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RESUMO 

 

Este trabalho parte da percepção de importância do relacionamento nas estratégias de atuação 
do marketing para as empresas de forma geral e para o segmento bancário, em especial. 
Apresenta uma discussão a respeito dos conflitos existentes entre o programa de relacionamento 

com clientes proposto por bancos comerciais da cidade de Fortaleza e o nível de aderência 
desses programas por parte dos gerentes de relacionamentos. Traz como objetivo geral analisar 

se a atuação do gerente de relacionamento é aderente ao programa de relacionamento com 
clientes desenvolvido por instituições bancárias da cidade de Fortaleza. Através de uma 
pesquisa qualitativa e quantitativa buscou identificar e explicar essa aderência, ou não, dos 

gerentes aos programas de relacionamento propostos pelos bancos. Os resultados encontrados 
comprovam os pressupostos levantados pela pesquisa que existem conflitos entre a atuação do 

gerente de relacionamento e as determinações dos programas de relacionamento dos bancos em 
análise. 

 

Palavras Chave: Marketing, Marketing de Relacionamento, Marketing Bancário 
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ABSTRACT 

 

This search of the perceived importance of the relationship in the marketing strategies of action 
for companies in general and the banking sector in particular. Presents a discussion of the 
conflicts between the customer relationship programs proposed by commercial banks in 

Fortaleza and the level of adherence of these programs by the relationship managers. Has as 
main objective to analyze the relationship manager's role is adherent to the relationship program 

with clients developed by banks in Fortaleza. Through a qualitative and quantitative research 
will seek to identify and explain this adherence, or not, of the managers to relationship programs 
offered by banks. The results confirm the assumptions raised by research that there are conflic ts 

between the role of the relationship manager and the determinations of the banks' relationship 
programs under review. 

 
 
Keywords : Marketing, Relationship Marketing, Marketing Banking 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O despertar para o marketing de relacionamento surgiu por volta da década de 90, 

quando as vantagens em manter clientes em contato direto e perene com a organização passou 

a ser discutido pelas empresas e grupos de estudo. 

O avanço da concorrência e o aumento das exigências do consumidor fizeram com que 

o marketing evoluísse, passando por vários estágios até ultrapassar as discussões voltadas 

apenas às vendas e passa a inserir no contexto de suas atividades a responsabilidades sobre o 

relacionamento com o cliente. Os estudiosos em Marketing atentaram para a ideia de que o 

processo de marketing não deve estar focado apenas na captação de clientes e sim em sua 

manutenção. 

O advento do Marketing de Relacionamento alertou para que as organizações se 

preocupassem e privilegiassem o processo de relação cliente x organização, como ferramenta 

de alcance dos objetivos organizacionais, como mais uma forma de aumentar receita e reduzir 

custos.  

Para que as estratégias do marketing de relacionamento possam ser implementadas a 

organização deve dispor de informações a respeito dos seus clientes. Com a informação certa 

as empresas conseguem identificar as particularidades de cada consumidor para que ele se sinta 

único, otimizando seu processo de venda. As organizações devem estudar seu cliente, saber 

onde ele está, que assuntos lhe atrai, que tipo de opções prioriza e que tipo de produto/serviço 

está disposto a comprar.  

A escolha da forma como deve ser captada essa percepção do cliente, bem como a 

escolha da forma que a organização encontrará para utilizar esse conhecimento deve ser 

planejada e pensada com cuidado.  

Apesar de empresa e cliente terem objetivos individuais, por vezes conflitantes, quando 

a organização entende e reconhece as necessidades do cliente os dois passam a encontrar 

alternativas harmônicas de atingir seus objetivos. Enquanto a primeira atua de forma eficiente 

para aumentar seus lucros, o segundo pólo da relação aumentar sua satisfação. 

Ao identificar as vantagens do marketing de relacionamento Valente (2009) cita que 

seus principais benefícios são: Aumento da lealdade do cliente; Aumento da freqüência e 

volume de compras; Maior lucratividade por cliente; Redução dos custos de venda. 

O segmento bancário trabalha essencialmente com o conceito de marketing de 

relacionamento na tentativa de aumentar seus resultados por meio da extração de valor de seus 

clientes. Segundo Mota et al (2006) no Brasil um dos segmentos mais atingidos pela prática do 
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marketing de relacionamento é o financeiro, particularmente, o compreendido pelos bancos-

comerciais. 

Swfit (2001), após a realização de estudos empíricos sobre a implantação de Sistemas 

de Relacionamento com Clientes em instituições financeiras, identificou como principa is 

pontos positivos: Retenção de Clientes; Agilidade na Tomada de Decisão, Maior Rentabilidade 

da Carteira de Clientes, Marketing Direto e Preciso, Redução de Custos, Aumento de 

Competitividade. 

Teixeira e Cavalcante (2005) destacam que o sistema financeiro sofreu muitas alterações 

na sua estrutura e regulação ao longo dos anos 1990, o processo de abertura comercial, a entrada 

de bancos estrangeiros e o aumento da mobilidade de capital geraram no segmento um alto 

nível de disputa concorrencial. 

O setor bancário brasileiro tem passado ao longo dos anos 2000 por um processo de 

concentração através de fusões e aquisições, que segundo Nakane e Rocha (2010) no segmento 

bancário brasileiro aumento de concentro poderá significar aumento de concorrência.  

À medida que grandes grupos se formam com a aquisição de outros bancos e finance iras 

menores - Itaú e Bradesco são exemplos desse processo – têm-se a penetração de grupos 

estrangeiros atuando e participando das ações de fusões e aquisições – Santander pode ser 

tomado como exemplo.  

Um dos desdobramentos recentes da crise financeira mundial foi a elevação nos 

padrões de concentração do setor bancário no país. Diferentes fatores levam a este 

aumento na concentração bancária, dentre os quais: 

a) Fusões e aquisições de grandes  grupos bancários com destaque para ABN Real 

e Santander; Itaú e Unibanco; Banco do Brasil e Nossa Caixa;  

b) Problemas de liquidez enfrentados por bancos pequenos e médios que 

precisam se recapitalizar através da venda das carteiras de crédito (para bancos 

maiores ou para o FGC); 

c) Política ativa dos bancos públicos como mecanismos anticíclicos. (Nakane e 

Rocha, 2010, p. 6) 

 

O mercado bancário brasileiro alterou aos longos dos anos o patamar de exigência de 

serviço para um padrão elevado de eficiência operacional e comercial onde a qualidade, o 

relacionamento com o cliente e a eficiência são questões preponderantes para liderança de 

mercado.  

Mota et al (2006) afirmam que o setor bancário apresenta forte competitividade, 

consumidores exigentes que buscam alta qualidade e baixos custos, e que possui facilidade de 

escolha entre os bancos. Alia-se aqui a flexibilidade da mobilidade de capital entre bancos e 

países que favorece a rápida perda de clientes. Em apenas uma operação feita de sua própria 

casa clientes podem retirar todos os produtos de uma instituição e direcionar para outra. 
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Nakane e Rocha (2010) ao realizar seus estudos sobre concorrência e concentração no 

mercado bancário brasileiro identificaram que o setor bancário nacional apresenta um alto grau 

de concorrência, embora sejam rejeitadas as hipóteses de estruturas perfeitas como a 

concorrência perfeita.  

A estrutura bancária brasileira se aproxima, portanto de uma estrutura oligopolíst ica, 

onde, segundo Costa (2012), a qualidade dos produtos e serviços bancários interfere mais do 

que o preço dos produtos oferecidos. Tal fato corrobora para o grau de importância do 

marketing de relacionamento no segmento bancário. 

Para Costa e Pinto (2013) a estrutura de concorrência do varejo bancário brasileiro é 

típica de um oligopólio diferenciado e concentrado, com a presença de grandes conglomerados 

financeiros que buscam a diferenciação por meio da qualidade dos serviços prestados aos 

clientes, em especial na utilização forte da tecnologia da informação.  

Augusto e Junior (2015) corroboram para a idéia acima, mesmo que não falando 

diretamente do segmento bancário, os autores os autores defendem que devido ao acesso a 

diversos mercados e informações o consumidor fica mais exigente e uma das alternativas de 

diferenciação competitiva poderia ocorrer por meio do relacionamento com clientes, 

oferecendo atendimento de excelência, visto que produto de qualidade e preço competitivo não 

são mais fatores absolutos e determinantes para os negócios. 

Para Duarte (2003) o Marketing de Relações é necessário ao desenvolvimento da 

liderança de mercado, fidelidade do cliente e rápida aceitação de novos produtos e serviços. 

No segmento bancário devido à concorrência e pressão por melhores serviços e 

atendimento cada vez mais individualizado a exigência de elevados padrões de relacionamento 

é condição para uma atuação eficiente e destaque no mercado.  

A importância do marketing de relacionamento para a manutenção de clientes, e, 

conseqüentemente, para o resultado organizacional, é encontrada na literatura de forma 

abrangente, porém não basta que as organizações percebam sua importância.O modelo de 

relacionamento precisa ser posto em prática, precisa ganhar adesão por parte dos empregados 

que estão na linha de frente com o cliente. Esses colaboradoresnecessitam estar cientes dos 

ganhos e alinhados à estratégia da organização para poder contribuir com o sucesso do modelo, 

aqui iniciasse a problemática analisada pela pesquisa. 

Os bancos para tal implantam estratégias, sistemas e programas de relacionamento que 

exigem do gerente de relacionamento uma participação ativa e pró-ativa. Porém, o modelo de 

atuação proposto pelo banco pode não ser seguido ou percebido pelo gerente como o mais eficaz 
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ou mais vantajoso para o desempenho de suas atividades, gerando nesse momento um conflito, 

que pode resultar em empecilhos a estratégia adotada pela empresa.  

A exemplo, Reinartz, Krafft e Hoyer (2004) citado por Candido, Freitas e Heineck 

(2007) afirmam que muitas empresas fracassam em implantações de CRM 

(CustomerRelationship Management), pois acreditam que o CRM se resume a aspectos 

tecnológicos baseados em sistemas e programas, quando na verdade a principal arma de 

implantações bem sucedidas de CRM encontra-se na forma como os colaboradores da 

organização irão conduzir e utilizar as informações disponíveis em seu relacionamento direto 

com o cliente. 

As mudanças ocorridas no segmento bancário, como fusões e aquisições de grandes 

bancos, bem como o avanço do relacionamento remoto geram reflexos no relacionamento com 

clientes.  

Os gerentes de relacionamento estão no centro dessas mudanças agindo como ponte 

entre o cliente e a instituição, enfrentando dilemas: Como aumentar o nível de relacionamento 

com o cliente através do uso de canais remotos de atendimento? Como aumentar a rentabilidade 

dos clientes de forma individualizada, mesmo que isso represente a mudança de segmento do 

mesmo e a perda da relação pessoal cliente x gerente? Como equilibrar a manutenção de ações 

positivas e direcionadas à necessidade do cliente de um lado e a pressão gerada pela instituição 

bancária para a concretização das metas e campanhas de vendas estabelecidas?  

O avanço da internet e das negociações feitas em ambiente móvel tem oferecido aos 

bancos um desafio ainda maior na manutenção do relacionamento com o cliente. Quando o 

cliente á atendido nas dependências da agência o representante da organização consegue colher 

um retorno imediato dessa relação, bem como consegue obter informações adicionais do cliente 

que possam servir para uma abordagem futura. Porém quando essa relação se estabelece entre 

consumidor x máquina o desafio de estabelecer um relacionamento é maior. 

Dianteda importância do marketing de relacionamento para as instituições bancárias, 

bem como da necessidade de engajamento por parte dos colaboradores da organização, em 

especial os gerentes de relacionamento, nas atividades do marketing de relacionamento o 

presente estudo busca responder ao seguinte questionamento:  

O programa de relacionamento com clientes desenvolvido por instituições bancárias 

possui aderência a forma de atuação do gerente de relacionamento? 

A pesquisa tem como objetivo geral, a partir do questionamento levantado, analisar se 

a atuação do gerente de relacionamento é aderente ao programa de relacionamento com clientes 

desenvolvido por instituições bancárias da cidade de Fortaleza.  
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Apresenta como objetivos específicos: 

 Descrever o programa de relacionamento com clientes proposto pelos bancos, 

objeto de estudo, para o segmento pessoa física; 

 Analisar a percepção dos gerentes de relacionamento de instituições bancárias 

em relação aos benefícios auferidos com a utilização de sistemas de 

relacionamento com clientes; 

 Analisar a percepção dos gerentes de relacionamento acerca das vantagens 

auferidas por meio da utilização dos programas de relacionamento instituído 

pela instituição bancária; 

 Analisar a percepção dos gerentes de relacionamento acerca das desvantagens 

auferidas por meio da utilização dos programas de relacionamento instituído 

pela instituição bancária; 

A pesquisa parte de dois pressupostos: o primeiro: que existe conflito entre o programa 

de relacionamento proposto pelo banco e a atuação do gerente de relacionamento; e o segundo: 

que esse conflito gera ineficiências. 

Se para a conquista da liderança de mercado o relacionamento com o cliente e a 

qualidade dos serviços prestados é premissa para os ganhos de resultado, se entende a relevânc ia 

do presente estudo à medida que expõe e discute fatores que podem afetar o nível de 

relacionamento do cliente para com o banco. 

A justificativa acadêmica para o presente trabalho reside no fato de que a maioria dos 

estudos sobre relacionamento com clientes no segmento bancário e financeiro restringe a 

discussão apenas à comprovação do impacto positivo do relacionamento com cliente na 

rentabilidade de carteiras ou instituições. Embora tais estudos façam menção aos possíveis 

motivos de barreiras à níveis ótimos de relacionamento com clientes, os mesmos não abordam 

tal discussão. É ainda mais escassa a literatura a respeito do nível de aderência do gerente ao 

modelo de relacionamento proposto pelas organizações como tema central do estudo. 

O trabalho será estruturado em 3 seções: A primeira relacionada ao referencial teórico 

do trabalho, a segunda relacionada à metodologia empregada no mesmo e a terceira onde é 

apresentado o resultado da pesquisa.  

A Seção do Referencial Teórico está subdivido em: - Marketing de Relacionamento; - 

Os 4 P’s do Marketing e os 4 R’s do Marketing de Relacionamento; - Elementos do Marketing 

de Relacionamento; - Gestão de Relacionamento com clientes: O papel das tecnologias de 

Informação e Comunicação, O Papel do Colaborador na Gestão de Relacionamento com 
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Cliente; - O Marketing de Relacionamento em Bancos. A Seção da Metodologia está divida 

em: - Tipo de Pesquisa, - Coleta de Dados, - Amostra. A análise dos resultados divida em duas: 

Análise Quantitativa e Análise Qualitativa. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Embora o Marketing de Relacionamento surgido desde a década de 70 na teoria do 

Marketing, a análise de sua operacionalidade e resultados ainda chama atenção de estudiosos e 

organizações. 

O referencial teórico abordado na pesquisa procura apresentar a formação do conceito 

de marketing de relacionamento, suas vantagens para organização e as ferramentas e técnicas 

de operacionalização do mesmo. 

 

 

2.1. O Marketing de Relacionamento 

 

Antes de iniciar a discussão sobre o marketing de relacionamento, se faz necessário 

traçar um breve retrospecto sobre o conceito de marketing e sua evolução.  

Para Tavares (2010) muitos autores e estudiosos tentam traduzir ou explicar a palavra 

marketing, ao longo dessa tentativa o marketing passou por diversos enfoques e apresenta em 

cada momento histórico focos de atenção diferentes. 

A palavra marketing deriva do latim mercari que significa comércio, trocar, 

transacionar. Começa a ganhar espaço nas discussões do cenário administrativo e econômico, 

a partir da década de 1930, quando temos início à era das vendas.  

Nesse período foram iniciados os seus fundamentos com a visão e o enfoque apenas de 

vendas, a atenção estava voltada apenas para o esforço de vendas e para o produto.  

A partir da década de 1950 o mercado passa a influenciar cada vez as estratégias de 

vendas. É nesse período que os principais autores sobre marketing começam seus estudos, 

Drucker, McCarthy e Kotler.  

Para Faria et al (2014) McCarthy (1973), na década de 70, trouxe para a definição do 

marketing o conceito do mix de marketing, que representam um conjunto de fatores-chave no 

marketing, conhecido como os 4 P’s do marketing.  
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O conceito de mix ou composto de marketing foi criado por volta da década de 50 e na 

forma como McCarthy (1973) sistematizou é estudado até hoje e permeia a base da maioria dos 

estudos em marketing. O Composto é formado por: Produto, Preço, Distribuição (Praça) e 

Promoção. 

AAmerican Marketing Association– AMA (1985) afirma que marketing é o processo de 

planejar e executar, a concepção, o preço, a promoção, a distribuição de idéias, produtos e 

serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos de indivíduos e organizações. 

A partir da década de 90, o marketing passa a englobar mais discussões que vão além 

do produto e da venda, entra no cenário a questão do relacionamento. O Marketing começa a 

perceber a importância de manter os clientes já conquistados. 

A visão tradicional, apenas focada em vendas, começa a ser questionada e a partir da 

década de 80 o Marketing já assume novos posicionamentos. Segundo Faria et al (2014) o 

conceito de marketing de relacionamento foi publicado, pela primeira vez, no trabalho de Berry 

(1983apud Milan 2006), que o definia como atrair, manter e valorizar as relações com os 

clientes. 

No Brasil, o estudo do marketing chegou a ser tratado apenas como mercadologia até 

meados dos anos 90, para Faria et al (2014) a primeira publicação sobre o tema marketing de 

relacionamento ocorreu em 1992. 

Faria et al (2014) afirma que a partir da década de 90  o interesse do mercado e a 

produção acadêmica sobre marketing de relacionamento cresceu substancialmente, no Brasil o 

interesse e o volume de publicações ganham força a partir dos anos 2000.  

A etapa do marketing que tem no relacionamento seus maiores esforços é chamada 

inicialmente de aftermarketing. Para Tavares (2010) influenciada pelas novas tecnologias e 

possibilidades de um fortalecimento da fidelização.Com o advento do processo de globalização 

e do avanço da concorrência, o marketing de relacionamento surge como uma estratégia para a 

organização tentar conhecer a fundo o seu cliente, criando um elo entre ele e a organização e 

assim manter-se na preferência do mesmo. 

Para Claro (2006) a essência dos conceitos de marketing é fundamentada no 

relacionamento, pois esses são capazes de gerar satisfação aos clientes, através da geração de 

valor. Gonçalves, Machado e Marques (2012) asseguram que são muitos os significados para 

relacionamento, mas eles sempre trazem a visão de troca mútua, aspecto central do marketing. 

uma relação, algo que ocorre em duas vias gerando benefícios para ambas as partes. 

Gonçalves, Machado e Marques (2012) afirmam que o marketing é baseado no princip io 

da troca, na qual uma parte fornece a outra algo de valor em troca de algo também de valor com 
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o objetivo de suprir cada um a sua necessidade. O marketing de relacionamento busca 

identificar as necessidades de forma individualizada para que essa relação de troca seja 

prolongada e gere ganhos mútuos. 

Segundo Milan (2006) o Marketing de relacionamento surge como um desdobramento 

das discussões do marketing de serviços, esse posicionamento leva em consideração o fato de 

que o marketing deve ser pautado em relações e não apenas em transações como era tratado na 

visão de produtos. 

A orientação de marketing em fins dos anos 90 muda seu enfoque estratégico, passa a 

não só buscar a conquista de novos clientes, mas percebe a importância de retê-los. Para 

Vavra(1993), em um ambiente de mercado onde diversas empresas lutam entre si para oferecer 

produtos similares, os consumidores se sentem tentados a experimentar novas marcas e novos 

produtos, apresentando uma lealdade à marca muito pequena. As empresas se vêem impelidas 

a buscar o desenvolvimento de novas ferramentasque auxiliem o processo de manutenção dos 

clientes fiéis. 

 Segundo Duarte (2003),a definição de marketing de relacionamento engloba diversos 

aspectos, porém, todos convergem para a premissa que o atendimentodeve está voltado para as 

necessidades individuais dos clientes buscando um relacionamento duradouro de longo prazo 

que conduza à fidelização e aumento de produtividade e conseqüentemente lucratividade. 

Para Pereira e Bastos (2009) as estratégias de fidelização são extremamente relacionadas 

com as estratégias do marketing de relacionamento. Um cliente leal automaticamente terá um 

relacionamento com a marca a qual escolheu ser fiel. Acrescenta ainda que a organização deva 

conhecer seus clientes e estimular o relacionamento daqueles que trazem mais retorno à 

organização. 

Levando em consideração a abordagem de diversos autores sobre o marketing de 

relacionamento, pode-se entender que este, é um processo contínuo de construção de 

alianças de longo prazo com o cliente, com o intuito de alcançar objetivos comuns. 

Sendo assim em qualquer setor de atividades sendo ele setor bancário ou setor 

hoteleiro, há sempre a preocupação de atrais clientes e fidelizá-lo. Para isso são 

necessários o conhecimento e o estudo de técnicas que determinam a direção 

permitindo levar as organizações ao sucesso na fidelização. O atendimento 

personalizado pode ser um caminho para atingir esse objetivo. Quando as instituições 

conseguem ir além do mero atendimento, ganham a confiança, lealdade e a satisfação 

dos clientes e recebem em troca resultados financeiros surpreendentes. 

(GONÇALVES, MACHADO E MARQUES, 2012, p. 04) 

 

Para Brandão (2005) o marketing de relacionamento surge de novas formas de 

abordagens aos consumidores que levam em consideração a individualidade das estratégias de 

marketing, essas estratégias não podem ser entendidas de forma simplificada. Essa 

individualidade gera investimentos e custos que precisam ser recuperados. Para tal é importante 
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o acompanhamento do resultado das ações de relacionamento e o retorno que tais ações geram.  

Atuar no conhecimento das necessidades e perfil do cliente de forma individualizada é 

importante, porém desenvolver ações que não gerem retorno positivo para a empresa não é 

benéfico, a organização deve está com seus processos alinhados e eficientes para colher os 

frutos da atuação focada no cliente individual. 

Para Las Casas (2013) o marketing de relacionamento ou aftermarketing são todas as 

atividades de marketing destinadas a um cliente em situação de pós-venda. 

 Para Libey(1991 apudVavra, 1993) o primeiro objetivo do marketing focado no cliente 

é obter um valor pleno de duração de cada cliente. O segundo objetivo é aumentar o valor de 

duração de cada cliente e manter essa duração crescente ano após ano. O terceiro objetivo é 

usar os lucros excedentes do sucesso nos dois primeiro objetivos para custear a conquista de 

novos clientes a um custo mais baixo. Os objetivos em longo prazo são a sobrevivência e o 

crescimento sustentáveis, baseados nesse círculo virtuoso de manutenção, geração de valor e 

atração. 

 Claro (2006) lista cinco fatores que estimulam a ênfase no marketing de relacionamento :  

o Propagação dos sistemas de informação; 

o Expansão do setor de serviços; 

o Mudança na natureza de competição; 

o Satisfação do cliente no longo tempo; 

o Formação de rede de negócios. 

 Milan e Toni (2012) defendem que para manter ou ampliar seu marketshare, 

basicamente, as empresas dispõem de duas alternativas: a manutenção de clientes atuais e a 

conquista de novos clientes. As empresas que investem em relacionamentos não apenas atraem 

novos clientes, bem como mantém e melhoram suas relações com os clientes atuais. 

 Gonçalves, Machado e Marques (2012) afirmam que se uma empresa quiser evitar uma 

concorrência devastadora em preço, deve encontrar outras formas de oferecer um valor 

agregado a seus clientes. Acrescenta ainda que o relacionamento é uma dessas outras formas e 

que por meio dele poderá gerar fidelização. Essa é a principal estratégia de atuação dessa nova 

abordagem do marketing. Ele cria uma mudança de visão na esfera de atuação das empresas, 

insere-se o cenário do relacionamento e o marketing, anteriormente visto como transacional, ou 

Marketing Tradicional, volta-se para o relacionamento. 

 

 

2.2  Marketing Tradicional x Marketing de Relacionamento  
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Duarte (2003) cria organiza umcomparativo entre o marketing tradicional e o marketing 

de relacionamento para poder apresentar de forma simples e objetiva as principais diferenças e 

avanços com o advento do marketing de relacionamento, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Marketing Tradicional x Marketing de Relacionamento 

Dimensões de Análise Marketing Tradicional Marketing de Relacionamento 

Objetivo 

Fazer uma venda (este é o 

resultado final e a principal medida 

de sucesso); 

Satisfazer o consumidor (o 

consumidor compra valor). 

Criar um consumidor (a venda é o 

começo de um relacionamento); 

Integração com o consumidor 

(geração de valor interativo). 

Duração Começo e fim determinados. Processo contínuo. 

Compreensão do 

consumidor 

Consumidor é anônimo; 

comprador e vendedor são 

independentes. 

Consumidor é conhecido; 

comprador e vendedor são 

interdependentes. 

Domínio da função de 

marketing 
Marketing Mix. 

Marketing interativo (suportado pelos 

objetivos). 

A tarefa de marketing e os 

critérios de performance 

Acesso ao mercado é baseado em 

produto e preço; 

Maior sensibilidade ao preço; 

Foco na conquista de novos 

clientes. 

