, Stan.; COLLlNS, Ton. 5n Geração do tvuirketing - Maxilllarketillg 11.São Paulo, Makron, 1991.
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2- O Modelo Educacional

Neste modelo o ciclo de comunicação é mantido através de um

programa de comunicação interativo que coloca, à disposição do

.cliente, um conjunto de materiais informativos. Os mesmos podem ser

enviados, periodicamente, aos clientes ou mediante solicitação.

3- O Modelo Contratual

O modelo contratual, é um clube de clientes, no qual o mesmo

paga uma taxa para se tornar membro e usufruir de urna série

exclusiva de benefícios., oferecidos pelo Banco ou por empresas

associadas.

4- O Modelo de Afinidade

O modelo de afinidade é um clube de clientes que agrupa

pessoas segundo algum tipo de interesse. Normalmente o elemento

básico é uma publicação, como uma revista outablóide.
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A essência de um clube de afinidade é a extrema pertinência

gerada pelo interesse ou afinidade, trazendo um alto nível de resposta.

5- O Modelo do Serviço de Valor Agregado (ou adicional)

Neste tipo de modelo o cliente é reconhecido por algum serviço

que é agregado à cOlnprado produto, ou uso do serviço.

Redes de hotelaria e locadoras de carro utilizam este modelo,

prestando o serviço de transporte do aeroporto para o hotel ou até ao

centro de locação, mediante cobrança de uma taxa ínfima, de seus

clientes.

.6- O Modelo de Aliança

Este modelo é utilizado por empresas não concorrentes que

fazem uma aliança para prestar um serviço aos seus clientes comuns.

Um exemplo típico são às companhias aéreas, que fazem a reserva de

carros junto as locadoras de veículos.
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Cada mTI desses modelos buscam formas diferenciadas de criar e

manter um relacionarnento duradouro e estável com o cliente, usando

um conceito específico de reconhecimento. Os Bancos devem escolher

o(s) modelo(s) que mais se adapte(m) aos desejos e expectativas de seus

clientes.

3.2 - SISTEMA DE FIDELIZAÇÃO COMO ENCANTAR O

CLIENTE

o que custa mais caro : conquistar um novo cliente ou reter um

cliente atual? A busca de novos clientes pode ser mais atraente e

motivadora para a Força de Vendas nas agências, mas é mais cara.

Cerca de seis vezes mais do que manter um cliente atual. Esta já é uma

boa razão para a e111presadesenvolver uma estratégia de fidelização de

clientes. Além disso, atender as necessidades dos atuais clientes pode

ser mais fácil, porque pode-se saber melhor quem são, onde estão e: ,~

quais as suas necessidades. \"

,

";,
, ' '

Hoje as pessoas desejam fazer negócios com empresás
I ,I

"

prestadoras de serviço que ofereçam serviços agregados a seus
I
(

, ,

.'
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produtos antes, durante e após a venda. Elas procuram um

relacionamento de longo prazo, onde as necessidades individuais

possam ser atendidas não somente hoje mas também no futuro. ,
A atual conjuntura brasileira, aliada às mudanças que' estão

ocorrendo no comportamento do consumidor ou cliente, quanto aos

seus desejos, necessidades e expectativas, exige uma nova abordagem

para o Marketing, conforme apresentada anteriormente.

Portanto, esta nova abordagem, que é o Marketing de

Relacionamento. constitui-se na filosofia empresarial baseada na

aceitação da orientação para o cliente e para o lucro por parte de toda a

empresa e no reconhecimento de que se devem buscar novas formas de

comunicação para estabelecer um relacionamento profundo e

duradouro com os clientes, clientes potenciais (prospects), e todos os

agentes da infra-estrutura do ramo bancário, como forma de obter uma

vantagem competitiva sustentável, quer seja por redução de custo ou
r'J,

diferenciando os serviços. 1~I

Esta nova abordagem cuja ferramenta tática é o Database

'Marketing , permite sustentar a vantagem competitiva pelo profundo
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conhecimento dos clientes atuais e dos prospects , além de sistematizar

uma série de atividades de comunicação dirigida, como o uso do

telemarketing e mala direta na consecução dos objetivos de Marketing.

3.3 - DIFERENTES ABORDAGENS SOBRE FIDELIZAÇÃO

Dentro do contexto do Marketing de Relacionamento, os

Programas de Fidelização, seja quais forem suas amplitudes, são

considerados de extrema importância na construção de

relacionamentos estáveis e duradouros.