Acesso ao mercado é baseado na 

competência para resolver problemas; 

Menor sensibilidade ao preço; 

Foco no valor alcançado junto a 

clientes atuais. 

Método Negociação. Colaborativo e cooperativo 

Condução Transações atrativas de curto prazo Comprometimento e confiança 

Estilo Independência Dependência Mútua 

Principais aspectos de 

troca 

Foco em produto; 

Venda como uma conquista; 

Eventos Discretos; 

Monólogo com a base de clientes 

existentes. 

Foco em Serviços; 

Venda como um acordo; 

Processo contínuo (histórico, 

perspectiva holística); 

Diálogo Individualizado. 

 

Dimensões de Análise Marketing Tradicional Marketing de Relacionamento 
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Domínio da função 

qualidade 

Domina a qualidade com resultado 

(dimensão técnica da qualidade). 

Qualidade das interações cresce em 

importância e pode vir a ser 

dominante (dimensão funcional da 

qualidade). 

Mensuração da satisfação 

do consumidor 

Monitoramento da participação do 

mercado. 
Administração da base de clientes. 

Sistema de informação do 

consumidor 
Pesquisa de satisfação. Sistema de feedbacks do consumidor. 

Ao realizar o plano de 

negócios 

Busca conselhos e sugestões que 

podem ser considerados ou não. 

Tenta construir uma rede de 

relacionamentos. 

Interdependência entre 

Marketing, Operação e 

Pessoal 

Interface de nenhuma ou limitada 

importância estratégica. 

Interface de substancial importância 

estratégica. 

O papel do marketing 

interno 

Marketing interno de nenhuma 

importância ou importância 

limitada. 

Marketing Interno de susbtancial 

importância estratégica para o sucesso. 

Principais vantagens Dinheiro nas mãos. 
Conhecimento íntimo do mercado 

desenvolvido ao longo do tempo. 

Principais desvantagens 

Vulnerabilidade em relação a 

melhor oferta realizada pela 

concorrência. 

Vulnerabilidade em relação à 

dependência do parceiro. 

Melhor denominação Orientação de baixo para cima. Orientação para o conhecimento. 

Tendências Estilo tradicional em declínio. Estilo ganhando popularidade. 

Fonte: Duarte, 2003, página 59. 

 

Claro (2004) utiliza-se de cinco elementos chave de comparação entre a esfera do 

marketing tradicional e a do marketing de relacionamento, a partir desses elementos coloca em 

comparação as características de atuação de cada uma das abordagens. Por exemplo, enquanto 

o marketing tradicional tem uma orientação para o tempo discreta, voltada para o curto prazo, 

o marketing de relacionamento tem uma orientação de tempo voltada para o longo prazo. 

A estrutura de diferenciação entre o marketing tradicional e de relacionamento criada 

por Claro (2004) através de suas práticas, categorizando-os como ações de marketing 

transacional e ações de marketing de relacionamento são apresentadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Contraste entre Relacionamento e Transação 
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 Características 

Elementos Chave Transação Relacionamento 

Base Normativa 

Clima Organizacional 
Informação 

Impessoal 

Suspeito 
Vaga, dispersa e 
orientada para o preço 

Bilateral 
Colaborativo e Aberto 

Compartilhamento entre os 
parceiros, rede de 
relacionamentos 

Base de Governança 

- Método de resolução de 
problemas 

- Método de entendimento mútuo 

Forças de mercado 

(preço) 
Barganha 

Preço 

Ações conjuntas 

(ralacionismo) 
Flexibilidade e resolução 
conjunta de problemas 

Planejamento conjunto 

Investimentos Específicos 

- Abordagem para os recursos 
- Custo de Saída 

Baixo 

Independente 
Baixo 

Médio para alto 

Interdependência 
(complementaridades) 
Médio 

Confiança entre as partes 
Baixo - praticamente 
inexistente 

Médio para alto 

Orientação para o tempo Discreto Longo prazo 
Fonte: Claro (2004) 

 

O marketing de relacionamento pode ser considerado uma alternativa ao marketing de 

transações. Para o marketing de transações a preocupação básica da organização deve ser 

apenas as vendas apenas trocas isoladas, já para o marketing de relacionamento a ação de 

marketing deve está ancorada no relacionamento que se estabelece entre cliente e empresa e 

que deve ser cultivado para que se transforme em uma relação duradoura. 

Gosling (2003) para o marketing transacional o consumidor é algo anônimo à empresa, 

sua relação inicia e se encerra com o momento da troca, com a transação, para o marketing 

transacional o relacionamento futuro não importa. Por sua vez a visão do marketing de 

relacionamento, apresenta uma contraposição a este pensamento e centraliza a discussão na 

relação que pode ser criada por meio de cada transação. 

Pode ser encarada como uma troca contínua de valores entre cliente e empresa, e esta 

não deve apenas tomar como vantagens negociais apenas o resultado da transação em 

andamento e sim todo o ciclo de vida do cliente, que deve contar inúmeras trocas em momentos 

distintos. 

Jackson (1985 apud Milan, 2006) já apontava para esses dois modos de perceber a 

relação de troca. No lado das operações transacionais ou discretas era chamado always-a-share; 

enquanto do lado relacional foi chamada como lost-for-good. 
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Na visão do marketing transacional o consumidor é um sujeito anônimo, um consumido r 

comum, padrão que deve ter suas necessidades satisfeitas da mesma forma como os outros 

consumidores terão com os produtos padronizados oferecidos ao mercado. Já no marketing 

relacional o consumidor tem voz e vez, ele é tratado como um elemento que possui 

características próprias e deve ser atendido de forma individualizada. 

A teoria do passado focava a rentabilidade de uma transação e o fechamento de uma 

venda. Atualmente a rentabilidade é vista no longo prazo, na manutenção do cliente. 

Muda a idéia de transação para a construção de um relacionamento. Indiretamente, 

pode-se considerar tal concepção a visualização da sustentabilidade da organização 

em longo prazo, porque, tendo clientes fiéis, obtém-se o lucro que dá a 

sustentabilidade à empresa. (VERONA, 2004, p. 71)  

 

Para Vavra(1993) esse tipo de posicionamento do marketing – tratar o cliente 

individualmente e conduzir negócios de forma totalmente sob medida, não importando o 

tamanho da empresa – pode ser chamado sobre diversos nomes: Marketing com banco de dados, 

Marketing individualizado, Micro marketing, Marketing personalizado, Marketing onetoone, 

Marketing de retenção, Marketing de freqüência, Marketing de relacionamento, Marketing de 

segmentação, Marketing integrado, Marketing interativo, Marketing de diálogo, Marketing de 

currículo. Para a pesquisa utilizaremos o termo marketing de relacionamento. 

A partir de 2004 a Associação Americana de Marketing – AMA (2004 apud Freitas, 

Melo e Caldas, 2009) passa a explicitar na definição de marketing uma alusão ao marketing de 

relacionamento: Marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que 

buscam criar, comunicar e entregar valor para os clientes, e gerenciar relacionamentos com 

clientes, de forma que beneficie a empresa e seu público interessado AMA(2004 apud Freitas, 

Melo e Caldas, 2009). 

A inclusão do conceito de relacionamento na definição de marketing alerta para o fato 

de que, embora o aspecto transacional seja relevante, existem outros fatores que interferem no 

processo de troca de valor e um deles é justamente o aspecto do relacionamento. 

Segundo Claro (2006) com o avanço do processo de globalização empresas precisam 

ser capazes de competir em diferentes níveis, local e global. Antes empresas que ofereciam 

produtos de alta qualidade garantiriam uma vantagem sobre a concorrência. Nos dias atuais, em 

que as organizações apresentam altos níveis de tecnologia e qualidade, o relacionamento surge 

como diferencial dificilmente copiado pela concorrência, está voltada para um conceito de 

marketing baseado no desenvolvimento de relacionamentos significa competir em um nível em 

que poucos têm acesso.  
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Segundo Tavares (2010) relacionamento é a palavra de ordem dessa geração. Manter, 

fidelizar, relacionar-se com os clientes em tempo real, virtual e não-virtual: tudo faz parte do 

post-place, pós-venda, aftermarketing, marketing de relacionamento.  

Para Braido (2005) num mercado atuante e competitivo, as técnicas tradicionais de 

marketing de relacionamento estão consolidadas entre as empresas, tornando-as estratégias 

básicas, lógicas, naturais e usuais. Para vencer, surge, portanto a necessidade de desenvolver 

novas soluções e métodos de trabalho mais eficazes. O marketing de relacionamento é a 

evolução dos conceitos de marketing e comunicação, e, por isso mesmo o diferencia l 

competitivo para que as organizações possam atuar na tentativa de liderar mercados. 

O estado da arte perseguido pelo marketing desde os primórdios: atender uma a um, 

alcançar a satisfação, colocar sempre o cliente em primeiro lugar pode ser alcançado pelas 

propostas do marketing de relacionamento. Mckenna(1993) é categórico ao afirmar que as 

empresas terão de adotar uma política de relationship marketing – o que Madia chama de 

aftermarketing – se quiserem ser bem sucedidas no mercado.  

Para Mckenna (1993) o marketing está na era do cliente, na idade do marketing 

clientecentrista. A empresa deve não apenas está focada no cliente, mas integrada ao mesmo , 

deve estabelecer um canal de comunicação entre ela e o cliente. 

Por existir altos custos envolvidos no processo de conquistas de novos clientes, 

Vavra(1993) defende a idéia de aumentar o tempo de vida de compra dos clientes atuais. 

Analisando, se o que custa mais caro é conquistar um novo cliente ou reter um cliente 

atual, verifica-se que a busca de novos clientes pode ser mais atraente e motivadora 

para a força de vendas nas agências, mas é mais cara do que manter um cliente atual. 

Esta é uma boa razão para a empresa desenvolver uma estratégia de fidelização de 

clientes. Além disso, atender as necessidades dos atuais clientes pode ser mais fácil, 

porque se pode saber melhor quem são, onde estão e quais as suas necessidades. 

Quando perde um cliente a empresa perde todo o lucro que teria com as compras 

futuras deste e com o qual já teve custos para conquistar. A tais custos deve-se ainda 

acrescentar os custos de reposição dessa perda. (VERONA, 2004, p. 75) 

 

Prolongar o tempo do ciclo de vida dos clientes ativos é um dos fundamentos do 

marketing de relacionamento. O cliente deve manter e crescer seu ritmo de compras com a 

empresa no intuito de aumentar sua lucratividade. 

Em mercados ou segmentos emergentes a busca por novos clientes ainda é a tônica, mas 

em mercados/segmentos maduros reter clientes chega a ser tão importante quanto conquistá-

los. 

Para Claro (2006) o tema relacionamento é fascinante, pois permite que empresas, 

competindo em mercados onde a concorrência atingiu níveis elevados, criem valor para os 

clientes.  
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Las Casas (2013) afirma que com o aumento da concorrência, caso a empresa não se 

preocupe em manter seus clientes outras virão com ofertas melhores e conseguirão conquistar 

sua fatia de mercado. 

Antigamente, até os anos 80, era muito comum às  empresas direcionarem seus 

esforços a novos clientes, pois existiam relativamente poucos concorrentes no 

mercado. Os clientes não mudavam muito de empresas devido às limitações de 

ofertas. No entanto com o crescimento da concorrência em diferentes setores , os 

mercados tornaram-se cada vez mais competitivos. Um cliente recebe ofertas 

constantes, com isso, ele passa a ter uma situação, até certo ponto privilegiada no 

mercado, porque as empresas armam estratégias de conquista para tirar clientes do 

concorrente e elevam o pacote de benefícios oferecido. Se uma empresa não tratar 

bem sua clientela, outras o farão. (Las Casas, 2013, p. 23) 

 

Segundo Duarte (2003) o marketing de relacionamento centra o foco em conhecer o 

clientee estabelecer relações de longo prazo e duradouras com ele.  

Para Milan (2006) o marketing de relacionamento deve ser encarado como uma 

mudança de paradigma no conceito de marketing. 

A revolução causada pela tecnologia, em especial pelas tecnologias de informação e 

comunicação – TIC’s – tem exigido dasorganizações novos patamares de competição.  

O Consumidor agora tem acesso a mercados globais, a informações e opiniões sobre os 

mais variados produtos a um custo baixíssimo através da internet.  

Então a forma como os clientes realizam suas escolhas de compra faz com que as 

empresas precisem conhecer de perto o seu cliente, está mais próximo do mesmo. Por este 

motivo alguns pilares do marketing são revistos no intuito de incluir a visão de relacionamento.  

 

 

 

 

2.3 - Os 4 P’s do Marketing e os 4 R’s do Marketing de Relacionamento 

 

Claro (2006) recria a definição dos 4P’s do marketing elabora por McCarthy adaptando-

os aos 4 P’s do relacionamento, são eles: 

Produto: o produto ou serviço é essencial para qualquer organização, é através dele que 

a empresa oferece valor aos seus clientes. Uma empresa que incorpora os conceitos do 

marketing de relacionamento procura desenvolver produtos e serviços específicos para cada 

consumidor. O composto de marketing está totalmente voltado para o relacionamento. É 

considerado a essência do que é feito. 
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Processos: é o conjunto de atividades e ferramentas que dão suporte aos produtos e 

serviços. São todas as atividades de apoio que vão desde o recebimento de matérias primas até 

o transporte dos produtos ao consumidor final, todos esses elos da cadeia devem está voltados 

para o relacionamento duradouro. 

Performance: a performance trata do hiato existente entre o que é prometido e o que é 

realmente oferecido. A organização deve oferecer produtos e serviços que foquem na relação 

com o seu cliente, porém não deve ultrapassar suas capacidades para não correr o risco de não 

cumprir o que foi acordado. Ao mesmo tempo em que a organização deve ter esse cuidado, 

deve sempre está focada na busca das melhores formas de atender seu cliente para está 

melhorando seus produtos e processos. 

Pessoas: Claro (2006) deixa explícito que sem pessoas não existiriam produtos ou 

processos. É através dos funcionários da organização que os produtos e serviços são produzidos, 

que os processos são realizados e é através deles que o cliente é abordado e onde ocorre a 

relação de troca. 

Barney (1985 apudClaro, 2006) em seu livro sobre CRM propõe um modelo de 4 R’s  

para o Marketing de Relacionamento: 

Relacionamento:É o primeiro R, aquele que deve nortear toda ação da empresa, gerar 

relacionamento com cliente deve ser o objetivo do posicionamento do marketing que busca 

manter um vínculo duradouro com seu cliente. 

Retenção:O marketing de relacionamento busca manter o ciclo de vida do cliente com 

a empresa por um longo prazo. O segundo pilar apresentado na definição dos 4 R’s é a retenção, 

ou seja, o cliente não deve encerrar o relacionamento com a empresa. 

Referência: A empresa deve ser encarada por seus clientes como referência, assim ele 

terá ela como primeira opção de compra bem como indicará para outros de seu convívio. 

Recuperação:Se com todos os esforços o cliente deixar de manter relação com a 

organização, cabe a ela buscar identificar os motivos do fim do relacionamento e reverter a 

decisão do cliente. 

O objetivo maior do relacionamento com os clientes é extrair dos clientes o máximo de 

valor para organização e oferecer aos clientes também o máximo de valor, para tal é preciso ter 

uma base de dados confiável que permita à organização saber exatamente qual o resultado 

alcançado e o potencial de cada cliente, somente assim ela poderá dar subsídios aos atores de 

linha de frente para que expandam, retraiam ou encerrem com o relacionamento com 

determinado cliente. 
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Segundo Braido (2005) para que seja possível a uma empresa oferecer serviços atrativos 

aos seus consumidores é necessário que ela conheça esses consumidores e acompanhe a 

evolução de suas necessidades continuamente. Isto pode ser efetuado através dos princípios do 

marketing de relacionamento. Para tal, um arcabouço de técnicas, metodologias e ferramentas 

precisam ser acionados para que possa ocorrer de forma positiva a gestão do relacionamento 

com clientes. 

 

2.4 Elementos do Marketing de Relacionamento 

 

Segundo Duarte (2003) a construção do conceito de marketing de relacionamento 

contribuiu para o fato de que o estabelecimento de um relacionamento duradouro aumenta a 

produtividade e conseqüente lucratividade. Os benefícios do relacionamento surgem à medida 

que os dois elos do relacionamento têm alternativas de negociação com sucesso, à medida que 

as duas partes ganham na relação.  

Qualquer avaliação de relacionamento deve focar nos benefícios extras auferidos por 

qualquer uma das partes, quando ela não atua apenas no transacional. 

Gosling (2003) e Milan (2006) levantam alguns construtos relacionados ao marketing 

de relacionamento que são base para medição dos níveis de relacionamento, são eles: 

Custo de término do relacionamento: existem custos envolvidos nos términos de 

relacionamento para ambos os lados. Se por um lado a busca por novos clientes gera dispêndios, 

do outro a seleção de novos parceiros e a criação de um nível de conhecimento e confiança 

inicial também gera custos. 

 Comunicação:Condição necessária para o estabelecimento do relacionamento. No 

âmbito do marketing de relacionamento a comunicação deve fluir em uma via de mão dupla, 

da mesma forma que o cliente deve ser comunicado sobre ações da empresa, essa deve colher 

dele informações sobre seu perfil, necessidades e feedback. 

 Comportamento unilateral:Atitudes oportunistas são desconsideradas para a 

manutenção de um relacionamento duradouro. Os relacionamentos de longo prazo devem ser 

ancorados em ganhos mútuos e não em ganhos unilaterais. 

 Confiança: Conceito bastante difundido no marketing de relacionamento e bastante 

explorado no setor de prestação de serviços, devido a sua intangibilidade. Existe confiança 

quando uma parte acredita na integridade e segurança da outra parte. É alicerçado no 

cumprimento das propostas estabelecidas, o que gera credibilidade e conseqüentemente 

confiança. No segmento bancário tal construto é de extrema relevância.  
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 Comprometimento com o relacionamento: Somente surge quando o relacionamento 

é considerado importante. Consiste no estabelecimento de um vínculo entre consumidor e 

empresa. É percebido através do desejo do consumidor manter um relacionamento com a 

empresa. 

 Conflito Funcional:Devem ser encarados como construtivos a medida que gerem 

alternativas inovadoras para o relacionamento. Muitas vezes reforçando o relacionamento. 

Propensão para deixar o relacionamento: É a percepção de que uma das partes tem 

de deixar o relacionamento no futuro. 

Satisfação com o relacionamento: É mensurada pela diferença entre os resultados 

alcançados e as expectativas de resultados. 

Pinheiro (2008) aponta cinco princípios básicos para a construção do processo de 

relacionamento e que complementam a visão dos construtos listados acima. 

1. Os relacionamentos baseiam-se em comunicação aberta, envolve perguntas 

investigativas e sondagens, além de ser um bom ouvinte e mostrar interesse no que 

o outro tem a dizer; 

2. Os relacionamentos são construídos com base na confiança. A confiança é adquirida 

com o tempo e devem-se cumprir as promessas feitas, prazos e assumir as 

responsabilidades. 

3. Os relacionamentos são reforçados quando as partes mantêm contato com os 

clientes, com o objetivo de identificar necessidades e desejos, visando desenvolve r 

novos produtos e serviços. 

4. Os relacionamentos dependem da confiança e honestidade e comportamento ético. 

Qualquer indício que a empresa não está sendo correta e ética, com qualquer de seus 

públicos, irá enfraquecer os relacionamentos. 

5. Parceiros em um relacionamento mostram que se preocupam. Deve ser feito um 

esforço para mostrar essa preocupação, recompensando até e principalmente àqueles 

que são leais. 

Os pontos discutidos levantados por Pinheiro (2008) fortalecem a idéia construída 

através do marketing de relacionamento que busca estreitar laços e relações com os clientes 

através de um comportamento ético por parte da empresa ou de quem a representa. 

 

 

2.5 Gestão de Relacionamento com Clientes 
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O aspecto gestão do marketing de relacionamento agrega à discussão a utilização de 

ferramentas e técnicas que auxiliem o processo de relacionamento, bem como a gestão das 

pessoas que os operacionalizam. Dois pontos são fundamentais para uma boa gestão do 

marketing de relacionamento: 1. O papel das tecnologias de informação e comunicação ; 2. O 

Papel do colaborador na gestão do relacionamento com o cliente. 

 

 

2.5.1 O Papel das Tecnologias de Informação e Comunicação  

 

Para conhecer o cliente o elemento básico é a Informação. Os relacionamentos só podem 

ser construídos com base no conhecimento, a informação é a base para construir 

relacionamentos com os clientes. 

Segundo Augusto e Junior (2015) O marketing de relacionamento, bem aplicado, 

utilizando-se de ferramentas como a tecnologia, pode propiciar benefícios como o aumento da 

retenção e lealdade do cliente, por intermédio de relacionamentos de longo prazo com a 

empresa. Isso possibilita maior lucratividade por cliente, em contrapartida aos altos custos para 

atrair novos clientes. 

Claro (2006) afirma que é por meio da informação conseguida através do 

relacionamento com os clientes que as empresas conhecerão o que eles desejam, como querem 

receber valor e suas necessidades tanto declaradas como não declaradas. 

Os anos 90 foram marcados pelo início dos trabalhos de coleta e uso das informações 

pessoais como apoio ao processo de marketing, a partir desse período já era percebida a 

importância do tratamento que deve ser dado às informações colhidas sobre os clientes e o que 

pode ser conquista através dela. 

Braido (2005) assegura que a maior qualidade dos produtos e serviços é alcançada 

através do conhecimento do valor demandado pelo cliente. A oferta de valor adequado leva à 

maior satisfação e maior probabilidade para a manutenção de um relacionamento de longo 

prazo. A lealdade, por sua vez, leva a maior lucratividade. Portanto, conhecer a fundo cada 

cliente e gerir essa informação é ponto focal nas estratégias de marketing de relacionamento. 

O primeiro passo para poder realizar o marketing de relacionamento é conhecer tudo 

sobre o indivíduo, manter esse acompanhamento em um banco de dados e desenvolver uma 

estratégia de marketing orientada ao cliente de forma individualizada. 
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Gonçalves, Machado e Marques (2012) asseveram que o marketing de relacionamento 

auxilia as empresas, gerando dados e promovendo ações que possibilitem entender o 

comportamento do consumidor alvo e identificar os fatores que levam a sua satisfação. 

 A relação de troca com o consumidor médio passou para o relacionamento com o 

consumidor individual. Se por um lado surge a demanda por mais informações 

individualizadas, por outro surge a oportunidade de utilização das novas tecnologias de 

informação, cada vez mais sofisticadas e aptas a prestar esse serviço às empresas.  

Para Vavra(1993) o computador foi para o marketing o que a máquina a vapor foi para 

a produção. Pois foi a partir dele e da tecnologia da informação que a empresa pode gerar banco 

de dados de informações capazes de cruzar dados, armazenar histórico de compras e auxiliar à 

equipe de linha de frente nas ofertas de produtos adequados, bem como à equipe interna na 

criação de produtos e serviços que agreguem mais valor ao consumidor. 

O relacionamento com o cliente conquistou novo status após o advento do marketing do 

relacionamento e do avanço das tecnologias de informação e comunicação. Enquanto aquele 

contribuiu para o desenvolvimento e aumento da percepção por parte da empresa da 

importância do relacionamento com o cliente, este atua como ferramenta otimizadora do 

processo de relacionamento organização x cliente. 

O avanço da tecnologia e dos sistemas de informações proporcionou à organização 

meios para que possa tanto aumentar suas receitas como reduzir seus custos. 

A grande propagação de sistemas de informação que integra os negócios em uma 

cadeia de valor permite rapidamente se ter acessos a informações valiosas. Em muitas  

empresas as equipes de informática vêm refinando softwares e processos a fim de 

aferir os custos e despesas e permitir uma estimativa do valor entregue aos clientes. 

Desta forma pode-se chegar aos custos de se perder um cliente. Não fica muito atrativo 

para uma empresa trabalhar duro e gastar bastante dinheiro para atrair novos clientes 

que estão apenas substituindo aqueles que estão saindo. (CLARO, 2006, p . 06) 

 

A tecnologia da informação permitiu recolher, armazenar e utilizar, quando necessário, 

uma série de informações sobre os clientes. Permitiu que mesmo empresas com grande volume 

de clientes possam conhecê-los um a um e agir numa negociação de formaindividualizada a fim 

de garantir a melhor experiência de atendimento para aquele cliente específico. 

McDaniel e Gates (2003) defendem que para muitas empresas um banco de dados 

interno e computadorizado que contenha informações sobre clientes atuais e potenciais é uma 

ferramenta de marketing essencial para os dias de hoje. Pereira e Bastos (2009) levantam a 

importância do estudo do comportamento do consumidor através de um banco de dados 

eficiente, para que se exerça o gerenciamento das relações com os clientes e programas de 

relacionamento que busquem a fidelização dos mesmos. 
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Vavra(1993) identifica alguns benefícios que a utilização de um banco de dados de 

clientes pode trazer para a organização: 

 

- Os esforços de marketing tornam-se tanto mais eficientes como eficazes, porque a 

empresa está hábil para identificar seus clientes mais importantes e daí, apresentar a 

eles a oferta, produto ou serviço adequado no tempo correto. 