Mckenna", coloca todo sucesso dos anos 90 na construção de

relacionamentos com toda infra-estrutura que envolve uma

.determinada indústria ou atividade, mas principalmente com os

clientes. Continuando, Mckenna afirma que o Marketing moderno é
,

uma batalha para obter a fidelidade dos clientes.

I

Para Hawkins", a fidelização do clientes consumidores, é um dos

determinantes mais importantes para o sucesso do Marketing Direto.

26 McKENNA, Regis. Marketíng de Relacionamento. Rio de Janeiro, Campus, 1993.
27 HA WKJNS, Del I. COnSlIl11er Behavior : lmplications for Marketing Strategy, Irwin, 1989.
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Esse tipo de progrmna tem influência direta na análise de valor a longo

prazo para aquisição de cada novo cliente. Para ele, compras repetidas,

baseadas em desconto e ofertas, não representam o conceito de

fidelização.

A decisão de repetir a compra pode estar baseada em fatores

objetivos e subjetivos. A fidelização pode resultar de características

intrínsecas e extrínsecas dos produtos ou valores. Nos dois casos a

.fidelização se relaciona com a satisfação com o produto ou seus

atributos - essa satisfação pode ser real ou apenas uma percepção.'

Estimular a repetição da compra através de círculo vicioso de

desconto e promoções, faz com que os consumidores comprem o

produto ou serviço por razões periféricas às qualidades dos mesmos.

Para construir a fidelização é essencial entender as necessidades,

desejos, e valores, pois constantemente a comunicação deve: reforçar a

percepção sobre o produto ou serviços, com a mensagem certa, na hora

certa.

\ " .
."1'
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Fidelização nasce do Marketing de Relacionamento, vendas

repetidas do esforço de vendas.

Para Bob Stone", o coração de um programa de fidelização é a

persuasão customizada (Customized Persuasion), que parte da

premissa de que nem todos os clientes são iguais - aproximadamente

80% de todas as cOlnpras repetidas de produtos e serviços vem de 20%

da base de clientes.

Os programas de fidelização realizam esforços de Marketing

específicos por segmentos de mercado ou publico-alvo para esses 20%

dos clientes rentáveis do seu Database.

O diálogo sistemático com os clientes facilita, à empresa, obter

dados relevantes para a formação do Database de Clientes, que,

agregados aos dados de cOlnpras, permitem desenvolver programas

para indivíduos ou pequenos grupos de clientes, criando uma forte

afinidade com a empresa.

28 STONE, Bob. Marketing Direto. Nobel, 1992.
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3.4 - REGRAS BÁSICAS PARA FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES

As regras básicas segundo Stan Rapp", o autor de

Maximarketing lI, para fidelização de clientes são:

1- Desenvolver um ciclo de comunicação com o cliente.

Isto significa que se deve ter uma estratégia de comunicação,

onde as ações para os clientes sejam planejadas desde o contato inicial e

se finalizem buscando obter uma resposta do cliente, dentro de um

período pré-estabelecido. Esse período depende do produto, do tipo de

cliente e dos objetivos da empresa.

z- Fazer coisas juntos (Ex. Clube de Afinidades]

Este é o melhor meio de interação entre empresa e cliente, mas de

difícil implementação. Pois são poucas as atividades que a empresa

pode realizar junto COll1 seus clientes. Um dos melhores exemplos se
, .

encontra no mercado business-to-business, quando empresa e cliente

desenvolvem pesquisa em conjunto.

29. RAPP, Stan.; COLLlNS, Ton. 5' Geração do Mnl'keting - Mnximarketing lI. São Paulo, Makron, .1991.



88

3- Ouvir cuidadosamente.

Este aspecto está ligado ao serviço de Costumer Service (Serviço

de Atendimento ao Cliente), que registrando as reclamações e

sugestões pode ser pró-ativo na solução de problemas.

Outra técnica de ouvir cuidadosamente é empregar a técnica de

pesquisa - Focus Group - para buscar conhecer as necessidades,

percepções e desejos dos clientes. Ouvir os fornecedores também é

bastante produtivo e cria relacionamentos estáveis.

4- Pesquisar respeitosamente.

A base do aperfeiçoamento de um Database Marketing está em

desenvolver pesquisas sistemáticas junto à base de clientes. mas as

mesmas devem ser feitas de tal forma que não irritem. o cliente e

sempre que o mesmo se dispuser a cooperar deve-se recompensá-lo

"emocionalmente ou com algum tipo de benefício, como por exemplo

um brinde.

5- Descobrir a força da propaganda de resposta direta

A propaganda de resposta direta permite que o cliente se

comunique buscando mais informações ou declarando sua opinião

", .
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4 - CONSELHO DE CLIENTES

Após apresentar o embasamento técnico desta dissertação,

recomendamos a implantação do Conselho de Clientes, como

ferramenta tática para aprimorar a estratégia de Marketing de

Relacionamento do Banco Real. A seguir será abordada uma proposta

de implantação, que busca facilitar o entendimento do objetivo, da

estrutura proposta, das limitações para o sucesso, e dois casos práticos,

ocorridos em instituições de varejo.

4.1 - OBJETIVO DO CONSELHO DE CLIENTES

•
)

o Conselho de Clientes tem como objetivo, criar um espaço

destinado ao diálogo entre o Banco e seus clientes, visando obter

informações, sugestões e feedback por parte dos clientes, para a

melhoria contínua dos produtos, serviços e processos do Banco.

Estes diálogos se darão em reuniões, previamente planejadas, onde os

clientes - convidados pelo Banco - terão representantes do Banco com

tempo e espaço disponível para ouvi-los.

~'.
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Sendo assim, o Conselho de Clientes precisa ser visto por toda a

organização COIno uma oportunidade de obter informações estratégicas

para o Banco, uma vez que a Alta Direção terá oportunidade de ouvir,

diretamente dos clientes, seus testemunhos, em relação ao Banco.

4.2 - PROPOSTA PARA ESTRUTURA DO CONSELHO

- Representantes do Banco

o Conselho deverá ser constituído dentro de uma nova filosofia

demonstrada por essa monografia. Filosofia esta, voltada para a

identificação e satisfação das necessidades dos clientes que, por sua

própria natureza, necessitam de colaboradores do Banco que discutam

formas de sua dinamização. Sugerimos a seguinte composição:

• Presidente do Banco

• Um Diretor

• Ombudsman - Coordenação

• UIn Secretário

• Dois Gerentes Técnicos

A
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Obs.: Na ausência do Presidente, este será representado por

um dos membros por ele designado.

- Representantes dos Clientes

Os clientes deverão ser representados por doze membros efetivos

selecionados entre os clientes do Banco, sendo seis pessoas físicas e seis

pessoas jurídicas.

Também, serão selecionados quatro suplentes para eventuais

substituições que se façam necessárias.

- Perfil dos Representantes

Clientes (pessoas físicas e jurídicas) selecionados entre os

segmentos atendidos, de acordo com suas necessidades.

Deverão ser observadas, também, as seguintes características:

• Idoneidade financeira.

• Sem restrições. /"'\

• Estar em atividade ou não.

• Disponibilidade para participar da reunião uma vez ao mês.

/
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-Amplitude

Visando obter melhor acompanhamento da atuação do Conselho

de Clientes, sugerimos que, inicialmente, sejam envolvidos clientes das

agências da capital- São Paulo.

Posteriormente, estenderemos este sistema para agências do

interior e agências em outros Estados, sendo administrados pelos

Diretores Regionais ou Chefes de Setores.

- Periodicidade das Reuniões

Reunião com os Clientes:

Deverá ser realizada uma reunião ordinária por mês, cujas datas

e pautas devem ser divulgadas antecipadamente aos participantes.

Reuniões extraordinárias poderão ser convocadas, a critério das

Presidências do Banco e do Conselho, ou pela maioria simples de seus ..
membros.

\
\~ ;-'"r:,)
~
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Reunião com os Participantes do Banco:

Antes da reunião mensal do Conselho, os representantes do

Banco irão se reunir para a apresentação, aos Diretores, das ações

realizadas referentes à reunião mensal anterior.

Sugerimos que a apresentação seja feita com as áreas

responsáveis pela resolução dos problemas, visando a maior

participação de todos do Banco.

-Autonomia

o Conselho não deverá ter poder deliberativo, devendo, ser

.encaminhadas, à Direção do Banco, quaisquer sugestões· que

impliquem a alteração de rotinas, procedimentos, processo~, produtos e

serviços, para avaliação final.

- Acompanhamento

Em cada reunião deverá ser elaborada uma ata, com,registro em

livro apropriado, repassada uma cópia a cada Diretor do Banco, para
I1
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que as áreas responsáveis tornem as providências necessárias, para a

solução dos problemas e esta seja comunicada aos clientes.