- A tecnologia de computador está equipada para administrar a vasta quantidade de 

dados que a empresa necessita para interagir com seus clientes de maneira 

verdadeiramente personalizada. 

- Um diálogo verdadeiro pode ser mantido com clientes ao descobrir interações 

contínuas, identificando mudanças no ato de compra e permitindo à empresa antecipar 

mudanças futuras. 

- O desenvolvimento de novo produtos é facilitado ao se conhecer qu em tem 

comprado um produto, como ele satisfaz o consumidor e se quaisquer mudanças 

enriqueceriam o desempenho do produto. (VAVRA, 1993, página 55) 

 

Claro (2006) afirma que o sistema de informação é um fator que leva as empresas a 

adotarem uma orientação para o marketing de relacionamento, pois os sistemas permitem as 

empresas mensurarem ganhos e perdas resultante de cada cliente.  

Vavra(1993) afirma que a abordagem de marketing em uma estrutura de banco de dados 

do cliente é vantajosa à medida que cria:  

Acessibilidade – Habilidade para identificar cada cliente e atingi- lo individualmente;  

Mensuração – Saber se cada comprador fez ou não compra, exatamente o que comprou, 

e, como, onde e quando foi feita a compra.; 

Flexibilidade – Oportunidade de atrair diferentes clientes, de diferentes maneiras e em 

ocasiões diferentes.; 

Contabilização – Obtenção de quadros precisos da rentabilidade bruta de qualquer 

evento de marketing e dados  qualitativos mostrando os tipos de clientes que participaram de 

cada evento específico. 

No entanto deixa claro que, as práticas do marketing tradicional não devem ser 

esquecidas. As inovações trazidas pelo marketing de relacionamento devem ser incorporadas 

nas estratégias de marketing das grandes organizações. 

O banco de dados possibilita à empresa a retenção do cliente com base em dois grandes 

pilares reconhecimento e relevância: Reconhecimento é fazer com que as opiniões e desejos 

dos clientes sejam ouvidos e respeitados. Relevância é o resultado do reconhecimento, a 

percepção que o cliente tem de ser ouvido e respeitado. Permite também a empresa avaliar o 

valor de cada cliente individualmente. 

Verona (2004) afirma que as empresas estão criando banco de dados, contendo 

informações demográficas e de comportamento. Se houver o domínio, o planejamento e o 
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tratamento adequado dessas informações, de acordo com o objetivo da empresa, as instituições 

podem tratar todo o processo de oferta a seus consumidores de forma mais assertiva, 

transformando-os em clientes satisfeitos, encantados e fiéis. 

As instituições financeiras têmcerta vantagem em relação a outros tipos de negócios na 

facilidade para colher informações, posto que nas operações financeiras o fornecimento de 

informações sobre o cliente acaba por ser um processo natural necessário à realização de 

algumas operações de crédito ou de investimento.  

É comum bancos colherem informações de seus clientes sob a alegação da avaliação de 

risco e depois utilizar essas mesmas informações para focar no oferecimento de produtos ou 

serviços. Porém, as informações ultrapassam os aspectos materiais, as instituições finance iras 

se beneficiam ainda mais quando conseguem captar informações acerca de preferências, gostos, 

comportamentos, atitudes e rotinas dos seus clientes. Para tal, algumas instituições implantam 

sistemas mais robustos para a captação, tratamento e distribuição das informações dos clientes , 

oschamados Sistemas de Gestão de Relacionamento com o Cliente – CRM 

(customerrelationship management). 

Segundo Freitas, Melo e Caldas (2009)com o aumento da complexidade das 

organizações e do número de clientes, o acompanhamento manual das informações dos clientes 

se torna inadequado, sendo necessários outros procedimentos. É neste ponto que a tecnologia 

da informação se torna fundamental. 

O CRM pode ser entendido como uma ferramenta facilitadora do Marketing de 

Relacionamento;Como uma forma de implantar ou desenvolver o tão almejado marketing one-

to-one, pois através dele a organização capta informações e adquire velocidade suficiente para 

processá-las, independentemente do número de clientes. 

Kotler e Armstrong (2007apud Pereira e Bastos, 2009) afirmam que a gestão do 

relacionamento com o cliente – CRM – assumiu um sentido mais amplo: um processo geral de 

construir e manter relacionamentos lucrativos com o cliente, proporcionando- lhe valor superior 

e satisfação. Lida com os aspectos de adquirir, manter e desenvolver clientes. E finaliza a 

conceituação explicitando que o objetivo de uma estratégia de CRM é conhecer profundamente 

os clientes, para, a partir de então, construir uma relação que conduza à lealdade dos mesmos, 

de modo que se obtenham lucros para a organização. 

 

A utilidade prática das aplicações do CRM reside na capacidade de reunir informações  

sobre cada cliente de forma integrada com os demais banco de dados da empresam, 

envolvendo todas as áreas a fim de reter clientes e aumentar a rentabilidade da 

organização. Assim, de forma geral, o CRM abrange três áreas importantes, 

automatizando a gestão de marketing, gestão comercial e força de vendas para que 
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atendam, com excelência, aos clientes. CRM não é uma moda que deve ser utilizada 

em todas as empresas de ponta em estratégias de marketing, bem como não é somente 

ferramenta de promoção e propaganda, mas sim uma filosofia com desafios de 

implementação que suportará a orientação estratégica de maneira específica e focada. 

(AUGUSTO & JUNIOR, 2015, página 14) 

 

Cândido, Freitas e Heineck (2007) afirmam que não é possível apontar com exatidão o 

nascimento do CRM como ferramenta estratégica ao marketing de relacionamento. Entretanto, 

sabe-se que ocorreu no período marcado pelo declínio do marketing de massa, à proporção que 

crescia a preocupação em melhorar o nível de satisfação dos clientes e em transformar os 

contatos com esses clientes em relacionamentos duradouros. 

Gummerson (2002 apud Freitas, Melo e Caldas, 2009) conceitua o CRM como os 

valores e estratégias do marketing de relacionamento convertidos em aplicações práticas. A 

implantação de um CRM é comum em instituições que reconhecem a importância desse 

relacionamento e que buscam melhorar a relação com os clientes. Ele busca identificar nos 

clientes o potencial de consumo que pode ser desenvolvido, ou seja, mapeia as oportunidades 

que poderão ser exploradas pela organização. 

O CRM permite que o cliente se sinta único, valorizado pela marca e, acima de tudo, 

satisfeito. O cliente que teve suas necessidades atendidas, certamente terá uma 

predisposição maior em eleger em primeiro lugar a marca com a qual ele tem um 

relacionamento. Isto é de suma importância para a organização, que automaticamente 

terá uma vantagem competitiva sobre seus concorrentes. Por isso pode-se afirmar que 

a partir da construção de um marketing de relacionamento eficiente, a organização  

poderá conduzir, com êxito, seu cliente a um processo de fidelização pautado por uma 

lealdade afetiva e comportamental do cliente. (PEREIRA E BASTOS, 2009, página 

06) 

 

Para Valente (2003) o relacionamento com o cliente começa bem antes até do 

desenvolvimento de sistemas automatizados ou da internet e do telefone, começa quando 

algumas empresas percebendo a importância de tal atividade procuram atingir os conceitos 

básicos de CRM: conhecer cada cliente, entender sua necessidade, e perceber que esse cliente 

não se limita a uma transação, mas como um relacionamento contínuo que necessita de 

gerenciamento para maximização da rentabilidade. Toda vez que a empresa interage com o 

cliente ela aprende algo sobre ele, e precisa está apta a aplicar esse aprendizado em relações 

que tragam retorno a ambos: cliente e empresa. 

O CRM cria um diálogo entre empresa e cliente, onde por meio das informações 

levantadas a organização poderá identificar e diferenciar necessidades e valores gerados pelos 

clientes e assim poder traçar estratégias adequadas a cada cliente ou grupo de clientes. 

O CRM ultrapassa a simples idéia de um software, ele é um sistema, uma forma de 

trabalho que apóia e fundamenta-se no marketing de relacionamento e que agrega valor a 

organização à medida que os colaboradores da organização empenham-se em agir segundo suas 
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diretrizes e utilizando-se dele para focar suas estratégias de atuação com o cliente. No final dos 

anos 90 Peppers e Rogers desenvolveram um modelo para promover uma gestão eficiente do 

relacionamento com o cliente, chamada IDIP (Identificar, Diferenciar, Integragir e 

Personalizar). 

A metodologia IDIP propõe quatro etapas para a gestão de clientes baseada no 

marketing de relacionamento: Identificar: conhecer o perfil de cada cliente, Diferenciar: em 

termos de valor e necessidades, Interagir: manter um relacionamento com o cliente e 

Personalizar: a partir do relacionamento criado, ofertar produtos e serviços direcionados a sua 

necessidade individual. Junior (2009) adapta a metodologia IDIP do Peppers e Rogers Group 

(2004) para exemplificar a forma de trabalho dos CRM’s. 

Figura 1 – Processo de CRM – Metodologia IDIP 

 

Fonte: Peppers e Rogers Group, 2004 apud Junior, 2009 

 

O modelo proposto por Peppers e Rogers Group (2004) diferencia duas zonas bem 

delimitadas e que se retroalimentam: a análise e a ação. É por meio da análise que a organização 

deverá identificar diferenciar seus clientes, se necessário, segmentar. Para tal utiliza de recursos 

e ferramentas como o CRM, para aglutinar informações sobre o perfil de cada cliente. A partir 

das informações e direcionamentos nas etapas de identificação e diferenciação, a organização 

pode entrar em interação com os clientes, sempre de forma personalizada, uma vez que os 

subsídios de informação já foram coletados na etapa de análise. 

Segundo Carvalho et al (2015) A estratégia do Marketing de Relacionamento faz com 

que o cliente se sinta importante, pois trata cada perfil de forma diferenciada. Após passar por 
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todas as etapas de venda e conseguir conquistar o cliente, surgirá uma relação de confiança 

entre as partes, que permitirá a perpetuidade da relação e novas oportunidades de troca. 

Para Valente (2003) o relacionamento com o cliente não é um conceito novo e nem pode 

ser resumido a apenas um dos conceitos de Tecnologia, Processo ou Estratégia, mas sim ao 

conjunto de todas.  

Freita,Melo e Caldas (2009) entendem que três palavras-chave devem está presentes nos 

conceitos de CRM: Estratégia, Processo e Sistema, e que o CRM deve ser o sistema passível 

de aplicar os princípios do marketing de relacionamento, de forma, a gerenciar os 

relacionamentos com os clientes ao longo do processo sistemático de iniciar, manter e finalizar 

relacionamentos com os mesmos. 

Braga et al (2014) cita que manter uma relação sólida com seus clientes é um dos 

maiores objetivos de toda organização, porém para alcançar esse objetivos as empresas devem 

inovar e estudar continuamente seus processos e sistemas em busca do aprimoramento das 

relações com clientes internos e externos. Tal busca irá se refletir na atuação da organização 

com clientes.  

Xavier e Dornelas (2006) ao citar Lopes (2001) afirmam que um sistema de 

gerenciamento de relacionamento com o cliente é uma estratégia que envolve tecnologia de 

informação, processos de negócios e atitude empresarial que somam força para gerar um 

diferencial competitivo por meio do relacionamento com os clientes. Cada elemento possui sua 

relevância e não pode ser sobreposto ou compensado por outro. 

Braga et al (2014) afirma que o futuro do marketing de relacionamento será a junção da 

utilização de recursos tecnológicos e funcionários treinados para que a empresa tenha acesso a 

informações mais detalhadas sobre as necessidades dos clientes, dessa forma possa apresentar 

um diferencial competitivo perante a concorrência. 

 

2.5.2O Papel do Colaborador na Gestão do Relacionamento com o Cliente 

 

A atuação do representante da organização que está na ponta, lidando dia a dia com o 

cliente é de extrema importância, pois ele poderá coletar os dados do cliente, poderá realizar o 

atendimento de forma proativa, individualizada e direcionada captando e convertendo todo o 

potencial do cliente.  

Braga et al (2014) destaca a importância dos colaboradores da área comercial, uma vez 

que os consultores comerciais estão em constate contato com os clientes e por meio desse 

contato desenvolvem um conhecimento impar a respeito dos mesmos. 
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Porém, a organização deve ter ciência de que ao estarem voltadas para o cliente e para 

o relacionamento deste com a empresa precisa ter todo o seu corpo de funcionários voltados 

para o mesmo objetivo. 

Reinartz; Krafft e Hoyer (2004apud Candido, Freitas e Heineck, 2007) afirmam que 

muitas empresas fracassam em suas implantações de Sistemas de Gestão de Relacionamento 

com clientes, pois acreditam que o CRM se resume a aspectos tecnológicos baseados em 

sistemas e programas, quando na verdade a principal arma de implantações bem sucedidas de 

CRM encontra-se na forma como os colaboradores da organização irão conduzir e utilizar as 

informações disponíveis em seu relacionamento direto com o cliente. Coletar, processar e 

armazenar informações não tem razão de ser se não for para ser utilizada, para ser emprega na 

atividade diária das equipes comerciais que busca interação com os clientes.  

As informações devem servir para dar direcionamento as ações da organização, sejam 

elas operacionais, táticas ou estratégicas, sejam para o fechamento de uma operação de venda, 

para a realização de uma ação pontual ou para a decisão de entrada ou saída de um produto ou 

mercado.  

Mithas, Krishnan e Fornell (2005) após a realização de estudos que buscaram identifica r 

os retornos intangíveis da implantação de programas de CRM, foi concluído que o aumento de 

conhecimento dos clientes auxilia na melhoria da satisfação dos mesmos. Porém, ressaltam que 

o aumento do conhecimento dos clientes só se configura em retornos positivos à medida que 

essa informação é posta em uso por parte de seus funcionários na relação empresa x cliente.  

O esquema elaborado por Xavier e Dornelas (2006), apresentado na figura 2, busca 

apresentar de forma esquemática a interação entre as mudanças organizacionais que 

proporcionam maior relacionamento com o cliente e uma nova postura gerencial através das 

pesquisas e informações que podem ser obtidas. 

É através dessas pesquisas e informações que a organização pode levantar um banco de 

dados de informações capaz de suportar a tomada de decisão necessária a uma ação pautada no 

relacionamento.  

Figura 2–Roteiro das Referências conceituais de pesquisa 
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Fonte: Xavier e Dornelas, 2006, página21. 

 

De acordo com Xavier e Dornelas (2006), O CRM é a combinação da filosofia do 

marketing de relacionamento, que mostra a importância de atrair e reter clientes, cultivando um 

relacionamento estável e duradouro, com a infra-estrutura de tecnologia de informação, que 

provê recursos integrados de informática e telecomunicações, provocando resultados na gestão 

da empresa quanto ao comportamento de recursos humanos e processos. 

 

Para personalizar os esforços de marketing e vendas de modo a atrair os clientes novos 

e reter os existentes, as pequenas e médias instituições financeiras precisam de 

sistemas de CRM que combinem informações internas sobre contas com informações  

externas de ordem demográfica e comportamental. Tendo uma visão abrangente do 

cliente o banco é capaz de criar oportunidades de venda cruzada e upselling mais 

dirigida e mais eficazes. (BRAIDO, 2005: página 98) 

Milan (2006) afirma que a orientação a relacionamento de longo prazo perpassa toda a 

organização, inclui elementos como cultura e valores, estratégia, estrutura, pessoal, tecnologia, 

conhecimento e processos. 

Claro (2006) afirma que os colaboradores, envolvidos com os processos e produtos da 

organização, é peça chave na implantação do marketing de relacionamento, pois os 

colaboradores estão na linha de frente, em contato diário com o cliente dentro e fora da empresa. 

Ainda afirma que eles podem fortalecer ou invalidar qualquer ação de relacionamento.O fator 

humano na prestação de serviços e nas ações de marketing de relacionamento é de vital 

importância. 

Gumesson (2004 apud Lopes e Claro, 2010) entendem que é preciso construir 

relacionamentos duradouros e manter clientes fiéis. E essa política deve ter início dentro das 



39 
 

empresas. As primeiras pessoas que necessitam aprender e se comprometer com essa política 

são os funcionários, considerados os clientes internos.  

Lopes e Claro (2010) asseguram que o posicionamento dos funcionáriosrepercute  

principalmente nas organizações de serviços.Bancos, por exemplo, onde os funcionários são a 

interface direta da empresa para com o cliente.O comportamento de quem presta atendimentos 

é analisado detalhadamente pelo consumidor, sua cortesia, preocupação, competência e 

empenho em satisfazer suas necessidades é percebido pelo cliente principalmente por meio do 

contato com o funcionário. Na prestação de serviços o consumo está sendo realizada 

simultaneamente à prestação do serviço, essa característica torna ainda mais relevante a ação 

do prestador de serviço, no caso, do gerente de relacionamento. 

Os colaboradores da empresa devem defender a idéia do marketing de relacionamento, 

pois somente assim poderão em todas as suas ações e em todos os momentos de contato com o 

cliente por em prática ações que induzam o cliente a um relacionamento duradouro.  

São os colaboradores, sejam eles vendedores, atendentes, gerentes que na irão estar em 

contato direto com o cliente que poderão reverter com mais rapidez percepções errôneas ou que 

não comunguem com os objetivos da organização, bem como captar a reação do cliente 

mediante as ofertas de produtos e serviços da empresa. 

Lopes e Claro (2010) apontam que, na maioria das empresas, nem todos os funcionár ios 

estão comprometidos100% com as determinações e forma de atuação da empresa, sempre há 

alguém que não acredite na política da organização ou não concorde com ela.  

Para Cerqueira (1999apud Lopes e Claro, 2010) existem dois tipos de colaboradores, 

em relação à aceitação dos valores, políticas e práticas da empresa onde trabalham: o Envolvido 

e o Comprometido.  

O envolvimento é um aspecto encontra-se numa esfera mais restrita que o 

comprometido, pois o funcionário não está não está integrado às determinações da empresa, 

nesse caso existe o sistema de valores do empregado e o sistema de valores da organização.  

O Comprometido, por sua vez, concorda internamente com a filosofia da empresa e 

colabora para que haja o desenvolvimento da qualidade, se sentindo motivado em invest ir 

tempo e trabalho na organização, pois acredita em suas práticas. Enquanto o primeiro está 

comprometido com seu sustento, o segundo ultrapassa os aspectos materiais e acredita na 

organização. 

 

Aspectos como a consolidação de uma cultura corporativa voltada para a natureza dos 

serviços, o entendimentos sobre o que se trata e como deve ser explorado cada 

momento da verdade em um ciclo de serviços, a emoção advinda da interação cliente-
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empresa e as alternativas que surgem a partir desta interação em direção ao 

estabelecimento e estreitamento de relacionamentos duradouros, e o papel do 

empowerment e sua relação com a competência necessária ao pessoal de linha-de-

frente tornam-se imprescindíveis. (MILAN, 2006, página 58) 

 

Lopes e Claro (2010) ao tratar de marketing de relacionamento no setor de serviços do 

segmento bancário, onde parte das ações será desenvolvida por gerentes de relacionamento, a 

distinção entre o colaborador comprometido e o envolvido fará diferença na implantação dos 

programas de relacionamento propostos pela empresa. Cerqueira (1999apud Lopes e Claro, 

2010) finaliza apontando para a empresa a responsabilidade de estabelecer sistemas de valores 

que possam facilitar o comprometimento das pessoas. É um risco para organização criar 

programas que não gerem engajamento e comprometimento por parte de seus funcionários. 

Milan (2006) para serviços nos quais a interação entre pessoal do provedor de serviços 

e os clientes é uma realidade evidenciada, o fator humano e o resultado proveniente do contato 

interpessoal é que desponta como forma de diferenciação. 

Lopes e Claro (2010) principalmente nas organizações de serviços, têm colaboradores 

comprometidos com suas funções e motivados é essencial, pois para poder atender os clientes 

com qualidade precisa ter certeza do que podem e devem falar. Esse comprometimento é crucial 

para gerar um relacionamento duradouro. 

Milan (2006) afirma que empresas prestadoras de serviços precisam desenvolver e 

motivar de forma expressiva seus colaboradores, pois eles são elementos chave na relação com 

o cliente, os colaboradores precisam está compromissados com a empresa para fazer cumprir 

suas políticas e programas. Por outro lado, deixa claro que tal compromisso não deve eliminar 

a iniciativa e a atitudes dos empregados, eles devem agir conforme as determinações da 

empresa, porem devem ser criativos. 

Milan (2006) uma empresa de serviços só pode ser tão boa quanto seu pessoal. Um 

serviço é um desempenho, e normalmente é difícil separar o desempenho da pessoa executora. 

São os colaboradores que estarão, na maioria das vezes, ao lado dos clientes nos momentos de 

verdade – momentos em que o cliente entra em contato com a organização e são capazes de 

emitir uma opinião sobre a experiência que tiveram. 

Milan (2006) afirma que aproveitar o momento de verdade deve ser uma 

responsabilidade do pessoal de linha-de-frente, porém capacitá-los e habilitá-los é uma 

responsabilidade gerencial. 

Kothandaraman (2000); Wilson (2000); Hutt (1995) apudMilan (2006) afirmam que um 

aspecto que merece atenção no gerenciamento do marketing de relacionamento é a sua 

dependência nas crenças partilhadas entre os gerentes funcionais, pois o resultado de sua 
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implementação está diretamente relacionado às qualidade dos relacionamentos 

interorganizacionais e ao efetivo gerenciamento das parcerias internas, necessárias para dar 

suporte aos relacionamentos externos. 

Hooley (2001apudFilho, 2003) nenhuma empresa poderá buscar aceitação entre aqueles 

que estão de fora sem que se obtenha uma opinião favorável de quem está dentro. Ao mencionar 

a necessidade de engajamento dos funcionários da organização os autores reforçam a idéia de 

que o comprometimento dos funcionários com os programas de relacionamento desenvolvidos 

pelo banco é de extrema importância para o sucesso. O autor ainda complementa informando 

que o público interno é o fator mais importante na implementação da qualidade de serviço e 

vantagem competitiva na conquista e manutenção de clientes. 

 

 

2.6 O Marketing de Relacionamento em Bancos 

 

Antes de ser iniciado o tópico referente ao marketing de relacionamento no segmento 

bancário, é importante que seja realizado a construção do conceito de banco comercial.  O 

Banco Central do Brasil (2015) entende por banco comercial as instituições financeiras privadas  

ou públicas que tem como objetivo principal proporcionar suprimentos de recursos necessários 

para financiar, a curto e a médio prazos, o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de 

serviços, as pessoas físicas e terceiros em geral. A captação de depósito à vista é a característica 

básica de um banco comercial. Deve ser constituído sobre a forma de sociedade anônima e na 

sua denominação deve constar a expressão banco. 

O segmento bancário assume papel importante na sociedade e na economia, seu serviço 

pode ser encarado como uma prestação de serviço pública devido a dimensão que ocupa na vida 

das pessoas. Pensar uma economia capitalista moderna sem a presença de um sistema finance iro 

sólido é utopia. O segmento bancário é crucial para o crescimento econômico e o 

desenvolvimento de uma sociedade e para tal precisa ser objeto de estudo das áreas 

administrativas no sentido de aprimorar sua atuação. 

Após a implantação do Plano Real o setor bancário passou por diversas alterações, 

sofrendo o impacto de decisões políticas e sendo impelido para o melhoramento de sua 

desempenho e profissionalizando sua gestão. Rios (2002) apresenta, de maneira simplificada 

essas mudanças em três fases: a primeira inicia-se com o plano real em 1994 e vai até 1996, 

ocorre o processo de transferência do controle acionário entre instituições privadas e mudanças 

na legislação de supervisão bancária; o segundo, a partir de 1996 até meados dos anos 2000 
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marcado pelo ajustamentos operacional dos bancos públicos; e o terceiro, a partir dos anos 2000 

marcado pela reforma do modelo operacional aliado a um processo de consolidação e fusões 

dos bancos brasileiros motivados pela abertura ao mercado financeiro internacional e pela 

concorrência gerada por tal contexto. 

Na busca pela eficiência operacional algumas instituições financeiras tem se unido em 

torno de grandes bancos comerciais, para Rios (2002) os principais bancos, nacionais e 

estrangeiros, em atuação no território nacional atuam como “fullservicebank”, ou seja, bancos 

que prestam vários tipos de serviços bancários e não-bancários dispondo de uma estrutura 

voltada para as principais áreas de negócio do sistema financeiro.  

O processo de concentração que o sistema financeiro nacional tem sofrido ao longo dos 

últimos anos tem acirrado a disputa por clientes entre grandes conglomerados, segundo dados 

do Banco Central (2014) apenas sete bancos compõe o segmento de bancos de grande porte, 

mesmo representando apenas 4,5% do total de instituições, a participação percentual em 2013no 

total de ativos bancários foi de uma magnitude de 73,5% em 2013.  

Segundo Verona (2004) um dos principais fatores determinantes nas hipóteses de 

formação de conglomerados e tendências à concentração é a possibilidade de redução de custos 

operacionais e de maior eficiência dos serviços oferecidos.  