- Remuneração

Não haverá remuneração, tanto para os clientes participantes

.quanto para os colaboradores. Contudo, deve-se proporcionar um

tratamento especial e diferenciado a todos clientes participantes,

atribuindo-se inclusive, a denominação li Cliente Conselheiro" a cada

membro do Conselho.

- Custos

o Banco deve se encarregar de buscar os membros participantes

do Conselho na sua residência ou em sua empresa.

- Considerações finais

Para que o Conselho de Clientes atinja os objetivos .propostos,

~ .,,

torna-se necessário:
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1. O comprometimento e participação, por parte da Presidência e

Diretoria, nas reuniões, em função das propostas sugeridas,

objetivando agilizar as soluções das sugestões apresentadas;

2. O Banco deverá conscientizar os membros do Conselho de que

sua principal função é fornecer informações e feedback, com o

objetivo de que se solucionem questões e problemas que

afetam a relação Banco x Cliente;

3. Como mecanismo de incentivo aos clientes, membros do

Conselho, deverá ser estudada a isenção da cobrança de tarifas

no período de seu mandato, até o limite de seu custo

operacional, ou outro benefício melhor que venha a ser

sugerido;

4. Estabelecer, na primeira reunião, um roteiro para conduzir os

trabalhos, que servirá para as próximas reuniões.
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4.3 - LIMITAÇÕES

.As limitações que podem surgir para implantação desta proposta, são

de caráter comportamental, O fato de ser bem sucedido ou. não,

dependerá da vontade das pessoas que estão envolvidas neste

processo.

Assim, o sucesso desta proposta, está diretamente ligado, ao

grau de comprometimento da Presidência do Banco. Caso não haja

compromisso, ou, mesmo que seja baixo o nível de interesse da

Presidência, este torna-se o principal fator limitador ao andamento do

processo.

Outro fator limitador que pode surgir, é o desinteresse por parte

dos clientes em participar do Conselho. Cabe ao Banco, selecionar bem

os clientes-candidato e oferecer-lhes estímulos para sua participação,

que podem ir desde isenções de tarifas e melhores taxas, a convites

para eventos culturais e premiações, como por exemplo, estada nos

Hotéis e Flats do Grupo Real.

Vale lembrar, conforme a crença oriental, que toda ameaça traz consigo

uma oportunidade. Ou seja, o que aparentemente, pode ser um fator
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limitador, pode estar trazendo consigo, uma oportunidade de inovação

e sucesso.

Este trabalho, constitui uma dissertação com recomendação

operacional, realizada com base em revisão bibliográfica e, portanto,

não envolve pesquisa de campo. Contudo, citaremos a seguir, dois

casos reais ocorridos no Brasil.

4.4 - EXPERIÊNCIAS SEMELHANTES

Vamos citar dois exemplos que são públicos, e portanto, podem ser

citados nesta dissertação, como também, alguns resultados obtidos. O

/
primeiro é de um Banco de Varejo, e outro, de u1TI~rede de

.Supermercados.

1- Caso BANEB- Banco do Estado da Bahia
••••. , I '

''\ /

Apesar de todos os paradigmas sobre a qualidade da
/:'f·~ r I -j

administração nos Bancos Estaduais, oBANEB, h~' dóis anos
. ( \',' I I. I ,

atrás(1994), .ousou - e até por necessidade de reverter seusresultados
I i I :
:' I i,

negativos - foi o pioneiro, ao montar o primeiro Conselho de Clientes,
I r) !,

em um Banco, no Brasil. ':r; I:
I
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o
Talvez pela característica natural do povo Baiano, que é,

tradicionalmente, extrovertido e comunicativo, a opção mais direta de

reverter sua imagem e posicionamento no mercado, foi chamar os

clientes para dentro da empresa e ouvir o que eles queriam que fosse

melhorado e acreditavam que poderia ser melhorado.

Vale ressaltar que a iniciativa partiu da Direção do BANEB, o que

naturalmente gerou uma forte sensação de compromisso junto aos

.funcionários e uma imagem de interesse, empenho e parceria junto aos

clientes. O Presidente participava de, praticamente, todas as reuniões !

Com o sucesso do projeto na Capital, Salvador, o processo foi

direcionado para o interior do Estado, onde os perfis de Clientes são

outros e, conseqüentemente, as necessidades também são outras.

Em seminário que participei, onde foi apresentado este caso, foram

apresentadas fotos dos encontros. É interessante notar, a flexibilidade

na implantação do projeto, onde os encontros no interior, acabavam

bem ao estilo baiano -em festa; na agência ou em algum locai da cidade

Resultado: o BANEB neste ano, recebeu um Prêmio Nacional de

Qualidade, pelas mudanças implantadas, o que naturalmente
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representava as melhorias desenvolvidas para seus clientes, e o

.resultado negativo do Banco foi revertido no ano seguinte.