Dessa forma, o setor financeiro brasileiro vem introduzindo medidas de ajuste para 

acompanhar o aumento da competitividade, procurando reduzir o número de 

funcionários, investindo em tecnologias de transmissão de dados e processamento de 

informações, buscando novas fontes de receitas e definindo estratégias de atuação em 

nichos. (...) Nesse sentido, após o Plano Real, houve uma série de aquisições de bancos 

públicos e privados que tiveram problemas em se adaptar aos tempos de estabilidade 

de preços. Bancos mais eficientes como Bradesco e Itaú foram às compras juntamente 

com bancos estrangeiros. (RIOS, 2002, página 59) 

 

Para Verona (2004), aliado ao processo de concentração, alguns fatores contribuem para 

um despertar da visão de marketing no segmento bancário: Oferta diversificada de crédito e 

serviços; restrições impostas pela legislação; existência de um mercado financeiro repleto de 

necessidades; processo de globalização. Podemos aliar o avanço do perfil do consumidor, mais 

consciente e respaldado por informações. Embora a referida autora defenda que o marketing 

seja uma tônica no segmento, defende a idéia que existem muitas barreiras ainda por serem 

superadas, em especial no tratamento particular que deve ser dado ao marketing de serviços, 

não como mero apêndice do marketing de produto, mas sim como um arcabouço particular de 

técnicas e conceitos aplicados a um segmento específico. A autora afirma que o profissional do 

marketing voltado ao segmento bancário precisa ultrapassa as idéias do marketing de produto 

e alicerçar-se no marketing de serviços e de relacionamento. 
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O segmento bancário trabalha essencialmente com o conceito de marketing de 

relacionamento na tentativa de aumentar seus resultados por meio da extração de valor de seus 

clientes na prestação de seus serviços.  

Os clientes têm uma percepção global do serviço. Cada vez que alguma coisa 

funciona, eles creditam na “conta satisfação”. Ao contrário, cada vez que suas 

expectativas não são atendidas, eles debitam essa conta e, infelizmente, para 

compensar um débito são necessários vários créditos. Se o saldo permanecer positivo, 

os clientes continuarão fiéis e expressarão uma opinião globalmente favorável, tal 

como: “eu gosto de fazer minas compras nessa loja” ou “Eu gosto deste restaurante”. 

(TÉBOUL, 1999, apud LOPES E CLARO, 2010, página 06) 

 

Segundo Mota et al (2006) no Brasil um dos segmentos mais atingidos pela prática do 

marketing de relacionamento é o financeiro, particularmente, o compreendido pelos bancos-

comerciais. 

Para Brandão (2005) investimentos em marketing podem gerar melhor imagem da 

marca, agregam força ao posicionamento de mercado das instituições financeiras, aumentam 

vendas totais, geram mais retorno por cliente e melhor relacionamento com 

stakeholders.Brandão (2005) aprofunda sua discussão e afirma que uma das alternativas de 

investimento em marketing no segmento bancário é o marketing de relacionamento, que gera o 

desenvolvimento de um posicionamento de marca direcionamento para um público específico 

com comunicação e agregação de valor diferenciado, gerando retenção, satisfação, lealdade e 

custos de mudança. 

A visão de relacionamento ultrapassa a visão focada apenas em vendas. Ultrapassa a 

idéia de que manter relacionamento é vender mais produtos e serviços para o mesmo cliente. O 

relacionamento exige uma parceria entre o banco e o cliente, onde se estabelece um vínculo de 

vantagens na instituição e no cliente. 

O marketing de relacionamento é um diferencial competitivo que as empresas e o 

setor financeiro estão buscando para liderar o mercado. Consiste não somente em 

atrair novos clientes, mas em reter os já existentes, ou seja, enfatiza o relacionamento  

em longo prazo com o mercado, em detrimento das práticas de transações com 

objetivos de curto prazo, buscando a fidelização dos clientes. Os bancos vêm 

impulsionando a utilização de novas tecnologias no Brasil. O relacionamento com 

clientes tem recebido atenção crescente, desde que se percebeu que fidelidade e 

rentabilidade caminham lado a lado, no mesmo ritmo da satisfação dos consumidores. 

(BRAIDO, 2005: página 95). 

 

O segmento bancário encontra certas dificuldades ao individualizar esse atendimento de 

necessidade, pois embora precise manter um padrão de atendimento a todos os clientes, vem 

criando segmentos de atuação baseados nos níveis de renda e rentabilidade dos clientes, assim 

buscam padronizar o atendimento mesclando clientes potencias com clientes fieis. 
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Frente à crescente concorrência global, o marketing de relacionamento, baseado na 

manutenção de clientes lucrativos, tem sido uma alternativa para diversos segmentos. 

Especificamente, o marketing de relacionamento mostra-se adequado ao setor de 

serviços, já que há possibilidade maior de interação direta com os clientes. Por esse 

motivo e também pela inerente troca de informações com os clientes, várias 

instituições bancárias têm usado estratégias de relacionamento. (GOSLING, 2003, p. 

01) 

 

Segundo Milan e Toni (2012) a retenção do cliente é um dos objetivos centrais do 

marketing de relacionamento e, o grande desafio passa a ser o de reconhecer os clientes, 

mostrando a eles o quanto a empresa os estima por terem lhe conferido sua preferência.  

Para atender a esse objetivo algumas instituições propõe a criação de programas de 

fidelização como uma ferramenta para se manter o relacionamento. Nascimento (1996 apud 

Gonçalves, Machado e Marques, 2012) aponta os pré-requisitos para a elaboração de um 

programa de fidelização: 

o Integração entre as diversas ações de marketing: as diversas ações de marketing 

em execução pela empresa devem ser coordenadas de forma conjunta e o cliente 

deve perceber essas ações de forma integrada. Exemplo: se um cliente recebe 

uma mala direta e logo após uma ação de telemarketing, este deve fazer menção 

a ação anteriormente feita; 

o Coerência entre o que se diz e o que se faz: base para a integridade da 

organização, a imagem que o cliente tem da empresa deve está condizente com 

a identidade e ações que ela põe em prática. Exemplo: de nada adianta uma carta 

gentil se ao entrar em contato com a empresa, o cliente se sentir maltratado;  

o Envolvimento dos clientes com o programa: os clientes devem conhecer os 

detalhes do programa e saber quais os benefícios de envolver-se com eles, os 

clientes precisam perceber qual o valor que irão auferir com os programas 

propostos pela instituição; 

o Interação com os clientes por um diálogo permanente: a empresa deve interagir 

com o cliente para que esse se sinta importante e ouvido. A comunicação deve 

ser sincera e personalizada; 

o Ter uma cultura de database: a empresa precisa manter um volume de dados e 

informações sobre o cliente a disposição e de fácil utilização para que nos 

momentos de contato com o cliente possa ser usado a seu favor. O fundamenta l 

em um banco de dados não é o software, nem o hardware, mas a cultura de 

registros com seus procedimentos e a análise regular de dados; 
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o As ferramentas de contato com o cliente devem prestar serviços: todos os canais 

de comunicação com o cliente devem ser capazes de ajudá-lo a resolver seus 

conflitos e serem capazes de colher informações sobre os mesmos. 

Os programas de fidelidade têm o objetivo de criar momentos de encantamentos aos 

clientes e assim melhorar o relacionamento e torná-los mais duradouros. 

O sistema bancário utiliza-se do marketing de relacionamento, pois conforme Francisco 

Junior (2009) eleva os índices de crescimento das organizações, hora incrementando e 

sustentando a rede de relacionamentos tecida com os clientes, ora reduzindo custos e elevando 

receitas. Favorece, Ademais, a construção de novas parcerias, renovação de contatos e, 

principalmente, a identificação de sua clientela e necessidade. Braido (2005) afirma que as 

oportunidades de sobrevivência e crescimento residem na implementação de ações que 

permitam maior proximidade com o cliente, a compreensão de suas necessidades, a 

flexibilidade para ofertar mais valor de forma individualizada e a custos mais baixos, 

aumentando a lucratividade. 

Para Verona (2004) a sobrevivência dessas instituições depende muito da sua habilidade 

em agregar valor e qualidade em seus serviços e produtos, aprofundar relacionamentos 

aproveitando-se de dois grandes trunfos: a confiabilidade e a capacidade de distribuição, além 

de utilizar a informática para conhecer seus consumidores cada vez mais. 

 Para Swfit(2001)citado por Cândido, Freitas e Heineck(2007)a implantação de CRM 

em instituições financeiras gera os seguintes retornos positivos: 

 Altos retornos: as instituições que primeiro investiram em tecnologia da informação 

detalhada ou de suporte à decisão descobriram que seu retorno sobre investimento (ROI) 

era atipicamente alto em relação a outros investimentos em tecnologia; 

 Aumento da competitividade: velocidade com que são capazes de reagir à ação dos 

concorrentes, e de responder ao mercado é um importante fator de contribuição para 

essas empresas; 

 Marketing direto e preciso: redução dos custos de campanhas de marketing por meio de 

uma segmentação mais precisa; 

 Melhor gerenciamento de carteira: aumento de receitas com índices de até 20%, causado  

 pela modificação de pequenas dinâmicas da geração de taxas e a gerência de 

relacionamento com o cliente; 

 Agilidade na tomada de decisões: a redução drástica no tempo de obtenção e análise de 

informações de mercado permite ajustar-se rapidamente para as condições variáveis; 
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 Retenção dos clientes: capacidade de reter os clientes e os canais lucrativos, e 

direcionamento dos que geram menos lucro para interações mais satisfatórias. 

Para Ensslinet al (2013) os bancos de varejo brasileiros ainda encontram-se em fase 

inicial quanto à criação de formas de relacionamento com clientes, embora já tenham avançado 

bastante. As formas de atuação são baseadas em modelos parametrizados que vão desde a 

distinção por níveis de renda até formas mais sofisticadas como as comportamentais que 

indicam hábitos e propensão a consumo.  

Para Freitas, Melo e Caldas (2009 apud Ferro, 2003) as dificuldades de gerir 

relacionamento com clientes em provedores deserviços bancários reside na multiplicidade de 

clientes, de produtos e de canais de atendimento. 

 Segundo Proença e Castro (2004), vários autores têm apontado vastas alterações no 

ambiente competitivo do mercado bancário em todo o mundo com conseqüências na natureza 

e na competitividade do sistema financeiro. Referem-se a vários fatores: desregulamentação do 

mercado; desenvolvimento do mercado de capitais; redução na procura de empréstimos, 

inovação tecnológica; aumento da concorrência dentro e fora do sistema bancário. 

 A introdução do marketing no cenário bancário surge como nova força competitiva no 

cenário concorrencial, inicialmente foi inserido na atuação comercial os conceitos de marketing 

tradicional, porém a partir da década de 90 as idéias do marketing de relacionamento ganham 

força e reflexo dessa nova abordagem pode ser vista com a criação da figura dos gerentes de 

relacionamento mais a frente. 

Para Proença e Castro (2004) o gestor de conta seria, na opinião dos gestores bancários, 

o elo entre clientescom produtos e serviços do banco, o que permitia o cross-selling e o up-

selling. 

 Proença e Castro (2004apudGronroos, 1994),Gummesson (1998),Turnbull e Gibbs 

(1987), Eccles e Crane (1988), Tyler e Stanley (2002), Perrien, Filiatrault e Ricard (1992) citam 

que o marketing de relacionamento é uma peça integrante e comum no segmento bancário.  

Alguns desses estudos vincularam a satisfação do cliente relacionada diretamente ao 

desempenho e eficiência do gestor de conta, gerente de relacionamento, inclusive relatando 

conflitos nos momentos em que estes são substituídos ou têm sua autoridade limitada pela 

organização, estrutura ou procedimentos. Todos os estudos ressaltam a importância do 

relacionamento pessoal entre os gerentes de conta e o cliente. 

 Proença e Castro (2004) em seu estudo ressaltam a importância do relacionamento 

cliente versus gerente de conta e aponta alguns dos problemas relacionados às relações 
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bancárias, chamados aqui por “Stress” das relações bancárias. Os elementos que interferem na 

estabilidade dos relacionamentos bancários são apresentados na figura 3. 

 

Figura 3 - Stress das Relações Bancárias 

 

 Fonte: Proença e Castro (2004), página 129. 

 

 Os bancos encontram certa facilidade em estabelecer relacionamento com seus clientes 

por conta do tipo de serviço que oferecem. Os serviços oferecidos pelo sistema finance iro 

apresentam certo grau de complexidade e são, em sua grande maioria, por natureza de longo 

prazo. Isso facilita, pois o cliente procura estabelecer diálogos freqüentes com o gerente 

bancário na tentativa de sanar dúvidas e confirmar suas escolhas.  

Além dessas características também se deve levar em consideração o impacto que tais 

serviços têm na vida pessoal dos consumidores. Quanto maior a influencia em suas vidas, maior 

o envolvimento e maior o relacionamento que os clientes mantêm com o prestador do serviço, 

exemplos:médicos, salões de beleza. 

 Para Gosling (2003) apud Barnes e Hawlett (1998) Crosby, Evans e Cowles (1990) e 

Bejou, Enew e Palmer (1998) existem algumas condições que favorecem o estabelecimento de 

relacionamentos mais duradouros no sistema financeiro: 

a) O envolvimento de clientes em serviços complexos e que não tenham o domínio técnico 

suficiente é maior; 

b) Serviços que envolvem riscos financeiros altos exigem uma aproximação e 

acompanhamento das atividades por parte dos clientes, tal fato insere os clientes num 

contexto de relação de confiança e prolongamento de atividades; 
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c) Quando os clientes, são em sua maioria leigos em relação aos detalhes técnicos dos 

serviços executados, acabam por se tornar dependentes das habilidades específicas da 

outra parte; 

d) Muitas vezes o serviço prestado exige continuidade e o cliente precisa manter uma 

rotina de relacionamento com a instituição, como no caso de recebimento de salários, 

pagamento de empréstimos, utilização de cartões de crédito. 

 Os benefícios da utilização do marketing de relacionamento não se restringem apenas 

às organizações, elas têm foco e beneficiam os clientes. Sheddy (1997 apudGosling, 2003) 

resume os benefícios do marketing de relacionamento para os clientes de bancos: Maior certeza 

de que o crédito estará disponível, quando necessário; Um defensor no banco (gerente de 

relacionamento); propostas personalizadas (advindas do maior conhecimento e das 

necessidades dos clientes); Uso eficiente do tempo; Risco reduzido de comprar serviços 

inadequados; Tratamento especial e serviços gratuitos; Respostas rápidas para as necessidades; 

Acesso privilegiado às novas idéias e tratamento prioritário em situações de conflito de 

interesses; e, finalmente, diminuição de custos do serviço bancário. 

 

 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipos de Pesquisa 

 

A abordagem da pesquisa será realizada através de uma ótica qualitativa e quantitat iva, 

visando um estudo analítico do tema Marketing de Relacionamento em instituições bancárias. 

Buscar-se-á compreender o fenômeno sobre na perspectiva dos participantes da organização. 

Segundo Filho (2003) a preocupação das pesquisas qualitativas está no processo e não 

nos resultados. Com a utilização da pesquisa qualitativa pode-se estudas as inter-relações das 

situações, freqüentemente invisíveis para os observadores externos. Acredita-se que a 

compreensão dos fenômenos ocorre de forma mais clara quando acompanhado no seu próprio 

contexto, por tal motivo são aplicáveis com sucesso ao contexto social.    
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Busca-se entender os motivos e as razões dos entrevistados em relação às respostas, 

Visto que a pesquisa qualitativa não busca apenas quantificar eventos, mas sim descrever 

fenômenos e entender suas relações, onde o pesquisador desenvolve conceitos a partir dos dados 

analisados, tais compreensões enfrentam barreiras para serem alcançadas em profundidade por 

meios quantitativos. 

Uwe Flick (2004) ressalta a importância da pesquisa qualitativa para os estudos sociais 

na atualidade, pois a mudança social acelerada e a conseqüente diversificação de esferas da vida 

fazem com que os pesquisadores sociais defrontem-se, cada vez mais, com novos contextos e 

perspectivas sociais, situações tão novas que apenas metodologias dedutivas tradicionais – 

questões e hipóteses de pesquisa derivadas de métodos teóricos e testadas sobre a evidência 

empírica - fracassam. Ainda, para o autor, um dos objetivos da pesquisa qualitativa é captar a 

perspectiva do participante da pesquisa e suas particularidades dentro de um contexto. 

Segundo Demo (2000) nas metodologias qualitativas existe o interesse em apanhar o 

lado subjetivo dos fenômenos, buscando informações que se transformam em dados relevantes.  

Ao se tratar de pesquisas quantitativas o propósito maior, segundo Gomes e Araújo 

(2012), é explicar a ocorrência de determinado fenômeno através de métodos eminentemente  

quantitativos, ou seja, ancorados em números que buscam expressar uma realidade temporal 

observada. 

O método quantitativo de pesquisa tem no questionário uma de suas principa is 

ferramentas de coleta de dados. É pelos resultados obtidos nessa técnica que são feitas as 

induções, que confirmam as suposições inicialmente levantadas pelo pesquisador. 

Segundo Gomes e Araujo (2012) o emprego de apenas métodos quantitativos parece 

não atender grande parte das questões e parece não abarcar a complexidade da dimensã o 

humana no ambiente organizacional. 

A compreensão da perspectiva do participante da pesquisa é um dos objetivos 

específicos do estudo: analisar a percepção do gerente de relacionamento bancário a respeito 

do modelo de relacionamento e das vantagens / desvantagens desse modelo. Para tal apenas 

métodos quantitativos ou apenas métodos qualitativos não atendem ao objetivo, portanto será 

utilizado um métodos quantitativos e qualitativos. 

No campo da administração há um contexto favorável a utilização de 

metodologias de pesquisa que adotem um enfoque múltiplo. O cenário 

organizacional é, ao mesmo tempo, complexo e mutante. Se estudar o ser 

humano isoladamente já é uma tarefa desafiadora, entendê-lo no ambiente 

organizacional é uma tarefa ainda mais árdua. (Gomes e Araújo, 2012, página 

08) 
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Serárealizada pesquisa bibliográfica visando conhecer o referencial teórico e 

institucionalsobre ao assunto, a fim de sedimentar o embasamento teórico necessário ao 

aprofundamento das discussões e análises. Os principais temas de abordagem serão: Marketing, 

Marketing de Relacionamento, Gestão da Informação, Gestão do Marketing de Relacionamento 

com Clientes, Resgate Histórico do Segmento Bancário e Marketing de Relacionamentos em 

Bancos. 

Será realizada uma pesquisa documental como forma de coleta de informações 

dosprogramas de relacionamento propostos pelo banco. 

A estratégia de pesquisa adota será o estudo de casos múltiplos será utilizado dois 

bancos particulares: Itaú e Bradesco e um banco público: Banco do Brasil. 

Para Roesch (2006) alguns pesquisadores criaram uma visão preconceituosa sobre o 

estudo de caso que nem sempre é bem compreendido ou avaliado.   

Porém o estudo de caso, conforme Roesch (2006) permite o estudo de fenômenos em 

profundidade dentro de seu contexto; é especialmente adequado ao estudo de processos e 

explora fenômenos sobre diversos ângulos, por tais argumentos encaixa-se aos objetivos da 

pesquisa que busca compreender em profundidade o posicionamento do gerente bancário dentro 

do contexto de relacionamento com cliente proposto pelo banco. 

Para Yin (2005) o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa valida e bastante utilizada 

em ciências sociais. Ainda segundo o autor,o estudo de caso é um questionamento empírico que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto real, quando a fronteira entre 

fenômeno e contexto não tem limites bem definidos.  

De acordo com GIL (1999) o estudo de caso pode ser utilizado para explicar, em 

situações de estudos e contextos complexos, variáveis que causam determinado fenômeno que 

não podem ser captados pela utilização de experimentos estruturados. Busca captar a 

compreensão, através de um estudo profundo dos objetos de maneira a permitir seu 

conhecimento amplo ou detalhado. 

 

 

3.2 Coletas de Dados 

 

Para Bastos (2005) as pesquisas qualitativas são caracteristicamente 

multimetodológicas, ou seja, aplicam uma multiplicidade de procedimentos e técnicas de 

coletas de dados. Assim como as pesquisas qualitativas apresentam uma diversidade de meios 
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de coletas de dados, o estudo de caso também permite que as técnicas de coleta e análise sejam 

bastante flexíveis.  

A coleta de dados do presente estudo transcorreu em duas etapas: a primeira, um 

levantamento tipo surveycom aplicação de questionários e a segunda com a realização de 

entrevistas semi-estruturada. 

O primeiro momento (quantitativo),de caráter exploratório, buscou um levantamento, 

um entendimento geral e uma familiarização com o tema e o objeto de estudo; O segundo 

momento (qualitativo), ondebuscou aprofundar-se no objeto de estudo no intuito de captar e 

compreender os fatores que determinam as ocorrências dos fenômenos, através de uma pesquisa 

explicativa. 

 

 

3.2.1 Coleta de Dados Etapa Quantitativa 

 

Para GIL (1999) a pesquisa exploratória tem como principal finalidade desenvolve r, 

esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos para estudos posteriores.   

Durante a etapa quantitativa e exploratória foi aplicado questionários junto aos gerentes 

de relacionamentos do segmento pessoa física em três instituições do segmento bancário do 

Estado do Ceará, uma pública e duas privadas.  

O questionário é um instrumento muito usado para levantamento de informações. Como 

toda técnica apresenta vantagens e desvantagens em sua escolha, tem como uma de suas 

vantagens de aplicação o fato de abranger um grande número de pessoas, sendo de fácil e rápida 

resolução na maioria dos casos.  

O questionário foi aplicado com os gerentes de relacionamento, pois este é a figura 

central na relação com o cliente. É para ele que o cliente se reporta, que sana suas dúvidas, que 

escuta a oferta de produtos, e que procura ao se deparar com os problemas que enfrenta com a 

instituição. Portanto, o gerente de relacionamento assume papel central nas atividades 

diretamente relacionadas ao cliente. Ele é o principal instrumento de conversão dos objetivos 

organizacionais de relacionamento. 

Antes da realização dos questionários foi realizado um pré-teste com o objetivo de 

validar a compreensão e efetividade das questões, após a aplicação do pré-teste alguns ajustes 

de caráter estrutural foram necessários e refeitos para dirimir as dúvidas com relação a sua 

aplicabilidade. De acordo com Gil (1999) é recomendável a aplicação de um pré-teste uma vez 
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que não se consegue prever todos os problemas e / ou dúvidas que podem surgir durante a 

aplicação do questionário. 

O questionário foi elaborado com 53 questões, divididas em oito temas correspondentes 

aos construtos levantados no referencial teórico e já validados por pesquisas que tem como tema 

central o marketing de relacionamento. As principais pesquisas utilizadas como referencias para 

a construção do questionário foram as de Goslig (2003), Milan (2006) e Claro (2004).Os 

construtos correspondiam a blocos de perguntas do questionário. Os respondentes não tinham 

acesso ao nome de cada bloco, no questionário aparecia apenas Tema 1, Tema 2 e assim 

sucessivamente. Os construtos elencados para a pesquisa foram: 

 1. Benefícios do relacionamento;  

2. Custo do término do relacionamento;  

3. Comunicação;  

4. Confiança;  

5. Comprometimento;  

6. Conflito;  

7. Oportunismo;  

8. Troca de informações.   

O questionário foi estruturado com afirmações sobre os temas acima e os gerentes de 

relacionamento escolhiam um ponto numa escala de Likert que variava do Discordo Totalmente 

até Concordo Totalmente.  

O tipo de questão presente no questionário requeria respostas fechadas. A utilização de 

tais tipos de respostas foi necessário primeiro para utilização das escalas e segundo para 

proporcionar maior rapidez e facilidade nas respostas, uma vez que o questionário possui um 

volume alto de questões. De acordo com Gil (1999) tal opção também permite maior 

uniformidade nas comparações e facilidade de categorização.  

Embora não exista consenso entre os pesquisadores sobre o número adequado de pontos 

a serem utilizados nas escalas de Likert, optamos por utilizar uma escala ordinal de sete pontos 

(1. Discordo totalmente; 2. Discordo em grande parte; 3. Discordo em parte; 4. Neutro; 5. 

Concordo em parte; 6. Concordo em grande parte; 7. Concordo totalmente). 

Segundo Vieira e Dalmoro (2008) na área das ciências sociais é comum o uso de 

instrumentos de medida para mensurar a realidade sobre um objeto em estudo. Para realizar 

essas mensurações os pesquisadores precisam desenvolver instrumentos adequados e inúmeras 

vezes acabam utilizando escalas de medições.  
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  Alexandre et al (2003) menciona o risco que o item central apresenta, pois muitas vezes 

o correspondente pode confundi- lo com o “não sei”. Porém, manteremos o item no questionár io 

confiando que o mesmo será utilizado de forma correta pelo respondente, diante da experiênc ia 

e do conhecimento do respondente sobre o assunto em questão. Além do que a intenção é 

analisar a distância entre os comportamentos do gerente e do banco o ponto central neutro faz 

parte dessa construção e deverá ser utilizado sempre que o respondente acreditar que o banco 

ou o gerente não assume posturas satisfatórias ou insatisfatórias em relação ao item em questão.  