2 - Caso PÃO DE AÇÚCAR

o Supermercado Pão de Açúcar, realiza, em algumas lojas,

reuniões COlU clientes das lojas, para também ouvir opiniões e

sugestões dos mesmos,

Conforme relato de um ex-diretor da instituição, os resultados

são surpreendentes, principalmente, no que tange ao estilo de

gerenciamento das lojas e linhas de produtos, quando visto pela ótica

dos clientes.

Citando novamente a visão de Albert Einsten sobre as

minuciosidades, o nível de detalhamento nas ações, é algo

fundamental no processo de atender e satisfazer os clientes .

.Principalmente, quando a maior parte do público que freqüenta as

lojas, é o público feminino, pois, por natureza, as mulheres são mais

detalhistas, minuciosas e exigentes.
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Nestas reuniões, as clientes falavam suas impressões sobre

aspectos como:

- Apresentação da loja (limpeza, organização, sinalização);

- Apresentação dos Produtos (principalmente dos perecíveis);

- Preços praticados;

- Promoções que funcionavam, ou não;

- Qualidade do atendimento.

Resultado: o Pão de Açúcar descobriu um nicho de pessoas, com visão

crítica apurada, que contribui para melhorar a atuação da empresa. Tal

é a qualidade da percepção destas clientes, que o Pão de Açúcar, em

seu mais recente projeto de atendimento aos clientes- "pilo de Açúcar

Delioerf'" - contratou senhoras, com mais de 40 anos, para fazer a

seleção das mercadorias a serem entregues, e garantir que os produtos

que serão entregues aos clientes que fizeram compras a distância,

.estejam em boa qualidade.

30 Sistema de compras via telefone, fax e computador, com entrega na residência dos clientes,

," :'
~_'".'\ 1:- ! ;-,
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4.5 - CONTINUIDADE DO TRABALHO

A proposta do Conselho de Clientes, deve ser colocada em prática,

dentro de um espírito de abertura para o aprendizado e

aperfeiçoamento dos produtos e serviços do Banco. Este será um

processo que não terá fim, uma vez que, as mudanças, são constantes

na vida dos clientes e, conseqüentemente, das empresas.

Os resultados destas reuniões com os clientes, devem ser considerados

,matéria prima' para melhoria dos processos futuros. Portanto o

investimento de recursos, tempo e esforço pessoal - tanto do

representantes do Banco,como dos Clientes que comporão 9 Conselho-

devem ser levados com a máxima seriedade e responsabilidade, para

que haja bons resultados em função destes esforços, e haja a

continuidade do trabalho proposto.

Dos resultados das reuniões iniciais, surgirão os subsídios para o

aperfeiçoamento deste mecanismo de contato com os clientes, e quem

sabe, da formulação de um projeto de aperfeiçoamento do

relacionamento entre Bancoe Clientes; assim esperamos.

A prática nos trará resultados, que com certeza não imaginamos. Mas,

são estas surpresas, que nos farão refletir sobre as mudanças
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necessárias, que, muitas vezes, apesar de óbvias, só percebemos depois

que um concorrente as descobre.

.Fica, portanto, ao Banco, e aos que por ventura lerem esta dissertação,

a sugestão de continuidade deste trabalho; com o intuito de

aprimoramento tanto do serviço prestado, como, de material de

pesquisa, uma vez que se trata de um processo de relacionabento que,

a cada dia, faz-se mais necessário no mercado competitivo em que

atuam as organizações.

"
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5 - CONCLUSÕES

Tudo o que qualquer um de nós

tem de fazer é suspender as

dúvidas e distrações apenas o

tempo necessário ...

e milagrosamente essa realidade

pode ser nossa.

James Redfield. A Profecia Celestina".

É possível desenvolver o Novo Marketing, fruto de uma incrível

evolução mundial.

Observamos, com a globalização da economia, que os

:protagonistas menores se tornam mais poderosos, à medida que

podem ser mais ágeis em seus movimentos estratégicos. Esta é a nova
I

tendência mundial. A complexidade vai dando lugar à simplicidade,

como fator primordial para a competição. Isto se reflete em estruturas

enxutas e empreendedoras. Isso significa" foco".

31 REDFIELD, James. A Profecia Celestina. Objetiva, 1993.
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Produtos massificados dão lugar a produtos artesanais, feitos sob
I

medida, alicerçadosem uma alta tecnologia, aliados a um auto contato

humano.

A globalização dos mercados, paradoxalmente, exige que as

empresas se restrinjam ao seu espaço, determinem o foco d~ atuação e
,

:

direcionem esforços para o lTIeSlTIO,procurando sempre manter o

Marketing de Relacionamento. As relações passam a ser baseadas na

.confiança, apoiadas na comunicação horizontal e estabelecendo

relações de trabalho com os colaboradores.

Observa-se a transcendência da era da eficácia (foco no resultado)
I,
,

para a era da efetividade, ou seja, preocupação voltada à satisfação e

superação das expectativas, no atendimento das necessidades dos

clientes. Acreditando nisso, dizemos que o Marketing não é mais

função, é forma de fazer negócios. É fazer com que o cliente se integre

na concepção do produto-serviço, sentindo-se iderttificado
I

e

personalizado com o mesmo.

~
"

"Não basta satisfazer o cliente,é preciso encantá-lo". Deve-se

ouvir sua opinião e "amarrá-la" às ações concretas da empresa. Ser \....j
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capaz de antecipar as necessidades futuras como forma de cativá-lo e

também, despertar as necessidades não percebidas.

Os colaboradores deverão estar comprometidos com a missão da

empresa, pois, o modo pelo qual se sentem em relação a ela, é o mesmo

que será refletido no atendimento e tratamento aos clientes. Buscar a

excelência da qualidade nos serviços, pode auxiliar a empresa a

perpetuar-se no mercado.

Diante disso,· passam-se a desenvolver programas de relações

interpessoais visando a venda do produto-serviço "Qualidade Única de

Contribuição Pessoal."

Gerir a instituição mercadologicamente, assimilar o Marketing

como uma filosofia de administração total, é saber lidar com as muitas

variáveis existentes, detectando novas oportunidades de mercado.

As necessidades e expectativas dos clientes são diversas e faz-se

necessário que o Banco identifique claramente quem são seus clientes e

quais as suas necessidades. Seu foco mercadológico aliado ao I

i' .,

\.,diferencial humano gerarão o sucesso financeiro.



As relações deverão evoluir de um estágio apoiado em regras

para relações apoiadas em diretrizes, visando a sinergia das ações, a

seguir:

1. Adotar processos de mobilização nos órgãos da matriz e

agências;

2. Criar e implantar UlTI Data Base Mercadológico;

3. Levantar o perfil dos clientes internos e externos.;

4. Levantar necessidades dos colaboradores;

5. Desenvolver programas de treinamento interno;

6. Avaliar a qualidade dos serviços;

7. Desenvolver etapas para o levantamento das necessidades

dos clientes externos, abordando os seguintes passos:

• Identificar clientes-prospects;

• Levantar dados e descobrir necessidades dos clientes-

prospects;

• Traduzir necessidades dos clientes;

• Mensurar unidades de medidas e sensores de processos;

• Identificar características dos produtos / serviços;

107
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• Otimizar produtos / serviços;

• Aprimorar processos.

A partir de um compromisso com a excelência, podemos

desenvolver, no Banco, uma nova visão de satisfação efetiva das

necessidades dos clientes internos e externos, pois, acreditamos ser

possível estreitar o relacionamento com nossos clientes.

Sendo assim, concluímos com Henry Ford, que, com todos seus

defeitos e virtudes, iniciou a história da qualidade: 11 Quando um homem

começa a pensar que finalmente achou um método, seria melhor que iniciasse

um minucioso exame de si próprio para verificar se alguma parte de seu

cérebro não está adormecida. 11

Nada está pronto. As possibilidades são imensas. Além do high-

iech, precisamos de high-iouch. As pessoas estão mudando rapidamente.

Por isso, a proposta deste trabalho é somente o início de. uma

experiência em busca de melhorar e apreender, e portanto deve ser

continuada e aprimorada.
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À medida que a Computação, a Automação e a Robotização

abrangem, cada vez mais, áreas diversas de nosso dia-a-dia, sentimos a

necessidade do toque humano que cria e dá origem a todas atividades.

o ato de criar, de revolucionar, de crescer e aprimorar, quaisquer

aspectos, está em nossas mãos.

Como bem disse Charles Chaplin : "Não somos máquinas. Homens é o que

somos. "32

32 Frase dita por Chaplin, impressa em um cartaz, referente a um comentário sobre o filme Tempos
Modernos.
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