As escalas ordinais é a característica principal das escalas de Likert, apresentam uma 

relação de grandeza e em geral são utilizadas para medir o nível de maturidade em relação a 

um determinado assunto. 

As perguntas do questionário foram construídas sempre buscando identificar a 

percepção do gerente de relacionamento em relação à sua atitude perante o construto levantado 

e outra em relação à atitude do banco em relação ao mesmo construto.  

O intuito do formato dual foi procurar identificar junto ao respondente quais atitudes 

existem mais discrepância em relação à atitude do gerente e a atitude do banco em estudo.   

 

 

3.2.2 Coleta de Dados Etapa Qualitativa 

 

A segunda etapa ocorreu através da realização de entrevistas com alguns gerentes de 

relacionamentos bancários escolhidos dentre a amostra anterior. 

De acordo com GIL (1999) a entrevista é uma das técnicas de coletas de dados mais 

utilizadas em ciências sociais, pois é extremamente apropriada para pesquisas qualitativas, 

posto que busca captar o que as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam. A 

entrevista consegue captar em profundidade fatores sobre o comportamento e atitudes humanas.  

A entrevista consiste em um diálogo entre o entrevistador e entrevistado. Podem ser 

classificadas em estruturadas e não estruturadas. Para efeitos da presente pesquisa serão 

aplicadas entrevistas não-estruturadas, especialmente na etapa de realização do estudo de caso.  

Segundo Barros e Lehfeld (1990) nas entrevistas não-estruturadas, o pesquisador, 

através do estabelecimento de uma conversa amigável com o entrevistado, busca levantar dados 

que possam ser utilizados em análise quantitativa e qualitativa, selecionando-se os aspectos 

mais relevantes de um problema de pesquisa. 

A execução das entrevistas, após a tabulação e análise dos dados obtidos na etapa 

quantitativa permitiuum maior aprofundamento das entrevistas por meio da apresentação dos 
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dados coletados. Bem como, propiciou abordar os mesmos pontos de questionamento 

levantados pelo questionário, o que permitiu a triangulação, posto que tenham um mesmo 

tópico abordado por duas técnicas e fontes diferentes. A triangulação tem como objetivo básico 

a ratificação da validade da pesquisa.  

 

 

3.2.3 Análise dos Dados 

 

A partir do material coletado, os dados foram sistematizados e sua análise confrontada 

com as referências teóricas selecionadas para o estudo.Na etapa quantitativa utilizou-se apenas 

da estatística descritivas, foi apresentada para construto a freqüência relativa de resposta em 

cada ponto da escala e calculada uma média referente ao resultado dessas freqüências. 

Com base nos resultados encontrados criou-se um indicador do nível de concordância 

dos gerentes de relacionamento as afirmativas apresentadas: 

 Para médias entre 0,000 e 2,9999 – foi considerado um nível de concordância baixo; 

 Para médias entre 3,0000 e 4,9999 – Foi considerado um nível de concordância 

médio; 

 Para médias entre 5,0000 e 7,0000 – Foi considerado um nível de concordância alto; 

A aplicação dos questionários proporcionou uma compreensão maior do assunto em 

questão que serviu de base para a realização das entrevistas.  

O material das entrevistas foi analisado em duas etapas: a primeira consistiu na 

organização do material coletado onde os tópicos de maior relevância de acordo com o objetivo 

de pesquisa e com o referencial teórico foram descritos. Após essa organização o material foi 

categorizado e interpretado, destacando os principais trechos dos entrevistados. 

. 

 

3.3  Amostra 

 

Para May (2004) uma amostra é uma porção ou subconjunto de um grupo maior 

denominado população. Entende-se por população todo universo a ser pesquisado. As amostras 

podem ser dividas em probabilísticas ou não-probabilísticas.  

A amostra probabilística é capaz de expressar matematicamente, através da 

probabilidade as características da população em estudo, por isso são capazes de generalizações. 

A amostra não-probabilística não segue esse rigor matemático e se adapta a cada objetivo de 
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pesquisa ou por questões propositais ou por questões de conveniência. Amostra não 

probabilística intencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Atendimento bancário no país – Municípios com atendimento bancário 

 

Fonte: Banco Central do Brasil, 2015. 

 

O quadro 3 aponta a quantidade de municípios por estado com instituições bancárias. 

Depreende-se que dos 184 municípios do Estado do Ceará 66 não apresentam agências ou posto 

de atendimento bancário, ou seja, 36% dos municípios do estado. 
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Os bancos escolhidos para análise foram Banco do Brasil, Itaú Unibanco S.A., 

Bradesco. Conforme quadro 4, estão respectivamente ranqueados na primeira, terceira e quinta 

posição.  A escolha dos bancos foi por conveniência, embora se procurou escolher três dentre 

10 maiores bancos listados pelo Bacen (2014), conforme Quadro 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 - Atendimento bancário no país – Quantidade de Agências. 

 

Fonte: Banco Central do Brasil, 2015. 
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A cidade escolhida para a realização da pesquisa foi Fortaleza no Estado do Ceará. 

Segundo dados do Bacen (2014) o Ceará dispõe de 884 agências bancárias ou pontos de 

atendimento bancário. Em cada agência ou ponto de atendimento bancário espera-se encontrar 

pelo menos um gerente de relacionamento, dessa feita, foram coletados agências de forma 

aleatória para a aplicação do questionário.  

O pesquisador visitava uma agência identificava os gerentes de relacionamento e 

aplicava o questionário. Para que pudesse ser alcançado o número de questionários válidos 

esperado, foram visitadas 95 agências dos três bancos em estudo: Itaú, Bradesco e Banco do 

Brasil. 

 

Quadro 5- Instituições com maior número de agências  

 

Fonte: Banco Central do Brasil, 2015. 

 

O número de gerentes que será proposto o questionário será 100, e o número de 

entrevistados 6, 2 de cada instituição e um em cada segmento. 
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Após a aplicação dos métodos de pesquisa listados no bloco de Metodologia e mediante 

a análise dos questionários e das entrevistas realizados foram encontrados os resultados 

apresentados nesta seção. Ela está dividida em três tópicos:  

 Estudos de Caso; 

 Resultados da Etapa Quantitativa; 

 Resultados da Etapa Qualitativa. 

 

4.1 Apresentação das Empresas 

Foram escolhidas três instituições para a realização do estudo de caso: Itaú Unibanco, 

Banco Bradesco Bradesco e Banco do Brasil. As pesquisas foram realizadas na cidade de 

Fortaleza, Ceará. 

 A escolha dos bancos se deu pela representatividade dos mesmos no cenário dos bancos 

de varejo nacional e por conveniência para coleta de dados. 

 

 

4.1.1 Banco Itaú Unibanco 

 

O Itaú Unibanco nasceu de uma fusão, em 2008, entre dois grandes bancos nacionais: o 

Itaú e o Unibanco, porém suas trajetórias individuais são bem anteriores a esse acontecimento, 

desde 1924 que o Unibanco desempenha funções, enquanto que o Itaú iniciou suas operações 

em 1944.  
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Em 1924 foi autorizado em Minas Gerais o funcionamento da Casa Moreira Salles – 

embrião do Unibanco; Em 1944 em São Paulo foi a vez do Banco Central de Credito S.A., que 

viria a se tornar o Itaú.  

A Casa Moreira Salles, além de comercializar mercadorias diversas como artigos de 

armarinho, vestuário e itens de utensílios domésticos, possuía uma seção bancária. Sua atuação 

cresceu em grande parte por conta do aumento da atividade cafeeira na região.  

O surgimento do Itaú foi bastante parecido, porém em São Paulo. Em 1944 a cidade 

encontrava-se em franca ascensão, com mais de um milhão de habitantes e uma atividade 

comercial e industrial já forte para a época e para o país. Com o fim da Segunda Guerra Mundial 

e o avanço da área industrial em São Paulo o Banco Central de Crédito S.A. ganha impulso e 

inaugura algumas agências na região.  

A partir dos anos 40 os bancos ampliam suas operações, inauguram suas primeiras 

agências e passam por uma série de transformações em suas marcas. Esse período também 

marca o início dos processos de fusões e aquisições comuns no setor bancário brasileiro e que 

não cessaria ao longo dos demais anos. Geralmente as fusões e aquisições ocorrem durante e 

logo após momentos de crises e mudanças da estrutura do sistema financeiro nacional. 

O processo de fusões e aquisições permitiu aos bancos Itaú e Unibanco expandir de 

forma rápida suas operações, o Unibanco, por exemplo, após uma onda de aquisições, em 1940 

já possuía mais de 63 agências entre os Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e 

Paraná.  

Em 2008 chega-se ao auge do processo de fusões com a união dos bancos Itaú e 

Unibanco, anunciada em novembro de 2008 e no ano seguinte autorizado pelo Banco Centra 

do Brasil a criação do novo banco. Dessa associação nasceu um dos maiores bancos privado do 

Brasil. 

A figura 4 resume a evolução histórica do Itaú Unibanco através de uma linha do tempo 

resumida, ressaltam-se os principais eventos da história do Itaú Unibanco. 

 

Quadro 6 – Linha do tempo Banco Itaú Unibanco 

  ITAÚ UNIBANCO 

  

1924   
Autorização de funcionamento da Casa 

Moreira Salles 

1944 Fundação do Banco Central de Crédito S.A.   

1945 
Início das Operações do Banco Central de 

Crédito S.A. 
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Anos 

1940  

a 

Anos 

1960 

Mudança da razão social para Banco 

Federal de Crédito S.A., depois Banco 

Federal Itaú Sul Americano S.A., após 

fusões com outros bancos brasileiros; 

Surgimento do banco Itaú América após 

fusão do Banco América com Federal Sul 

Americano.  

Fusões da Casa Bnacária Moreira Salles, 

Banco Machadense e Casa Bancária 

Botelhos, dando origem ao Banco Moreira 

Salles, posteriormente União dos Bancos 

Brasileiros S.A. 

Constituição do BIB - Banco de 

Investimentos do Brasil 

Anos 

1970  

a 

Anos 

1990 

Incorporação do Banco Aliança, marco da 

expansão na região Nordeste; 

Incorporações de bancos Nacionais, como o 

Banco União Comercial, o que tornou o 

Itaú o segundo maior banco privado do 

país; 

Aquisição do Banco Francês e Brasileiro 

S.A. (BFB), antecessor do Itaú 

Personnalité; 

Aquisição dos bancos estaduais Banerj e 

Bemge. 

Aquisições de outras instituições 

financeiras, como o Banco Nacional, o que 

fez do Unibanco uma das três maiories 

instituições financeiras do país. 

Anos 

2000  

a 

Anos 

2010 

Aquisição dos bancos estaduais Banestado 

e Beg, Banco Fiat e das operações 

brasileiras do Bank Boston, ampliando a 

presença no segmento de alta renda e do 

BBA Credittanstalt, antecessor do Itaú 

BBA, maior banco de atacado do país. 

Incorporação do Banco Bandeirantes e do 

Credibanco, colocando o Unibanco entre os 

cinco maiores bancos da América Latinha e 

como o terceiro banco privado do Brasil 

2008 Associação entre Itaú e Unibanco anunciada em 03 de Novembro de 2008 

2009 Associação com a Porto Seguro em 24 de Agosto  

2010 
Associação com o Banco BMG para operações de consignado 

Aquisição da totalidade de ações em circulação da RedeCard 

 

Fonte: Itaú Unibanco, 2015, página 21. 

O Itaú Unibanco S.A. é apenas um das empresas do Grupo Itaú Unibanco Holding S.A. 

A figura 5 representa toda a estrutura societária do grupo que compreende empresas como 

seguradores, corretora de valores, operadoras de cartão de crédito, ou seja, um grande grupo 

financeiro. 

Figura 4 – Estrutura Acionária do Grupo Itaú Unibanco Holding S.A. 
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Fonte: Itaú Unibanco, 2015, página 19. 

Conforme o quadro 6, referente a linha do tempo do banco Itaú foi apresentado um linha 

do tempo com várias aquisições e fusões que geraram a configuração da Estrutura acionária 

apresentada. 

O Itaú Unibanco é um banco múltiplo com foco de atuação voltado ao setor de varejo, 

marca presença em mais de 27 países, com maior participação na América do Sul. A figura 5 

representa a participação do banco nos países da América do Sul. 

Figura 5 – Participação do Itaú Unibanco em Países da América do Sul 
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Fonte: Itaú Unibanco, 2015, página 52. 

A Visão atual da organização pode ser descrita no texto a seguir, presente em seu 

Relatório de Sustentabilidade (2014):Nosso objetivo é ser o banco líder em performance 

sustentável e em satisfação dos clientes. Para nós, performance sustentável é gerar valor 

compartilhado para colaboradores, clientes, acionistas e a sociedade garantindo a perenidade 

dos negócios. 

O número de colaboradores revela o tamanho da instituição. São mais 90 mil 

empregados distribuídos nas cinco regiões do país e em suas unidades no exterior. 

Quadro7 – Colaboradores por região e unidade operacional 

Colômbia: 
Colaboradores: 44 
Ativos totais: R$ 411,5 milhões 

México: 
Colaboradores: 16 
Ativos totais: R$197,0 milhões 

Peru: 

Itaú BBA 

Paraguai: 
Colaboradores: 789 
Agências: 54 

ATM: 297 

Ativos totais: R$ 9,2 Bilhões 

Chile: 
Colaboradores: 2.563 
Agências: 99 
ATM: 70 

Ativos totais: R$ 35,3 Bilhões 

Uruguai: 
Colaboradores: 1.176 
Agências: 24 

ATM: 54 

Ativos totais: R$ 11,3 Bilhões 

Argentina: 
Colaboradores: 1.679 
Agências: 89 

ATM: 186 

Ativos totais: R$ 5,3 Bilhões 
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COLABORADORES 

BRASIL E 

EXTERIOR EM 31 DE DEZEMBRO VARIAÇÃO (% ) 

  

  2014 2013 2012 2014-2013 2013-2012 

NO BRASIL 86.192 88.783 90.323 -             2,9 -             1,7 

EXTERIOR 6.983 6.913 6.654 1,0 3,9 

ARGENTINA 1.679 1.696 1.650 -             1,0 2,8 

CHILE 2.563 2.542 2.451 0,8 3,7 

URUGUAI 1.176 1.180 1.127 -             0,3 4,7 

PARAGUAI 789 731 701 7,9 4,3 

EUROPA 233 256 261 -             9,0 -             1,9 

OUTROS 543 508 464 6,9 9,5 

TOTAL 93.175 95.696 96.977 -            2,6 -            1,3 

        

COLABORADORES 

UNIDADE 

OPERACIONAL AGÊNICAS PAB 

  

  2014 2013 2012 2014 2013 

BANCO COMERCIAL 

VAREJO 92.457 90.427 91.304 2,2 -             1,0 

BANCO ATACADO 395 2.532 2.848 -           84,4 -           11,1 

CRÉDITO AO 

CONSUMIDOR 303 2.718 2.781 -           88,9 -             2,3 

OPERAÇÕES COM 

MERCADO E 

CORPORAÇÕES 20 19 44 5,3 -           56,8 

TOTAL BRASIL 93.175 95.696 96.977 -            2,6 -            1,3 

Fonte: Itaú Unibanco, 2015, página 20. 

Percebe-se que ao longo dos anos, apesar do aumento de suas operações e do volume 

de ativos o Itaú vem reduzindo o número de colaboradores. Percebe-se também, por meio da 

figura 7 que a grande maioria dos colaboradores do banco encontra-se alocada no segmento de 

Varejo e que este foi o único segmento que teve aumento de funcionários de 2013 para 2014. 

O Itaú inovou em alguns métodos de trabalho como, por exemplo, a abertura de agências 

bancárias até 20h, em algumas cidades. Hoje conta com quase 4 mil agências, onde mais 65% 

encontram-se na região sudeste, conforme figura 8. 

 

Quadro 8 – Distribuição de Agências por país, segmento e região 

NO BRASIL E EXTERIOR AGÊNICAS PAB 

CAIXAS 

ELETRÔNICOS 

  

  2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 

ITAÚ UNIBANCO 3.640 3.627 3.615 849 860 873 26.721 26.756 26.909 

ITAÚ PERSONNALITÉ 318 277 240 3 3 3 588 557 500 

ITAU BBA 9 9 9 - - - - - - 

TOTAL BRASIL 3.967 3.913 3.864 852 863 876 27.309 27.313 27.409 

ARGENTINA 72 73 75 17 18 20 186 189 194 

CHILE 99 98 91 - - - 70 72 70 
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URUGUAI 23 25 59 1 1 1 54 43 41 

PARAGUAI 30 28 27 4 3 9 297 283 246 

OUTROS 5 5 5 - - - - - - 

TOTAL 4.196 4.142 4.121 874 885 906 27.916 27.900 27.960 

            

POR LOCALIDADE 

GEOGRÁFICA AGÊNICAS PAB 

CAIXAS 

ELETRÔNICOS 

  

  2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 

SUL 653 648 637 118 119 120 3.870 3.815 3.790 

SUDESTE 2.606 2.557 2.534 605 611 607 18.912 18.975 19.132 

CENTRO OESTE 297 295 294 42 45 63 1.716 1.707 1.741 

NORDESTE 314 316 304 50 50 49 2.159 2.173 2.113 

NORTE 97 97 95 37 38 37 652 643 633 

TOTAL BRASIL 3.967 3.913 3.864 852 863 876 27.309 27.313 27.409 

Fonte: Itaú Unibanco, 2015, página 24. 

A forma de atuação do Itaú Unibanco no segmento de Varejo Pessoa Física objetiva 

oferecer produtos e serviços diferenciados para cada segmento, nicho de mercado identificado.  

Os clientes são segmentos entre Itaú Agências, Itaú Uniclass e Itaú Personnalité de 

acordo com sua faixa de renda e volume de aplicações. 

Itaú Agências:É o segmento de varejo do bancoo que possui o maior número de clientes 

e o principal foco de atuação. Estão segmentados nessa faixa de atendimento todos os clientes 

com renda mensal até R$ 10.000,00. O segmento Itaú Agências ainda tem uma subdivisão : 

Varejo e Uniclass. Pertencentes ao nicho Uniclass estão os clientes com faixa de renda entre 

R$ 5.000,00 e R$ 9.999,99. O segmento do Uniclass foi herdado do Unibanco e transformou-

se em um desafio para o Banco Itaú, uma vez que a segmentação realizada pelo mesmo era 

construída a base de uma mudança física, clientes de agências era atendidos em um prédio, 

enquanto clientes personnalité eram atendidos em outro. O Uniclass mudou o conceito e o 

banco passou a atender no mesmo espaço físico clientes de dois segmentos diferentes. Para os 

clientes agências são oferecidos serviços de conta corrente, poupança, Limite Itaú Para Saque 

(LIS ou cheque especial), empréstimos pessoais sem garantia e com garantia, crédito 

consignado (INSS, Órgão Público e Empresas privadas), cartões de crédito, seguro de 

residência, vida e acidentes pessoais, financiamento de automóveis e Imobiliário, planos de 

previdência privada, consorcio, administração de ativos e planos de capitalização para pessoas 

físicas. Para os clientes Uniclass são oferecidos serviços adicionais como: Consultoria de 

investimentos, caixas exclusivos, atendimento telefônico especial, limites de crédito majorados 

e gerente de relacionamento exclusivo, com um limite de clientes por carteira. 

Itaú Personnalité:O Itaú Personnalité é a divisão que oferece serviços especializados 

para satisfazer as demandas de clientes de alta renda, para clientes com renda mensal acima de 
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R$ 10.000,00 ou investimentos acima de R$ 100 mil. A estratégia do Personnalitéé pautada na 

oferta de serviços de consultoria por gerentes que recebem treinamento para entender as 

necessidades específicas desses clientes e de uma grande carteira de produtos e serviços 

exclusivos, disponibilizados em uma rede exclusiva localizada nas principais cidades 

brasileiras. Os clientes Personnalité também têm acesso às agências e caixas eletrônicos Itaú e 

Unibanco em todo o país de forma preferencial. Os serviços Itaú Personnalité passaram a ser 

ofertados a partir de 1996. 

O Itaú Unibanco busca segregar ao máximo as operações entre Itaú Agências e Itaú 

Personnalité. O Itaú personnalité possui estrutura hierárquica própria, rede de agências própria, 

produtos e serviços diferenciados dos produtos e serviços oferecidos no Itaú Agências. Cores 

diferenciadas, enquanto o Itaú Agência possui como cores predominantes o laranja e o Azul, 

para o Itaú Personnalité as cores predominantes são Dourado e Azul. Até mesmo os sites são 

diferenciados para cada segmento, conforme figura 9 e figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6  – Site Itaú Unibanco – Visão Agências. 
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Figura 7 – Site Itaú Unibanco – Visão Personnalité. 

 

 

Percebe-se da estratégia de segmentação do banco que a presença do segmento Uniclass 

nas agências um choque na forma de atendimento entre clientes do varejo e clientes do Uniclass, 

principalmente nas rotinas operacionais do banco, como filas preferenciais no caixa e 

atendimento preferencial com o gerente da conta exclusivo. Tal divisão não era percebida com 

tamanha força quando eram apenas dois segmentos e os clientes personnalité eram atendidos 

em agências próprias. 

 Visando atender de forma ainda mais exclusiva cliente com um ticket maior de 

aplicações o Itaú Unibanco ainda possui o segmento Private Bank. Segmento mais seleto do 
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banco para pessoas físicas, não pode ser inserido no ramo de negócio do varejo, pois não é 

operacionalizado por meio de agências e sim em escritórios de atendimento. O Itaú Unibanco 

possui uma plataforma de atendimento global para atendimento aos clientes desse segmento, 

com foco em gestão de investimentos, oferece serviço de crédito, gestão de investimentos, 

planejamento de sucessão de patrimônio e gestão de negócios. Possui escritórios de 

atendimentos na região sul e sudeste, na região nordeste possui apenas um escritório de 

atendimento em Recife. O segmento procura oferecer aos clientes atendimento extremamente 

individualizado e focado nas necessidades de cada cliente de forma específica. O segmento é 

ofertado para clientes que possuem investimentos superiores a R$ 5 milhões. 

 Em seu Relatório de Sustentabilidade 2014 o Itaú Unibanco deixa claro a estratégia de 

direcionar grande parte de suas operações para os canais remotos através da criação do 

Personnalitté Digital e do Uniclass Digital que são plataformas de gerentes onde o cliente entra 

em contato com o seu gerente por diversos canais (telefone, sms, chat on line), exceto 

pessoalmente. Tais estratégias buscam incorporar as medidas do banco de aumento de 

eficiência e redução de custos através do incentivo do uso da internet. A figura 11 apresenta a 

evolução das operações via canal digital no Itaú Unibanco de 2010 a 2014. 

 

Figura 8 – Transações por Canal. 

 

Fonte: Banco Itaú, 2015, página 115. 

 Os gerentes são estimulados a direcionar os clientes para canal digital, uma vez que esse 

veículo apresenta custos menores e maior comodidade ao cliente. 
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Segundo o relatório de sustentabilidade 2014 todos os projetos de TI são analisados com 

cuidado pelas áreas de negócios, jurídico e marketing para que as plataformas oferecidas 

possam suportar a estratégia de atuação do banco. 

 

 

4.1.2 Banco Bradesco 

 

Assim como o Itaú, o Bradesco tem sua fundação nos anos 40 no interior de São Paulo 

e teve sua expansão direcionada ao sul do país. Foi o primeiro banco a colocar o gerente em 

contato direto com o público. Possui o capital aberto desde 1946. Detém uma carteira de mais 

74,5 milhões de clientes, sendo 26,5 milhões de correntistas e 46,9 milhões de clientes da 

seguradora (Bradesco, 2015). 

Segundo Ikeda e Bueno (2013) O Bradesco surgiu na década de 40 e foi criado visando 

atender as necessidades de pequenos comerciantes e de pessoas com rendimento modesto, para 

o autor essa característica continua presente no banco até os dias atuais. 

O Bradesco exerce uma forte atuação no nordeste do país, onde possui um volume alto 

de Market share, sendo a segunda região com maior número de funcionários, perdendo somente 

para região sudeste. 

Seguindo a prática de aquisições e fusões que os grandes bancos nacionais realizaram a 

partir dos anos 50 o Bradesco, realizou a aquisição de diversas instituições e operações, dentre 

elas se destacam: 

 

 1957 – Banco Nacional Imobiliário; 

 1967 – Banco Porto-Alegrense; 

 1997 – Banco do Crédito Nacional; 

 1998 – Credireal; 

 1998 – Banco do Estado da Bahia; 

 1998 – Banco do Estado do Amazonas; 

 2000 – Banco Boa Vista; 

 2000 – Banco Continental; 

 2002 – Banco Cidade; 

 2002 – Banco Mercantil de São Paulo – FINASA; 

 2002 – Deutsche Bank BR; 

 2003 – Banco Bilbao Vizcaya; 
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 2003 – Grupo Zogbi; 

 2004 – Banco do Estado do Maranhão; 

 2004 – Banco Morada; 

 2005 – Banco do Estado do Ceará; 

 2006 – American Express Brasil; 

 2015 – HSBC Brasil; 

 2015 – Banco IBI; 

 2015 – Banco do Estado do Rio de Janeiro; 

 

Tem como visão ser reconhecida como a melhor e mais eficiente instituição finance ira 

do país e pela atuação em prol da inclusão bancária e do desenvolvimento sustentáve l.  

Como Missão o Bradesco apresenta: Fornecer soluções, produtos e serviços finance iros 

e de seguros com agilidade e competência, principalmente por meio da inclusão bancária e da 

promoção da mobilidade social contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a construção 

relacionamentos duradouros para a criação de valor aos acionistas e a toda sociedade. 

Os principais produtos e serviços do Bradesco estão voltados à operação bancária e a 

operação de seguros: 

 Atividade Bancária  - Pessoa Física: Financiamentos (imobiliário, consignado, 

pessoal, veículos); cartão de crédito; microcrédito; operações de câmbio e investimento.  

 Atividade Bancária - Pessoa Jurídica: Capital de Giro; Repasses do BNDES; 

antecipações; câmbio; exportações; cartão de crédito; operações no exterior; crédito 

imobiliário; garantias; avais e financiamentos. 

 Serviços Financeiros: Cartões; conta corrente; pagamento e recebimento de contas; 

operações de crédito; asset management; consórcio; mercado de capitais; derivativos. 

 Atividades de Seguros: Seguros, Planos de Previdência Complementar e Títulos de 

Capitalização. 

 

 

 

A estrutura acionária do Banco Bradesco S.A. pode ser esquematizada pela figura 9. 

Figura 9 – Estrutura Acionária Banco Bradesco S.A. 
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O Bradesco possui ao todo 8.145 agências e postos de atendimento distribuídos em todo 

o território nacional. Diferentemente do Itaú Unibanco a atuação externa do Bradesco ainda é 

incipiente possuindo apenas 2 agências e 11 subsidiárias no exterior.  

Diferentemente do Itaú Unibanco o Bradesco exerce o maior participação no Norte e 

Nordeste, conforme figura 10. 

Figura 10 – Participação de Mercado por Região – Bradesco 2014. 
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Fonte: Bradesco, 2015, página 51. 

No intuito de expandir sua capilaridade de atendimento o Bradesco conta, além de sua 

estrutura de agências e postos de atendimento, com o serviço Bradesco Expresso, para esta 

modalidade existem 50.006 pontos de atendimento em todo território nacional. 

Além do Bradesco Expresso, procura fortalecer os canais remotos de atendimento. 

Segundo dados do Relatório de Sustentabilidade Bradesco 2014 (2015) as transações bancárias 

por meio de canais digitais já representam quase 80% de todas as transações efetuadas pelo 

banco, sendo que 45,4% são operações realizadas pela internet, as agências e postos de 

atendimentos ficam apenas com uma parcela de 20,4% de todos os atendimentos e operações. 

Conforme figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Operações por canal, 2014. 
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Fonte: Bradesco, 2015, página 24. 

Para suportar todas as operações o Bradesco conta com robustas ferramentas de CRM 

para garantir e apoiar as diversas áreas de atendimento a sempre proporcionar uma experienc ia 

o mais individualizada possível a seus clientes. 

Os gerentes são estimulados a direcionar os clientes para os canais remotos. E em todas 

as interações do cliente com o banco é incentivado a colher informações que possam ser 

convertidas em dados relevantes para o CRM. 

Em relação a quantidade de funcionários o bradesco, segue a mesma tendência de 

redução de quadro que o Itaú apresenta de 2012 a 2014 o número de funcionários reduziu de 

104.684 para 95.520, atuamente os funcionários encontram-se distribuidos conforme figura 14, 

pode ser depreendido da figura que, assim como no Itaú Unibanco as regiões que concentram 

um maior número de funcionários são as regiões sudeste e nordeste do país. 

 

 

 

Figura 12 – Distribuição de Funcionários por Região e Categoria. 
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Fonte: Bradesco, 2015,  página 84. 

 A segmentação de mercado desenvolvida pelo Bradesco pode ser esquematizada 

conforme figura 15, assim como o Itaú ele procura segmentar os clientes pessoas em três 

esferas de atuação de clientes varejo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Segmentação de Clientes Pessoa Física e Jurídica – Bradesco. 
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Fonte: Bradesco, 2015, página 52. 

Segmento Pessoa Física – Varejo: Principal segmento do grupo assume 

posicionamento estratégico e prioritário, por concentrar o maior volume de clientes e receita do 

grupo. Está intrescamente ligado à essência do banco em divulgar e massificar a utilização dos 

serviços bancários.  Atende clientes com renda mensal até R$ 3.999,99. 

Segmento Pessoa Física – Exclusive: Segmento criado para atender a dinâmica de 

mercado e responder aos concorrentes Itaú e Santander, que implementaram três segmentos no 

varejo pessoa física (Itau: Varejo, Uniclass e Personnalité; Santader: Varejo, Van Gogh e 

Select). Nesse segmento estão enquadrados os clientes com renda acima de R$ 4 mil e abaixo 

de R$ 9 mil, ou com investimentos superiores a R$ 40 mil. O segmento apesar de não possuir 

agências exclusivas, conta com espaços, gerentes e caixas em espaços exclusivos da agência, 

oferecendo agilidade no atendimento e maior relacionamento. Apresenta produtos 

diferenciados, taxas mais atrativas que o segmento de varejo. 

Segmento Pessoa Física – Prime: O segmento Prime oferece serviço exclus ivo, 

gerentes dedicados com número limite de clientes, limites majorados, assessoria de 

investimento e uam rede que conta com 302 agências exclusivas e 425 espaços prime em 

agências de varejo. O banco expõe como uma de suas principais preocupações para o segmento 

os canais eletrônicos, em especial as ferramentas mobile. Estão  enquadrados nesse segmento 

clientes com renda superior a R$ 9 mil, ou investimentos superiores a R$ 100 mil. 
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Segmento Pessoa Física – Private Bank: Limitado aos clientes pessoa físicas com 

investimentos superiores a R$ 3 milhões. 

 

 

4.1.3 Banco do Brasil 

 

Foi o primeiro banco a operar no país, inaugurado em 12 de Outubro de 1808, quando 

o Brasil ainda era colônia de Portugal. É uma instituição pública, constituída sobre a forma de 

sociedade de economia mista com 70% de participação da União. 

 Possui como Missão ser um banco competitivo e rentável, promover o desenvolvimento 

sustentável do Brasil e cumprir sua função pública com eficiência. É o único banco brasileiro 

listado pelo Instituto Ethisphere como uma das empresas mais éticas do mundo. 

A história do Banco do Brasil é bem extensa, porém em seu relatório de sustentabilidade 

2014 (2015) pode ser encontrada uma linha do tempo com os marcos de sua evolução histórica, 

conforme figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Evolução Histórica Banco do Brasil 



76 
 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Evolução Histórica Banco do Brasil - Continuação 
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Fonte: Banco do Brasil (2015) 

 

A história recente do banco apresenta algumas superações a crises como as da década 

de 90 quando o banco apresentou resultados de prejuízos recordes. A partir de 2001 o banco se 

recupera e se consolida como um dos maiores bancos do cenário nacional. A partir de 2007 já 



78 
 

conta com mais de 10 empresas coligadas atuando nos ramos saúde, previdência, capitalização, 

tecnologia e cartões de crédito. A estrutura acionária do banco pode ser identificada na figura 

16. 

Figura 16 – Estrutura Acionária do Banco do Brasil 

 

Fonte: Banco do Brasil (2015) 

Conforme o relatório de sustentabilidade do banco brasil 2014 (2015) ele é 

considerados a maior instituição financeira da America Latina em termos de ativos, totalizando 

mais de R$ 1,4 Trilhão. Possui mais de 61 milhões de clientes Em 2014 deteve 21% de 

participação de todo o mercado de crédito brasileiro. Possui a maior rede de atendimentos no 

brasil e exterior de todos os bancos nacionais.   

A rede de atendimento do banco do brasil é composta por 5.524 agências ou postos de 

atendimento distribuídos em todo o território nacional, conforme mostra figura 18. O Banco do 

Brasil, assim como o Itaú Unibanco e o Bradesco valorizam e reconhecem os canais digita is 

como o principal canal do banco. Em seu Relatório de Sustentabilidade 2014 apresenta dados 

em que mais 50% das transações são efetuadas via canal remoto e digital. 
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Figura 17 – Rede de Atendimento e Participação de Mercado Banco do Brasil 

 

 

Fonte: Banco do Brasil (2015) 

A forma de ingresso dos funcionários do Banco do Brasil é por meio de concurso 

público, a grande maioria seguindo o regime CLT, somente 36 funcionário seguem o regime 

estatutário. A grande concentração de funcionários ocorre no sudeste, seguido pelo Nordeste.A 

quantidade de funcionários do banco do banco do brasil está listada pela figura 18. 

 

 

Quadro 9 – Perfil dos Funcionários - Banco do Brasil 

  2013 2014 
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Número de Funcionário por 

Contrato de Trabalho e Gênero Masculino Feminino Masculino Feminino 

CLT 65.636 46.580 65.264 46.364 

Estatutários 34 - 36 - 

       

  2013 2014 

Número de Funcionário por 

Região e Gênero Masculino Feminino Masculino Feminino 

Sul 11.634 8.042 11.466 8.006 

Sudeste 27.268 23.201 27.179 23.124 

Centro Oeste 11.455 6.650 11.325 6.552 

Norte 2.998 2.056 3.037 2.047 

Nordeste 12.272 6.631 12.211 6.634 

Exterior 9 - 46 1 

Fonte: Banco do Brasil (2015) 

Segundo o Banco do Brasil (2015) conhecer os clientes e seus anseios é essencial para 

poder oferecer a eles soluções de forma assertiva. Para tal, o Banco do Brasil investe em robusto 

sistema de CRM, na eficiência de seus funcionários e processos e em seus canais remotos de 

atendimento. 

A segmentação do Banco do Brasil é feita da mesma forma que o Itaú Unibanco e o 

Bradesco: Dois segmentos são atendidos nas agências de varejo e existe um segmento 

específico atendido em agências próprias, a segmentação é apresentada conforme figura 18. 

Figura 18 – Segmentação Banco do Brasil 

 

Fonte: Banco do Brasil (2015) 

 

4.2 Caracterização das Amostras 
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Foi obtido um total de 93 respondentes, considerando apenas os questionários válidos, 

eliminando-se os casos omissos e questionários com incoerência nas respostas, , subdivid idos 

e categorizados da seguinte forma. 

 

Tabela 1 – Participantes da pesquisa por idade, escolaridade, sexo, banco e segmento. 

 

 
ITAU BRADESCO BANCO DO BRASIL 

TOTAL 

  
Varejo 

Alta 

Renda 
Total Varejo 

Alta 

Renda 
Total Varejo 

Alta 

Renda 
Total 

TOTAL 25 40 65 18 3 21 4 3 7 93 100% 

18 A 30 

 
5 15 20 0 1 1 4 1 5 26 28% 

31 A 40 

 
15 10 25 7 2 9 0 2 2 36 39% 

41 A 50 

 
0 10 10 9 0 9 0 0 0 19 20% 

ACIMA DE 51 

 
5 5 10 2 0 2 0 0 0 12 13% 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1% 

SUPERIOR 

COMPLETO 
15 30 45 17 0 17 1 1 2 64 69% 

PÓS -

GRADUADO 
10 10 20 1 3 4 2 2 4 28 30% 

MASCULINO 

 
10 10 20 6 1 7 3 1 4 31 33% 

FEMININO 

 
15 30 45 12 2 14 1 2 3 62 67% 

Fonte: Coleta de dados primária. 

 

A maior parte dos gerentes de relacionamento apresenta faixa etária entre 18 e 40 anos, 

67%. Em 69% dos casos possuem apenas o superior completo como grau de escolaridade. 67% 

dos respondentes pertencem ao sexo feminino, embora entre bancos privados e públicos tal 

reflexo não seja válido, enquanto a média de respondentes masculinos para Itaú e Bradesco foi 

de 30% para o Banco do Brasil foi 75%.  

A maior taxa de adesão de respondentes foi encontrada no Banco Itau, que representou 

69% dos questionários válidos. 

Para a etapa qualitativa foram entrevistados 6 gerentes 2 de cada banco, sendo um em 

cada segmento. 

 

4.3 Resultados Etapa Quantitativa 

 



82 
 

A etapa qualitativa ocorreu por meio da aplicação dos questionários com um grupo de 

100 gerentes de relacionamento, do resultado foi coletado 93 questionários válidos. O Objetivo 

da aplicação dos questionários foi selecionar os itens de maior relevância para o 

aprofundamento por meio da pesquisa qualitativa. 

 

 

4.3.1 Benefícios do Relacionamento 

 

O objetivo desse bloco de perguntas era identificar a percepção dos benefícios que 

programas de relacionamento podem gerar para o banco, o colaborador e o próprio cliente. Os 

gerentes são questionados sobre os benefícios para o seu resultado, para o resultado do banco e 

para os clientes.  

As respostas obtidas de um modo geral foram positivas, o consolidado das três 

instituições apontou que os gerentes de relacionamento reconhecem como válidas as ações 

promovidas para o relacionamento com cliente e que essas ações geram resultados positivos 

tanto para os três elos do relacionamento em análise: Banco, Gerente e Cliente. 

 

Tabela 2 – Benefícios do Relacionamento – Visão Agrupada Varejo e Alta Renda 

BENEFÍCIOS DO RELACIONAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 Média 

1 

O desenvolvimento de programas de 

relacionamento melhoram os resultados de um 

banco 

0% 0% 0% 2% 32% 40% 26% 5,8925 

2 

O desenvolvimento de programas de 

relacionamento melhoram os resultados do 

banco em que trabalho 

0% 1% 2% 13% 40% 17% 27% 5,5054 

3 
O cliente está satisfeito com o programa de 

relacionamento proposto pelo banco 
0% 0% 0% 17% 43% 28% 12% 5,3441 

4 
As ações de relacionamento propostas pelo 

banco aumentam a retenção dos clientes  
9% 0% 2% 19% 33% 28% 9% 4,8710 

5 

As ações de relacionamento propostas pelo 

banco melhoram os resultados dos clientes 

individualmente 

12% 0% 0% 27% 19% 35% 6% 4,7419 

6 

Os clientes reconhecem as ações de 

relacionamento propostas pelo banco como um 

diferencial 

9% 0% 11% 23% 25% 17% 16% 4,7097 

 MÉDIA GERAL 5,1774 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

 

Como pode ser notado no quadro acima, embora poucos gerentes acreditem que as ações 

de relacionamento desenvolvidas pelo banco não aumentem a retenção dos clientes e nem 
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melhorem seus resultados individuais, a grande maioria reconhece os benefícios dos programas 

de relacionamento tanto para clientes como para o banco. 

Vale ressaltar a pequena variação entre as respostas do item 1 e do item 2. Embora os 

gerentes reconheçam que os programas de relacionamento sejam relevantes para o banco, 

quando questionado sobre o banco em que trabalha ocorre uma pequena queda no resultado. 

Os menores resultados foram encontrados na opinião dos gerentes em relação a 

percepção que os clientes tem dos benefícios dos programas de relacionamento desenvolvidos 

pelo banco. 

Ao ser analisada a visão dos gerentes de forma segmentada, varejo e alta renda, 

depreende-se uma mudança em relação aos resultados acima.  

 

Tabela 3 – Benefícios do Relacionamento – Visão Varejo  

BENEFÍCIOS DO RELACIONAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 Média 

1 

O desenvolvimento de programas de 

relacionamento melhoram os resultados de um 

banco 

0% 0% 0% 3% 29% 45% 23% 5,8710 

2 

O desenvolvimento de programas de 

relacionamento melhoram os resultados do 

banco em que trabalho 

0% 2% 3% 19% 40% 19% 16% 5,2097 

3 
O cliente está satisfeito com o programa de 

relacionamento proposto pelo banco 
0% 0% 0% 24% 40% 32% 3% 5,1452 

4 
As ações de relacionamento propostas pelo 

banco aumentam a retenção dos clientes  
2% 0% 3% 19% 48% 26% 2% 4,9677 

5 

As ações de relacionamento propostas pelo 

banco melhoram os resultados dos clientes 

individualmente 

3% 0% 0% 32% 18% 37% 10% 5,1129 

6 

Os clientes reconhecem as ações de 

relacionamento propostas pelo banco como um 

diferencial 

2% 0% 5% 24% 37% 16% 16% 5,0806 

 MÉDIA GERAL 5,2312 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

 

Os gerentes de relacionamento de varejo acreditam que os clientes percebem com mais 

ênfase os resultados dos programas de relacionamento, enquanto que os gerentes de alta renda 

não apontam tal fato como de alta relevância para retenção e percepção de valor individual por 

parte do cliente.  

 

 

 

 

Tabela 4 – Benefícios do Relacionamento – Visão Alta Renda 

BENEFÍCIOS DO RELACIONAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 Média 
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1 

O desenvolvimento de programas de 

relacionamento melhoram os resultados de um 

banco 

0% 0% 0% 0% 39% 29% 32% 5,9355 

2 

O desenvolvimento de programas de 

relacionamento melhoram os resultados do 

banco em que trabalho 

0% 0% 0% 0% 39% 13% 48% 6,0968 

3 
O cliente está satisfeito com o programa de 

relacionamento proposto pelo banco 
0% 0% 0% 3% 48% 19% 29% 5,7419 

4 
As ações de relacionamento propostas pelo 

banco aumentam a retenção dos clientes  
23% 0% 0% 19% 3% 32% 23% 4,6774 

5 

As ações de relacionamento propostas pelo 

banco melhoram os resultados dos clientes 

individualmente 

29% 0% 0% 16% 23% 32% 0% 4,0000 

6 

Os clientes reconhecem as ações de 

relacionamento propostas pelo banco como um 

diferencial 

23% 0% 23% 19% 0% 19% 16% 3,9677 

 MÉDIA GERAL 5,0699 

 Fonte: Coleta de Dados Primária. 

A princípio, tal fato poderia representar uma incoerência, posto que aos clientes de alta 

renda sejam oferecidos maiores benefícios em relação à programas de relacionamento, porém 

analisando mais a fundo pode ser encarado que a percepção de valor para os clientes que não 

possuem programas de relacionamento é maior em relação à que já possuem tais benefícios. 

 

Tabela 5 – Benefícios do Relacionamento  

BENEFÍCIOS DO RELACIONAMENTO 
SEM 

SEGMENTAÇÃO 
VAREJO 

ALTA 

RENDA 

1 

O desenvolvimento de programas de 

relacionamento melhoram os resultados de um 

banco 

ALTO ALTO ALTO 

2 

O desenvolvimento de programas de 

relacionamento melhoram os resultados do 

banco em que trabalho 

ALTO ALTO ALTO 

3 
O cliente está satisfeito com o programa de 

relacionamento proposto pelo banco 
ALTO ALTO ALTO 

4 
As ações de relacionamento propostas pelo 

banco aumentam a retenção dos clientes  
MÉDIA MÉDIA MÉDIA 

5 

As ações de relacionamento propostas pelo 

banco melhoram os resultados dos clientes 

individualmente 

MÉDIA ALTO MÉDIA 

6 

Os clientes reconhecem as ações de 

relacionamento propostas pelo banco como um 

diferencial 

MÉDIA ALTO BAIXO 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

 

O resumo do primeiro bloco de análise pode ser visualizado na tabela 5 pode ser 

visualizado apenas um item com nível de relevância baixo.  

4.3.2 Custo do Termino do Relacionamento 
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O objetivo desse bloco de perguntas era identificar a percepção do gerente em relação a 

importância da manutenção do relacionamento com o cliente e os custos envolvidos no processo 

de encerramento de relacionamento com um cliente. 

As respostas obtidas foram positivas, o que demonstra que os gerentes percebem a 

importância de manter um cliente em sua carteira, bem como buscam procuram identificar as 

falhas cometidas com os clientes que não conseguiram reter. 

 

Tabela 6 – Custo Término do Relacionamento – Visão Agrupada Varejo e Alta Renda 

CUSTO DO TÉRMINO DO 

RELACIONAMENTO 
1 2 3 4 5 6 7 Média 

1 
Sempre que um cliente vai encerrar a conta 

procuro saber os motivos para tentar melhorar 
0% 5% 0% 1% 39% 25% 30% 5,6774 

2 
Sempre que um cliente vai encerrar a conta o 

banco procura saber o motivo para melhorar 
0% 0% 0% 2% 47% 23% 28% 5,7634 

3 
Procuro reter a conta de um cliente mesmo que 

ele tenha atritos diretos comigo 
16% 11% 0% 11% 13% 32% 17% 4,5914 

4 
É mais fácil manter um cliente à conquistar um 

cliente novo 
0% 12% 11% 12% 27% 22% 17% 4,8710 

 MÉDIA GERAL 5,2258 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

 

Ao comparar as respostas do segmento de varejo tabela 6com o segmento alta renda 

tabela 7percebe-se que no segmento de alta renda a preocupação em reter e procurar melhorar 

as falhas que ocasionaram o fim do relacionamento com um cliente é maior que no segmento 

de varejo. 

 

Tabela 7 – Custo Término do Relacionamento – Visão Varejo  

CUSTO DO TÉRMINO DO 

RELACIONAMENTO 
1 2 3 4 5 6 7 Média 

1 
Sempre que um cliente vai encerrar a conta 

procuro saber os motivos para tentar melhorar 
0% 0% 0% 2% 56% 26% 16% 5,5645 

2 
Sempre que um cliente vai encerrar a conta o 

banco procura saber o motivo para melhorar 
0% 0% 0% 3% 61% 18% 18% 5,5000 

3 
Procuro reter a conta de um cliente mesmo que 

ele tenha atritos diretos comigo 
16% 10% 0% 8% 10% 39% 18% 4,7258 

4 
É mais fácil manter um cliente à conquistar um 

cliente novo 
0% 11% 16% 10% 29% 24% 10% 4,6774 

 MÉDIA GERAL 5,1169 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

 

Tal preocupação é válida, pois apesar da perda de um cliente representar prejuízos para 

organização, um cliente do segmento de alta já havia formado um vínculo maior junto ao banco 

e ao gerente. 
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Tabela 8 – Custo Término do Relacionamento – Visão Alta Renda 

CUSTO DO TÉRMINO DO 

RELACIONAMENTO 
1 2 3 4 5 6 7 Média 

1 
Sempre que um cliente vai encerrar a conta 

procuro saber os motivos para tentar melhorar 
0% 16% 0% 0% 3% 23% 58% 5,9032 

2 
Sempre que um cliente vai encerrar a conta o 

banco procura saber o motivo para melhorar 
0% 0% 0% 0% 19% 32% 48% 6,2903 

3 
Procuro reter a conta de um cliente mesmo que 

ele tenha atritos diretos comigo 
16% 13% 0% 16% 19% 19% 16% 4,3226 

4 
É mais fácil manter um cliente à conquistar um 

cliente novo 
0% 13% 0% 16% 23% 16% 32% 5,2581 

 MÉDIA GERAL 5,3782 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

 

A visão do gerente alta renda apresenta maiores resultados de concordância em relação 

a preocupação com o término do relacionamento e com os custos incorridos em tal 

encerramento. 100% dos gerentes responderam que sempre que um cliente vai encerrar a conta  

o banco e ele como gerente procura saber os motivos do encerramento para que possam 

melhorar sua atuação. 71% concordaram com a afirmação de que é mais difícil conquistar um 

cliente novo.  

O único resultado que não apresentou polaridade da zona de concordância, está 

relacionado à presença de atritos diretos com os gerentes, nesse caso 29% dos gerentes não 

concordaram com a ideia de que ele teria uma postura de reter a conta do cliente mesmo ele 

apresentando atritos diretos. 

 

Tabela 9 – Custo Término do Relacionamento  

CUSTO DO TERMINO DO 

RELACIONAMENTO 

SEM 

SEGMENTAÇÃO 
VAREJO 

ALTA 

RENDA 

1 
Sempre que um cliente vai encerrar a conta 

procuro saber os motivos para tentar melhorar 
ALTO ALTO ALTO 

2 
Sempre que um cliente vai encerrar a conta o 

banco procura saber o motivo para melhorar 
ALTO ALTO ALTO 

3 
Procuro reter a conta de um cliente mesmo que 

ele tenha atritos diretos comigo 
MÉDIA MÉDIA MÉDIA 

4 
É mais fácil manter um cliente à conquistar um 

cliente novo 
MÉDIA MÉDIA ALTO 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

 

Ao analisar a tabela 9percebe-se que os gerentes apresentam um alto nível de 

preocupação em reter e manter o cliente em relacionamento com o banco, mesmo quando o 

cliente possa conter atritos pessoais com ele mesmo, 67% por cento responderam que procuram 

manter o relacionamento, apresentando um nível de concordância médio.  
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Depreende-se também que o nível de concordância da equipe de gerentes alta renda é 

maior que o nível de concordância da equipe de gerentes varejo. 

 

 

4.3.3 Comunicação 

 

O processo de comunicação é um dos pilares para a implementação do marketing de 

relacionamento. Para Gosling (2003) não há como estabelecer nenhum tipo de vínculo ou 

relacionamento se as partes não se comunicam. Escutar e transmitir as informações com clareza 

aos clientes é de suma importância para manutenção do relacionamento. Cabem as empresas 

além de fornecer informações criar canais de comunicação eficiente com os clientes. 

O objetivo desse bloco foi captar a percepção do gerente em relação aos processos de 

comunicação efetuados por ele e pelo banco, bem como o que ele compreende ser a percepção 

dos clientes em relação ao processo de comunicação dele e do banco. 

Gosling (2003) acredita que qualquer meio de contato, que qualquer forma de 

comunicação entre a empresa e o cliente final, melhora o nível de satisfação do mesmo gerando 

reflexos no relacionamento. Mesmo por meios remotos essa relação gera efeitos positivos. 

Para todos os segmentos as respostas foram equivalentes, os gerentes reconhecem a 

importância do processo de comunicação e encaram que tanto o banco como ele mesmo em 

suas atividades diárias para com os clientes transmitem suas informações com clareza e procura 

escutar o que o cliente tem a dizer. 

Tabela 10 – Custo Término do Relacionamento – Visão Agrupada Varejo e Alta Renda 

COMUNICAÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 Média 

1 
O banco transmite com clareza as informações 

dos produtos e serviços  
1% 2% 6% 9% 22% 31% 29% 5,5699 

2 
Eu como gerente transmito com clareza as 

informações dos produtos e serviços  
0% 5% 2% 12% 16% 37% 28% 5,6022 

3 
O banco oferece formas eficientes de 

comunicação com o cliente 
11% 0% 0% 0% 24% 39% 27% 5,4946 

4 O banco procurar ouvir a opinião do cliente  0% 8% 5% 11% 23% 35% 18% 5,2796 

 MÉDIA GERAL 5,4866 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

Devido o resultado ser equivalente para todos os segmentos não será necessário 

apresentá-los de forma individual. O resultado obtido aponta que os gerentes reconhecem a 

importância do processo de comunicação e entendem que tanto o banco, como eles em suas 

rotinas de atividades diárias procuram manter um processo de comunicação eficaz e eficiente 

para com os clientes. 
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Tabela 11 – Custo Término do Relacionamento  

COMUNICAÇÃO 
SEM 

SEGMENTAÇÃO 
VAREJO 

ALTA 

RENDA 

1 
O banco transmite com clareza as 

informações dos produtos e serviços  
ALTO ALTO ALTO 

2 
Eu como gerente transmito com clareza as 

informações dos produtos e serviços  
ALTO ALTO ALTO 

3 
O banco oferece formas eficientes de 

comunicação com o cliente 
ALTO ALTO ALTO 

4 O banco procurar ouvir a opinião do cliente  ALTO ALTO ALTO 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

 

Dessa forma podem ser identificados níveis altos para o processo de comunicação tanto 

do banco como do gerente, ressalta-se apenas alguns poucos respondentes que informaram que 

o banco não apresenta meios eficientes de comunicação com os clientes, tais respostas não 

interferiram no resultado global do item. 

 

4.3.4 Confiança 

 

O cenário concorrencial impõe à organização o estabelecimento junto aos seus clientes 

elevados níveis de confiança para o estabelecimento de um vínculo duradouro, objetivo maior 

do marketing de relacionamento.  

A confiança é um fator estratégico na prestação de serviços, pois os serviços, 

diferentemente dos produtos, não podem ser avaliados antes do processo de compra. Os clientes 

de um serviço devem ter a confiança de que estão efetuando a melhor opção de compra. 

Para Gosling (2003) a previsibilidade, a vulnerabilidade de uma parte frente a outra, a 

incerteza surgida pela falta de controle sobre a outra parte, a integridade e honestidade, o 

cumprimento de promessas são aspectos comuns na definição do construto confiança. 

No mercado financeiro e bancário a relação de confiança é ainda mais presente e visíve l, 

uma vez que toda a estrutura do sistema financeiro é baseada em normas de confiança. É por 

meio da confiança que os gerentes de relacionamento conseguem influenciar e reter seus 

clientes, dessa feita, cria-se uma frequência de compra pelos produtos e serviços do banco. 

O objetivo desse bloco de perguntas foi é analisar o nível de compreensão do gerente de 

relacionamento em relação ao quesito confiança e como esse elemento pode melhorar seu 

processo de relacionamento com os clientes. 
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Tabela 12– Confiança – Visão Agrupada Varejo e Alta Renda 

CONFIANÇA 1 2 3 4 5 6 7 Média 

1 
Minha reputação melhora meu relacionamento 

com o cliente 
0% 0% 0% 11% 11% 41% 38% 6,0538 

2 
A reputação do banco melhora meu 

relacionamento com o cliente 
0% 0% 0% 3% 20% 32% 44% 6,1720 

3 

Um fato que tenha manchado a imagem do 

banco pode ser revertido com o meu 

relacionamento com o cliente 

0% 0% 0% 0% 37% 37% 27% 5,9032 

4 
O banco cumpre as promessas que faz ao 

cliente 
0% 3% 0% 11% 13% 52% 22% 5,7419 

5 
O cliente mantém o relacionamento porque 

confia em mim como gerente 
0% 5% 0% 0% 39% 34% 22% 5,6129 

6 
O cliente mantém o relacionamento porque 

confia no banco como instituição 
0% 5% 0% 0% 23% 60% 12% 5,6774 

7 
O cliente acredita que o gerente do banco é 

confiável 
0% 0% 0% 0% 15% 57% 28% 6,1290 

8 O cliente acredita que o banco é confiável 0% 0% 0% 0% 20% 61% 18% 5,9785 

 MÉDIA GERAL 5,8405 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

 

Os resultados gerais, independente do segmento, apresentam que gerentes reconhecem 

altos níveis de confiança na relação do cliente para com o banco e para com eles. Demonstram 

ainda que atitudes negativas executadas pelo banco e que afetem sua imagem ou marca podem 

afetar sua relação com o cliente. 

Os resultados do segmento de varejo e alta renda seguem as mesmas tendências que o 

resultado geral, portanto não estão detalhados para análise individual. 

 

Tabela 13– Confiança 

CONFIANÇA 
SEM 

SEGMENTAÇÃO 
VAREJO 

ALTA 

RENDA 

1 
Minha reputação melhora meu relacionamento 

com o cliente 
ALTO ALTO ALTO 

2 
A reputação do banco melhora meu 

relacionamento com o cliente 
ALTO ALTO ALTO 

3 

Um fato que tenha manchado a imagem do 

banco pode ser revertido com o meu 

relacionamento com o cliente 

ALTO ALTO ALTO 

4 
O banco cumpre as promessas que faz ao 

cliente 
ALTO ALTO ALTO 

5 
O cliente mantém o relacionamento porque 

confia em mim como gerente 
ALTO ALTO ALTO 

6 
O cliente mantém o relacionamento porque 

confia no banco como instituição 
ALTO ALTO ALTO 
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7 
O cliente acredita que o gerente do banco é 

confiável 
ALTO ALTO ALTO 

8 O cliente acredita que o banco é confiável ALTO ALTO ALTO 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

 

Gosling (2003) apud Sharma e Patterson (1999) explicam ser comuns altos níveis de 

confiança em relacionamentos onde o consumidor não possui a habilidade ou o conhecimento 

técnico necessário sobre o produto ou serviço ofertado. Tais fatores exige que o consumidor 

mantenha um nível elevado de comunicação e uma confiança elevada nas orientações passadas. 

 

4.3.5 Comprometimento 

 

O comprometimento é mais um construto base que o processo de relacionamento. As 

pergunta desse bloco buscam av4.aliar se o gerente e o banco assumem uma postura de 

comprometimento perante o cliente, bem como buscam captar a percepção do gerente em 

relação ao comprometimento dos cliente. 

Para Gosling (2003) o comprometimento é um sinal implícito ou explícito de 

continuidade da relação. É por meio do comprometimento que o cliente e a empresa expressa 

sua posição em manter um relacionamento entre as duas partes. Ele é um termômetro para 

avaliar o relacionamento futuro. 

A tabela 14 resume o resultado das perguntas relacionadas ao comprometimento. 

 

Tabela 14 – Comprometimento – Visão Agrupada Varejo e Alta Renda 

COMPROMETIMENTO 1 2 3 4 5 6 7 Média 

1 Eu cumpro as promessas feitas aos clientes  0% 0% 0% 5% 24% 34% 37% 6,0215 

2 

O cliente compra um produto ou serviço do banco 

porque acredita nos meus argumentos de venda de 

um produto 

0% 0% 0% 13% 24% 26% 38% 5,8817 

3 

O cliente compra um produto ou serviço do banco 

porque acredita nos argumentos apresentados pelo 

banco 

0% 0% 0% 10% 29% 43% 18% 5,6989 

4 
Se eu mudasse de instituição, o cliente manteria o 

mesmo relacionamento 
0% 0% 5% 9% 44% 37% 5% 5,2796 

5 

As ações de relacionamento do banco melhoram a 

imagem e confiança do banco na percepção do 

cliente 

0% 0% 0% 5% 23% 45% 27% 5,9355 

6 
Você se sente confiante e motivado a efetuar as 

ações do programa de relacionamento do banco 
0% 18% 25% 28% 16% 9% 5% 3,8956 

 MÉDIA GERAL 5,4521 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 
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Através da análise dos resultados apresentados pode ser percebido que os gerentes 

acreditam que o cliente é bastante comprometido e aceita os argumentos de venda do banco e 

dele próprio. Para os gerentes de relacionamento tal comprometimento é tão forte que muitos 

86% acreditam que o cliente mudaria de instituição se ele fosse para outro banco, por conta do 

relacionamento construído com o cliente. 

Os resultados do segmento varejo e do segmento alta renda são similares, portanto não 

estão detalhados. 

 

Tabela 15– Comprometimento 

COMPROMETIMENTO 
SEM 

SEGMENTAÇÃO 
VAREJO 

ALTA 

RENDA 

1 Eu cumpro as promessas feitas aos clientes  ALTO ALTO ALTO 

2 

O cliente compra um produto ou serviço do banco 

porque acredita nos meus argumentos de venda de 

um produto 

ALTO ALTO ALTO 

3 

O cliente compra um produto ou serviço do banco 

porque acredita nos argumentos apresentados pelo 

banco 

ALTO ALTO ALTO 

4 
Se eu mudasse de instituição, o cliente manteria o 

mesmo relacionamento 
ALTO ALTO ALTO 

5 

As ações de relacionamento do banco melhoram a 

imagem e confiança do banco na percepção do 

cliente 

ALTO ALTO ALTO 

6 
Você se sente confiante e motivado a efetuar as 

ações do programa de relacionamento do banco 
MEDIO MEDIO MEDIO 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

 

Um fato relevante que deve ser mencionado é o fato de que embora quase todos os 

questionamentos tenham obtido um nível de concordância alto, quando os gerentes foram 

questionados sobre o sentimento de confiança e motivação para efetuar as ações do programa 

de relacionamento o resultado divergiu do restante dos questionamentos apresentando um valor 

bem inferior. 

A partir das repostas apresentas percebe-se que 43% apresentaram algum nível de 

discordância em relação a afirmação: “Você se sente confiante e motivado a efetuar as ações 

do programa de relacionamento do banco” e quase 30% apresentaram uma resposta neutra.  

Pode-se depreender do resultado, que embora o gerente esteja comprometido em manter 

e projetar o relacionamento com o cliente ele não se motivado em efetuar as ações de 

relacionamento propostas pelo banco.  
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Tal discrepância foi aprofundada na etapa qualitativa da pesquisa, através das 

entrevistas procurou-se capturar o que estava por traz do baixo resultado apresentado. 

 

 

4.3.6 Conflito 

 

 

As afirmativas desse bloco de análise procuram identificar a posição do gerente em 

relação aos conflitos que pode existir quando for identificado um direcionamento, uma proposta 

ou uma política apresentada pelo banco e a percepção de que esse direcionamento não trará 

resultados favoráveis à atividade. 

Juntamente com o construto oportunismo esses dois temas correspondem aos temas 

relacionados a conflito de agência e custos de transação. São através da identificação de pontos 

relevantes de divergência entre a política do banco e a ação do gerente que pode ser identificado 

que o gerente não segue, ou, pelo menos, não concorda com as diretrizes do banco. 

De acordo com LimaEt al (2008) a teoria de agência relata de forma abrangente a 

possibilidade de divergência de interesses de acionistas e gestores, onde um busca tirar proveito 

da possibilidade de agir em benefício próprio, ou contra os padrões pré-estabelecidos. A teoria 

de agência é utilizada com frequência como justificativa para ações que buscam limitar a 

atuação de gestores de organizações, em especial organizações de capital aberto, que precisam 

resguardar os interesses de seus investidores. 

Guardada as devidas proporções, podem ser tratados como equivalentes aos conflitos 

de agência os conflitos onde os gerentes de relacionamento não aceitam e buscam burlar as 

determinações estabelecidas pelas políticas e padrões estipulados pelo banco. 

A tabela 16 apresenta os resultados obtidos após a aplicação dos questionários, na tabela 

16 é visto os resultados sem a segmentação. 

 

 

Tabela 16 – Conflito – Visão Agrupada Varejo e Alta Renda 

CONFLITO 1 2 3 4 5 6 7 Média 

1 
Os canais remotos de atendimento são 

uma ferramenta ao relacionamento 
0% 0% 0% 0% 32% 24% 44% 6,1183 

2 
Os canais remotos de atendimento são 

uma barreira ao relacionamento 
5% 11% 0% 18% 27% 26% 13% 4,7957 

3 

O programa de relacionamento do 

banco me ajuda com os meus resultados 

individuais  

0% 0% 5% 11% 24% 41% 19% 5,5806 

4 
O programa de relacionamento do 

banco visa apenas o resultado do banco 
5% 0% 10% 22% 27% 14% 23% 4,9677 
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5 
Ao executar as ações de relacionamento 

do banco melhoro meus resultados  
0% 5% 0% 0% 44% 42% 9% 5,4301 

6 

Os programas de relacionamento do 

banco apoiam e melhoram o meu 

resultado 

0% 5% 0% 6% 32% 39% 17% 5,5054 

7 

Se fosse cliente manteria 

relacionamento com o banco que 

trabalho 

5% 0% 0% 9% 25% 26% 35% 5,6667 

 MÉDIA GERAL 5,4378 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

 

Depreende-se da análise dos resultados apresentados que os gerentes reconhecem que 

as ações de relacionamento propostas pelo banco melhoram os resultados tanto do banco com 

do gerente de relacionamento. Um item que deve ser levado em consideração e discutido de 

forma mais aprofundada durante a fase qualitativa é a incoerência entre os itens 1 e 2, embora 

a grande maioria dos gerentes concordem que os canais remotos são uma ferramenta ao 

relacionamento, uma parcela significativa de respondentes, 66% no total, encaram que os canais 

remotos são uma barreira ao relacionamento com os clientes. 

Tabela 17– Conflito – Visão Varejo 

CONFLITO 1 2 3 4 5 6 7 Média 

1 
Os canais remotos de atendimento são 

uma ferramenta ao relacionamento 
0% 0% 0% 0% 40% 26% 34% 5,9355 

2 
Os canais remotos de atendimento são 

uma barreira ao relacionamento 
8% 8% 0% 19% 32% 23% 10% 4,6613 

3 

O programa de relacionamento do 

banco me ajuda com os meus resultados 

individuais  

0% 0% 0% 16% 34% 32% 18% 5,5161 

4 
O programa de relacionamento do 

banco visa apenas o resultado do banco 
8% 0% 15% 24% 39% 2% 13% 4,4194 

5 
Ao executar as ações de relacionamento 

do banco melhoro meus resultados  
0% 0% 0% 0% 58% 32% 10% 5,5161 

6 

Os programas de relacionamento do 

banco apoiam e melhoram o meu 

resultado 

0% 0% 0% 10% 39% 31% 21% 5,6290 

7 

Se fosse cliente manteria 

relacionamento com o banco que 

trabalho 

0% 0% 0% 5% 29% 29% 37% 5,9839 

 MÉDIA GERAL 5,3802 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

A tabela 17 apresenta os resultados identificados de conflito para através das respostas 

coletadas com o segmento varejo dos bancos pesquisados. Pode ser percebido que a perguntas 

2 e 4 que representam posições negativas em relação ao banco apresentaram nível de resposta 

médio. 

 

Tabela 18 – Conflito – Visão Alta Renda 

CONFLITO 1 2 3 4 5 6 7 Média 
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1 
Os canais remotos de atendimento são 

uma ferramenta ao relacionamento 
0% 0% 0% 0% 16% 19% 65% 6,4839 

2 
Os canais remotos de atendimento são 

uma barreira ao relacionamento 
0% 16% 0% 16% 16% 32% 19% 5,0645 

3 

O programa de relacionamento do 

banco me ajuda com os meus resultados 

individuais  

0% 0% 16% 0% 3% 58% 23% 5,7097 

4 
O programa de relacionamento do 

banco visa apenas o resultado do banco 
0% 0% 0% 16% 3% 39% 42% 6,0645 

5 
Ao executar as ações de relacionamento 

do banco melhoro meus resultados  
0% 16% 0% 0% 16% 61% 6% 5,2581 

6 

Os programas de relacionamento do 

banco apoiam e melhoram o meu 

resultado 

0% 16% 0% 0% 19% 55% 10% 5,2581 

7 

Se fosse cliente manteria 

relacionamento com o banco que 

trabalho 

16% 0% 0% 16% 16% 19% 32% 5,0323 

 MÉDIA GERAL 5,5530 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

 

No segmento de alta renda as perguntas 2 e 4 apresentam resultados bem maiores que 

no segmento varejo o que ressalta a percepção dos gerentes que os canais remotos podem 

dificultar seu mecanismo de relacionamento com os clientes e que o programa de 

relacionamento do banco visa apenas o resultado do banco. 

 

Tabela 19– Conflito 

CONFLITO 
SEM 

SEGMENTAÇÃO 
VAREJO 

ALTA 

RENDA 

1 
Os canais remotos de atendimento são 

uma ferramenta ao relacionamento 
ALTO ALTO ALTO 

2 
Os canais remotos de atendimento são 

uma barreira ao relacionamento 
MEDIO MEDIO ALTO 

3 

O programa de relacionamento do 

banco me ajuda com os meus resultados 

individuais  

ALTO ALTO ALTO 

4 
O programa de relacionamento do 

banco visa apenas o resultado do banco 
MEDIO MEDIO ALTO 

5 
Ao executar as ações de relacionamento 

do banco melhoro meus resultados 
ALTO ALTO ALTO 

6 

Os programas de relacionamento do 

banco apiam e melhoram o meu 

resultado 

ALTO ALTO ALTO 

7 

Se fosse cliente manteria 

relacionamento com o banco que 

trabalho 

ALTO ALTO ALTO 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

 

O resultado final do bloco apresenta que o segmento de alta renda demonstra uma visão 

mais conflituosa com as propostas do programa de relacionamento do banco que o segmento 

do varejo. Tal fato possa ser compreendido pelo fato do cliente está mais próximo e manter um 
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nível de contato maior com o cliente, ele deva acreditar que conhece melhor as necessidades do 

cliente podendo oferecer produtos e serviços que gerem um valor maior para os clientes.   

 

 

4.3.7 Oportunismo 

 

As questões de conflito e oportunismo estão muito ligadas aos conflitos de agência e a 

teoria dos custos transacionais. Partindo-se do pressuposto que o marketing de relacionamento 

busca relações duradouras atitudes oportunistas não estão alinhadas com o direcionamento do 

marketing de relacionamento.  

Para Gosling (2003) o relacionamento entre os bancos e seus clientes envolve conflitos 

potenciais, sendo o comportamento oportunista de uma das partes o grande ponto de tensão. 

Esse bloco procura apresentar os questionamentos levantados junto aos gerentes sobre 

possíveis comportamentos oportunistas dos gerentes ou do banco para com os clientes. 

 

Tabela 20– Oportunismo – Visão Agrupada Varejo e Alta Renda 

OPORTUNIS MO 1 2 3 4 5 6 7 Média 

1 

Procuro oferecer produtos que tragam uma 

maior rentabilidade mesmo que o cliente 

não precise do mesmo 

29% 26% 8% 5% 27% 5% 0% 2,9140 

2 

O banco procura oferecer produtos que 

tragam uma maior rentabilidade mesmo que 

o cliente não precise do mesmo 

25% 14% 2% 5% 32% 22% 0% 3,7097 

3 

Descumpro alguma norma do programa de 

relacionamento do banco para poder fechar 

negócios 

92% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 1,0753 

4 

Ao identificar que um cliente pode ir para 

um segmento superior, ofereço o serviço, 

pois sei que o banco terá ganhos. 

27% 0% 16% 32% 9% 15% 1% 3,4516 

5 

Ao identificar que um cliente pode ir para 

um segmento superior, ofereço o serviço, 

mas procuro reter o cliente, pois ele é 

valioso para minha carteira de clientes. 

29% 9% 22% 5% 19% 11% 5% 3,3118 

6 

Executo as atividades indicadas pelo 

programa de relacionamento mesmo quando 

elas possam gerar prejuízo em resultado  

individual 

32% 19% 0% 30% 8% 5% 5% 2,9892 

7 

Prefiro que o cliente feche operações 

comigo, mesmo que o banco reduza os 

custos por meios remotos  

32% 13% 11% 0% 11% 29% 4% 3,4839 

8 

Prefiro que o cliente feche operações por 

meio remoto, já que o banco reduz os custos 

por meios remotos 

27% 11% 0% 9% 11% 38% 5% 4,0000 
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9 

Procuro tirar vantagens dos clientes quando 

vejo que eles estão precisando de um 

produto 

81% 14% 1% 2% 1% 1% 0% 1,3226 

 MÉDIA GERAL 2,9176 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

 

Grande parte das respondentes apresentou respostas que direcionassem o resultado para 

um comportamento oportunista do banco ou dos gerentes. Porém alguns itens merecem 

destaque. 

32% dos respondentes disseram que concordam em certo ponto com a afirmação de que 

oferecem produtos aos clientes mesmo que eles não precisem se o produto trouxer maior 

rentabilidade ao banco. Quando questionados se o banco assume essa postura o resultado 

aumenta para 56 %. 

Parte dos gerentes, em torno de 35%, afirmaram que mesmo que o cliente receba o 

convite para um segmento superior, onde deverá ter acesso a melhores produtos e serviços, ele 

procura reter o cliente, pois o mesmo apresenta resultados positivos em sua carteira. Tal 

posicionamento é divergente da política de segmentação dos bancos (já apresentada no tópico 

4) e dos interesses dos clientes. 

Outro ponto que retrata oportunismo por parte dos gerentes de relacionamento é 

demonstrado quando mais de 44% dos respondentes afirmam que concordam em parte com a 

afirmativa de que preferem que os clientes fechem as operações diretamente com eles no lugar 

de fechar por canal remoto, mesmo que os custos sejam reduzidos no canal remoto. 

 

 

 

 

Tabela 21– Oportunismo – Visão Varejo 

OPORTUNIS MO 1 2 3 4 5 6 7 Média 

1 

Procuro oferecer produtos que tragam uma 

maior rentabilidade mesmo que o cliente 

não precise do mesmo 

31% 23% 11% 0% 32% 3% 0% 2,9032 

2 

O banco procura oferecer produtos que 

tragam uma maior rentabilidade mesmo que 

o cliente não precise do mesmo 

27% 18% 3% 0% 37% 15% 0% 3,4516 

3 

Descumpro alguma norma do programa de 

relacionamento do banco para poder fechar 

negócios 

89% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 1,1129 
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4 

Ao identificar que um cliente pode ir para 

um segmento superior, ofereço o serviço, 

pois sei que o banco terá ganhos. 

40% 0% 0% 37% 8% 13% 2% 3,1774 

5 

Ao identificar que um cliente pode ir para 

um segmento superior, ofereço o serviço, 

mas procuro reter o cliente, pois ele é 

valioso para minha carteira de clientes. 

44% 13% 8% 0% 16% 11% 8% 2,9839 

6 

Executo as atividades indicadas pelo em seu 

programa de relacionamento mesmo quando 

elas possam gerar prejuízo em resultado  

individual 

40% 13% 0% 34% 2% 3% 8% 2,8548 

7 

Prefiro que o cliente feche operações 

comigo, mesmo que o banco reduza os 

custos por meios remotos 

32% 11% 0% 0% 16% 37% 3% 3,8065 

8 

Prefiro que o cliente feche operações por 

meio remoto, já que o banco reduz os custos 

por meios remotos 

40% 3% 0% 10% 16% 31% 0% 3,5000 

9 

Procuro tirar vantagens dos clientes quando 

vejo que eles estão precisando de um 

produto 

71% 21% 2% 3% 2% 2% 0% 1,4839 

 MÉDIA GERAL 2,8082 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

 

Logo na primeira afirmação 35% dos gerentes de relacionamento do varejo 

concordaram, em algum nível, com a afirmação de que poderiam oferecer produtos ou serviços 

que não agregasse valor ao cliente apenas porque teriam maiores retornos com o mesmo, 

quando o questionamento foi feito se o banco realiza tal prática o resultado saltou para 52%, ou 

seja, mais da metade dos gerentes de relacionamento do segmento varejo acreditam que o banco 

procura tirar vantagem e vender produtos com maior rentabilidade mesmo que o cliente não 

precise do mesmo.  

A partir das perguntas 4 e 5 pode ser visualizado que os gerentes procuram reter os 

clientes de maior relacionamento, mesmo que esse seja convidado a ir para um segmento 

superior conforme política do banco. 40% dos gerentes não concordaram com a afirmação de 

que ao se identificar que o cliente deva ir para um segmento superior oferecem tal alternat iva, 

enquanto que 35% oferecem a mudança do segmento, mas procuram apresentar argumentos 

para manter o cliente no segmento. 

Fato relevante encontrado nas respostas da equipe de gerentes de relacionamento do 

varejo foi que 11% dos gerentes pesquisados não discordaram totalmente da afirmação que 

descumpriria alguma norma do programa de relacionamento de relacionamento para fechar 

algum negócio. Tal fato deixa transparecer que existe, pelo menos para esses gerentes, 



98 
 

momentos em que a norma determinativa do banco pode ser deixada de lado em nome do 

fechamento de um negócio. 

 

Tabela 22– Oportunismo – Visão Alta Renda 

OPORTUNIS MO 1 2 3 4 5 6 7 Média 

1 

Procuro oferecer produtos que tragam uma 

maior rentabilidade mesmo que o cliente 

não precise do mesmo 

26% 32% 0% 16% 16% 10% 0% 2,9355 

2 

O banco procura oferecer produtos que 

tragam uma maior rentabilidade mesmo que 

o cliente não precise do mesmo 

19% 6% 0% 16% 23% 35% 0% 4,2258 

3 

Descumpro alguma norma do programa de 

relacionamento do banco para poder fechar 

negócios 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1,0000 

4 

Ao identificar que um cliente pode ir para 

um segmento superior, ofereço o serviço, 

pois sei que o banco terá ganhos. 

0% 0% 48% 23% 10% 19% 0% 4,0000 

5 

Ao identificar que um cliente pode ir para 

um segmento superior, ofereço o serviço, 

mas procuro reter o cliente, pois ele é 

valioso para minha carteira de clientes. 

0% 0% 48% 16% 26% 10% 0% 3,9677 

6 

Executo as atividades indicadas pelo em seu 

programa de relacionamento mesmo quando 

elas possam gerar prejuízo em resultado  

individual 

16% 32% 0% 23% 19% 10% 0% 3,2581 

7 

Prefiro que o cliente feche operações 

comigo, mesmo que o banco reduza os 

custos por meios remotos 

32% 16% 32% 0% 0% 13% 6% 2,8387 

8 

Prefiro que o cliente feche operações por 

meio remoto, já que o banco reduz os custos 

por meios remotos 

0% 26% 0% 6% 0% 52% 16% 5,0000 

9 

Procuro tirar vantagens dos clientes quando 

vejo que eles estão precisando de um 

produto 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1,0000 

 MÉDIA GERAL 3,1362 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

 

Para os gerentes do segmento os questionamentos mais diretos em relação às práticas 

de oportunismo tiveram 100% de rejeição. A terceira afirmativa procurava verificar se o gerente 

de relacionamento descumpria alguma norma do banco para poder fechar algum negócio teve 

100% dos respondentes afirmando que discorda totalmente. A nona afirmação também obteve 

100% de resposta em discordo totalmente, essa pergunta estava relacionada a tentativa de tirar 

vantagens dos clientes quando o gerente de relacionamento percebe que o mesmo está 

precisando de um determinado produto, prática que a princípio poderia ocorrer na necessidade 

de crédito. 
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Tabela 23 – Oportunismo 

OPORTUNIS MO 
SEM 

SEGMENTAÇÃO 
VAREJO 

ALTA 

RENDA 

1 

Procuro oferecer produtos que tragam uma 

maior rentabilidade mesmo que o cliente 

não precise do mesmo 

BAIXO BAIXO BAIXO 

2 

O banco procura oferecer produtos que 

tragam uma maior rentabilidade mesmo que 

o cliente não precise do mesmo 

MEDIO MEDIO MEDIO 

3 

Descumpro alguma norma do programa de 

relacionamento do banco para poder fechar 

negócios 

BAIXO BAIXO BAIXO 

4 

Ao identificar que um cliente pode ir para 

um segmento superior, ofereço o serviço, 

pois sei que o banco terá ganhos. 

MEDIO MEDIO MEDIO 

5 

Ao identificar que um cliente pode ir para 

um segmento superior, ofereço o serviço, 

mas procuro reter o cliente, pois ele é 

valioso para minha carteira de clientes. 

MEDIO BAIXO MEDIO 

6 

Executo as atividades indicadas pelo em seu 

programa de relacionamento mesmo quando 

elas possam gerar prejuízo em resultado 

individual 

BAIXO BAIXO MEDIO 

7 

Prefiro que o cliente feche operações 

comigo, mesmo que o banco reduza os 

custos por meios remotos 

MEDIO MEDIO BAIXO 

8 

Prefiro que o cliente feche operações por 

meio remoto, já que o banco reduz os custos 

por meios remotos 

ALTO MEDIO ALTO 

9 

Procuro tirar vantagens dos clientes quando 

vejo que eles estão precisando de um 

produto 

BAIXO BAIXO BAIXO 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

 

A tabela 23 apresenta o nível de concordância com as práticas de oportunismo, pode-se 

retirar que os níveis de oportunismo dos gerentes de relacionamento são baixos, exceto quando 

os mesmos procuram manter seus clientes no segmento que não é o indicado pelo banco e 

quando procuram fechar operações de forma pessoal, mesmo o banco direcionando o cliente 

para os canais remotos. Fatos que devem ser aprofundados na etapa qualitativa para identificar 

os motivos de tais atitudes e se estão relacionadas com a necessidade de cumprimento de metas. 

Foi identificado que o nível de bloqueio de clientes para que eles não sigam para outro 

segmento superior é uma das ações oportunistas por parte do gerente de relacionamento, fato 

que precisa ser detalhado na etapa qualitativa. 
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4.3.8 Troca de Informações 

 

Para Goslig (2003) os bancos por si só necessitam de um processo contínuo de troca de 

informações com os clientes, pois é através dessa troca de informações que o mesmo pode 

monitorar o andamento financeiro do mesmo e reduzir o risco e a assimetria de informação em 

suas negociações. 

O bloco de afirmações sobre troca de informações busca identificar o posicionamento 

do gerente de relacionamento a respeito do cumprimento das determinações do banco quando 

a captura de informações dos clientes, bem como sobre a percepção de vantagens que essa 

captura de informações podem gerar para a melhora do relacionamento dele com o cliente. 

 

Tabela 24 – Troca de Informações – Visão Agrupada Varejo e Alta Renda 

TROCA DE INFORMAÇÕES 1 2 3 4 5 6 7 Média 

1 

As informações solicitadas e 

cadastradas dos clientes são 

importantes ao desenvolvimento das 

minhas atividades 

0% 2% 0% 5% 5% 38% 49% 6,2473 

2 

As informações solicitadas e 

cadastradas dos clientes são 

importantes ao desenvolvimento das 

atividades do banco 

0% 2% 0% 8% 22% 12% 57% 6,1183 

3 
O cliente é melhor atendido 

pessoalmente do que no meio remoto 
0% 2% 0% 16% 15% 6% 60% 6,0430 

4 
O cliente é melhor atendimento no 

meio remoto do que pessoalmente 
17% 25% 20% 18% 13% 1% 5% 3,0968 

5 

O cliente somente fornece as 

informações que é obrigado para 

realização da operação 

5% 2% 5% 38% 18% 26% 5% 4,6022 

6 

Procuro cadastrar no perfil do cliente 

informações a respeito de seu 

comportamento porque o banco 

exige 

5% 2% 27% 6% 18% 26% 15% 4,6774 

7 

Procuro cadastrar no perfil do cliente 

informações a respeito de seu 

comportamento porque acho 

importante 

0% 2% 5% 11% 3% 40% 39% 5,8925 

8 

O banco incentiva visitas aos clientes 

para aumentar o relacionamento e 

colher informações 

11% 2% 0% 16% 5% 37% 29% 5,2903 

9 

A obtenção de informações dos 

clientes melhora meu processo de 

oferta de produtos 

0% 2% 0% 5% 9% 14% 70% 6,4194 

 MÉDIA GERAL 5,3763 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 
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A tabela 24 apresenta o resultado, das afirmações feitas, sem a segregação das respostas 

entre os segmentos varejo e alta renda. Na tabela pode ser percebido que 93% dos gerentes de 

relacionamento concordam pelo em parte com a afirmação que as informações solicitadas e 

cadastradas dos clientes são importantes ao desenvolvimento de suas atividades e das atividades 

do banco. 

A afirmativa 3 apresenta mais um ponto de discordância ou de conflito entre a 

determinação do banco e a percepção do gerente. Para 81% dos gerentes de relacionamento o 

cliente é melhor atendido de forma presencial do que nos canais remotos. Tal afirmação vai de 

encontro ao planejamento da instituição que visa incentivar o uso dos canais remotos como 

forma de redução de custos e aumento de eficiências. 

Outro dado importante desse bloco de afirmações pode ser destacado a partir do 

resultado obtido em que 93% dos gerentes de relacionamento acreditam que a obtenção de 

informações dos clientes podem melhorar seu processo de venda de produtos ou serviços. 

 

Tabela 25– Troca de Informações – Visão Varejo 

 

TROCA DE INFORMAÇÕES 1 2 3 4 5 6 7 Média 

1 

As informações solicitadas e 

cadastradas dos cliente são 

importantes ao desenvolvimento das 

minhas atividades 

0% 2% 0% 0% 8% 40% 50% 6,3548 

2 

As informações solicitadas e 

cadastradas dos cliente são 

importantes ao desenvolvimento das 

atividades do banco 

0% 2% 0% 11% 16% 18% 53% 6,0806 

3 
O cliente é melhor atendido 

pessoalmente do que no meio remoto 
0% 2% 0% 16% 23% 2% 58% 5,9677 

4 
O cliente é melhor atendimento no 

meio remoto do que pessoalmente 
11% 26% 23% 11% 19% 2% 8% 3,3871 

5 

O cliente somente fornece as 

informações que é obrigado para 

realização da operação 

8% 2% 0% 32% 26% 24% 8% 4,7097 

6 

Procuro cadastrar no perfil do cliente 

informações a respeito de seu 

comportamento porque o banco 

exige 

8% 2% 24% 10% 11% 24% 21% 4,7097 

7 

Procuro cadastrar no perfil do cliente 

informações a respeito de seu 

comportamento porque acho 

importante 

0% 2% 0% 16% 5% 35% 42% 5,9839 

8 

O banco incentiva visitas aos  clientes 

para aumentar o relacionamento e 

colher informações 

8% 2% 0% 16% 8% 40% 26% 5,3871 

9 

A obtenção de informações dos 

clientes melhora meu processo de 

oferta de produtos 

0% 2% 0% 8% 5% 5% 81% 6,5323 
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 MÉDIA GERAL 5,4570 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

 

Para os gerentes de relacionamento do segmento varejo o principal ponto de 

discordância com os programas de relacionamento do banco foi no quesito canal de 

atendimento, a maioria dos gerentes discorda da afirmação de que o cliente seria melhor 

atendido através de atendimento pessoal do que no meio remoto, 83% deram afirmações 

concordando em algum nível com a afirmação. 

O nível mais alto de resposta ocorreu na primeira afirmação onde mais de 98% dos 

gerentes concordara que as informações solicitadas e cadastradas dos clientes são importantes 

para o desempenho de suas atividades.   

 

Tabela 26 – Troca de Informações – Visão Alta Renda 

 

TROCA DE INFORMAÇÕES 1 2 3 4 5 6 7 Média 

1 

As informações solicitadas e 

cadastradas dos cliente são 

importantes ao desenvolvimento das 

minhas atividades 

0% 3% 0% 16% 0% 32% 48% 6,0323 

2 

As informações solicitadas e 

cadastradas dos cliente são 

importantes ao desenvolvimento das 

atividades do banco 

0% 3% 0% 0% 32% 0% 65% 6,1935 

3 
O cliente é melhor atendido 

pessoalmente do que no meio remoto 
0% 3% 0% 16% 0% 16% 65% 6,1935 

4 
O cliente é melhor atendimento no 

meio remoto do que pessoalmente 
29% 23% 16% 32% 0% 0% 0% 2,5161 

5 

O cliente somente fornece as 

informações que é obrigado para 

realização da operação 

0% 3% 16% 48% 3% 29% 0% 4,3871 

6 

Procuro cadastrar no perfil do cliente 

informações a respeito de seu 

comportamento porque o banco 

exige 

0% 3% 32% 0% 32% 29% 3% 4,6129 

7 

Procuro cadastrar no perfil do cliente 

informações a respeito de seu 

comportamento porque acho 

importante 

0% 3% 16% 0% 0% 48% 32% 5,7097 

8 

O banco incentiva visitas aos clientes 

para aumentar o relacionamento e 

colher informações 

16% 3% 0% 16% 0% 29% 35% 5,0968 

9 

A obtenção de informações dos 

clientes melhora meu processo de 

oferta de produtos 

0% 3% 0% 0% 16% 32% 48% 6,1935 

 MÉDIA GERAL 5,2151 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 
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O segmento de gerentes alta renda apresentou respostas similares ao do varejo, porém o 

nível mais alto de resposta não esteve na primeira afirmação e sim nas segunda, terceira e nona 

afirmação em que acreditam que as informações coletas e registradas pelos clientes é importante 

para o banco e melhoram o processo de oferta de produtos. Em um nível maior que o do varejo 

os gerentes de relacionamento do segmento de alta renda defendem com mais força que o 

atendimento pessoal é melhor para o cliente que o atendimento remoto. 

 

Tabela 27– Troca de Informações  

TROCA DE INFORMAÇÕES 

SEM 

SEGMENTAÇÃO 
VAREJO 

ALTA 

RENDA 

1 

As informações solicitadas e 

cadastradas dos cliente são 

importantes ao desenvolvimento das 

minhas atividades 

ALTO ALTO ALTO 

2 

As informações solicitadas e 

cadastradas dos cliente são 

importantes ao desenvolvimento das 

atividades do banco 

ALTO ALTO ALTO 

3 
O cliente é melhor atendido 

pessoalmente do que no meio remoto 
ALTO ALTO ALTO 

4 
O cliente é melhor atendimento no 

meio remoto do que pessoalmente 
BAIXO BAIXO BAIXO 

5 

O cliente somente fornece as 

informações que é obrigado para 

realização da operação 

MEDIO MEDIO MEDIO 

6 

Procuro cadastrar no perfil do cliente 

informações a respeito de seu 

comportamento porque o banco 

exige 

MEDIO MEDIO MEDIO 

7 

Procuro cadastrar no perfil do cliente 

informações a respeito de seu 

comportamento porque acho 

importante 

ALTO ALTO ALTO 

8 

O banco incentiva visitas aos clientes 

para aumentar o relacionamento e 

colher informações 

ALTO ALTO ALTO 

9 

A obtenção de informações dos 

clientes melhora meu processo de 

oferta de produtos 

ALTO ALTO ALTO 

Fonte: Coleta de Dados Primária. 

 

A partir das análises realizadas para o processo de troca de informações pode ser 

interpretado de forma geral que os gerentes têm um alto nível de concordância com as 

afirmações e com as políticas traçadas pelo banco, discordando apenas do canal onde esta troca 

de informações pode ser realizada. 

A partir de todos os dados consolidados e analisando-os de forma geral pode-se ser 

identificados que, mesmo com as particularidades os gerentes de relacionamento apresentam 
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um nível alto de concordância com as informações apresentadas. Tais níveis de concordância 

apontam que de uma forma geral os gerentes são aderentes aos programas de relacionamento 

do banco de forma genérica, porém ao analisar cada construto de forma aprofundada pode-se 

perceber que existem pontos específicos de discordância e de conflito entre o posicionamento 

do banco e a ação do gerente de relacionamento. 

Tabela 28–Média Geral Construtos 

CONSRTUTO MÉDIA GERAL 

CONFIANÇA 5,8405 

COMUNICAÇÃO 5,4866 

COMPROMETIMENTO 5,4521 

CONFLITO 5,4378 

TROCA DE INFORMAÇÕES 5,3763 

BENEFÍCIOS DO RELACIONAMENTO 5,2312 

CUSTO DO TERMINO DO RELACIONAMENTO 5,2258 

OPORTUNISMO 2,9176 

Fonte: Coleta de Dados Primária 

A tabela 28 apresenta o resultado geral de todos os construtos em ordem de concordância 

com as afirmações dos questionários. A escala do questionário apresentava como valor máximo 

7, logo verifica-se que nenhum construto apresentou o grau maior de concordância 7, também 

não se chegou a um resultado 6, o que demonstra que os gerentes de relacionamento 

entrevistados concordam apenas em parte com as afirmações que buscaram identificar o nível 

de conhecimento e o nível de aderência dos mesmos aos programas de relacionamento proposto 

pelo banco. 

O resultado deixa claro que existem oportunidades a serem alcançadas pelo banco para 

que os gerentes de relacionamento se tornem mais aderentes ao programa proposto pelo banco.  

Pela realização da etapa quantitativa os resultados apresentados corroboram com os 

pressupostos propostos pela pesquisa que existem conflitos de interesse entre os gerentes de 

relacionamento e os programas de relacionamento propostos pelo banco em situações 

específicas.Os assuntos relacionados à segmentação e utilização dos canais remotos são os 

principais pontos de divergência entre a determinação do banco a ação do gerente.  

Os principais pontos de questionamento para etapa qualitativa estão listados abaixo: 

 Benefícios do Relacionamento: discrepância entre os resultados do varejo e alta 

renda quando os gerentes foram questionados se os clientes reconhecem as ações 

de relacionamento propostas pelo banco como um diferencial; 
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 Custo do Término do Relacionamento: Aprofundar o assunto relacionado a 

manutenção de clientes com atrito em relação ao gerente de relacionamento, 29% 

dos respondentes concordaram que não procuram reter a conta de clientes com os 

quais tiveram atrito. 

 Comunicação: Não foram identificados pontos relevantes para aprofundamento; 

 Comprometimento: Foi encontrado baixo resultado quando os gerentes foram 

questionados sobre se ele se sentia confiante e motivado para efetuar as ações do 

programa de relacionamento do banco; 

 Conflito: O principal ponto de levado para a discussão qualitativa será a 

discrepância em relação as respostas obtidas sobre a utilização dos canais remotos, 

embora os gerentes de relacionamento acreditem que o mesmo são uma ferramenta 

para melhorar seu relacionamento, também acreditam que seja uma barreira; 

 Oportunismo: Nesse bloco de afirmações foi identificado que os gerentes procuram 

reter os clientes no seu segmento mesmo que o direcionamento do programa de 

relacionamento seja que o cliente vá para um segmento superior; que uma parcela 

dos gerentes encaram que o banco procura oferecer produtos e serviços mesmo que 

o cliente não precise; e, mais uma vez, foi identificado que os gerentes não 

procuram direcionar os clientes para os canais remotos, pelo menos quando a 

intenção é o fechamento de negócios. 

 Troca de Informações: O ponto identificado nesse bloco foi o não entendimento dos 

gerentes que o canal remoto seja um meio eficiente. 

Tais fatores devem ser explorados na etapa qualitativa para que possam ser identificados 

com a profundidade que o tema requer e que possam ser coletados possíveis motivos para o 

comportamento apresentado. 

 

4.3.9 Comparativo entre os bancos 

 

Esta seção apresenta um comparativo entre os bancos, que permite identificar qual 

banco apresenta maior nível de aderência do gerente ao programa de relacionamento e qual 

banco apresenta o menor nível de aderência. 

 

Tabela 29 – Benefícios do Relacionamento – Visão por Banco 

  ITAÚ BRADESCO 

BANCO 

DO 

BRASIL 

ITAÚ BRADESCO 

BANCO 

DO 

BRASIL 
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BENEFÍCIOS DO RELACIONAMENTO   

1 

O desenvolvimento de programas 

de relacionamento melhoram os 

resultados do banco 

5,8462 6,1905 5,4286 ALTO ALTO ALTO 

2 

O desenvolvimento de programas 

de relacionamento melhoram os 

resultados do banco em que 

trabalho 

5,8462 4,4762 5,4286 ALTO MÉDIO ALTO 

3 

O cliente está satisfeito com o 

programa de relacionamento 

proposto pelo banco 

5,3846 5,0000 2,0000 ALTO ALTO BAIXO 

4 

As ações de relacionamento 

propostas pelo banco aumentam a 

retenção dos clientes  

5,0769 4,4286 2,2857 ALTO MÉDIO BAIXO 

5 

As ações de relacionamento 

propostas pelo banco melhoram os 

resultados dos clientes 

individualmente 

5,0769 4,4286 2,5714 ALTO MÉDIO BAIXO 

6 

Os clientes reconhecem as ações 

de relacionamento propostas pelo 

banco como um diferencial 

5,0769 4,0952 3,1429 ALTO MÉDIO BAIXO 

MÉDIA GERAL 5,3846 4,7698 3,4762  ALTO  MÉDIO  BAIXO 

Fonte: Coleta de Dados Primária 

A percepção que os gerentes de relacionamento têm em relação aos benefícios do 

relacionamento o banco que apresenta um maior nível de resultado é o Itaú, seguido do 

Bradesco e por último do Banco do Brasil. 

A diferença entre os bancos apresentada na média geral é significativa enquanto o Itaú 

apresenta um nível de aderência alto com média acima de 5 pontos o Bradesco apresenta nível 

médio com um resultado 4,7 e o Banco do Brasil um nível de reconhecimento baixo com média 

em torno de 3. Tal fato pode expressar a preocupação que o Banco Itaú apresenta em deixar 

claro para todos os gerentes a importância do relacionamento com os clientes e o impacto que 

tal fato estratégia gera no resultado do banco e do gerente de forma individual. 

 

 

Tabela 30 – Custo do Término do Relacionamento – Visão por Banco 

  ITAÚ BRADESCO 

BANCO 

DO 

BRASIL 

ITAÚ BRADESCO 

BANCO 

DO 

BRASIL 

CUSTO DO TERMINO DO RELACIONAMENTO   

1 

Sempre que um cliente vai 

encerrar a conta procuro saber os 

motivos para tentar melhorar 

5,4615 6,1905 3,1429 ALTO ALTO MÉDIO 

2 

Sempre que um cliente vai 

encerrar a conta o banco procura 

saber o motivo para melhorar 

5,5385 6,2381 1,4286 ALTO ALTO BAIXO 
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3 

Procuro reter a conta de um cliente 

mesmo que ele tenha atritos 

diretos comigo 

5,1538 3,2381 3,4286 ALTO MÉDIO MÉDIO 

4 
É mais fácil manter um cliente à 

conquistar um cliente novo 
5,4615 3,5714 3,2857 ALTO MÉDIO MÉDIO 

MÉDIA GERAL 5,4000 4,8016 2,9524 ALTO MÉDIO BAIXO 

Fonte: Coleta de Dados Primária 

A percepção do custo do termino do relacionamento segue a mesma tendência do 

construto Benefícios do Relacionamento, o banco que tem maior nível de preocupação com a 

retenção dos clientes é o Itaú apresentando uma média de 5,4, conseqüente um nível alto. Os 

gerentes de relacionamento do Bradesco apresentam, por sua vez, um nível médio de 

preocupação com o término do relacionamento ou a perde de um cliente. O Banco do Brasil 

apresenta um nível baixo de preocupação com a perda de cliente.  

A assertiva que o Banco do Brasil apresentou o resultado mais baixo foi no item que 

questionava se o Banco procurar saber o motivo do encerramento do relacionamento e se esse 

subsídio de informação serviria para melhorar as ações do banco. O Banco do Brasil apresentou 

como resultado 1,42, ou seja, existe uma concentração nas respostas dos gerentes que acreditam 

que o banco não realiza esse tipo de prática. 

Tabela 31 – Comunicação – Visão por Banco 

  ITAÚ BRADESCO 

BANCO 

DO 

BRASIL 

ITAÚ BRADESCO 

BANCO 

DO 

BRASIL 

COMUNICAÇÃO   

1 

O banco transmite com clareza as 

informações dos produtos e 

serviços 

5,9231 4,2381 1,2857 ALTO MÉDIO BAIXO 

2 

Eu como gerente transmito com 

clareza as informações dos 

produtos e serviços 

6,1538 3,8571 4,7143 ALTO MÉDIO MÉDIO 

3 
O banco oferece formas eficientes 

de comunicação com o cliente 
5,6923 4,6667 4,1429 ALTO MÉDIO MÉDIO 

4 
O banco procurar ouvir a opinião 

do cliente  
5,6154 4,2381 4,2857 ALTO MÉDIO MÉDIO 

MÉDIA GERAL 5,7569 4,3603 3,4762 ALTO MÉDIO MÉDIO 

Fonte: Coleta de Dados Primária 

Mais uma vez o Itaú se destaca entre os três bancos, no construto comunicação o banco 

foi o único que apresentou um grau de concordância alto com as afirmações. Bradesco e Banco 

do Brasil apresentaram resultados que inseriram a categoria no grau médio. 

A afirmação 1 dentre todos os bancos foi a que obteve um menor nível de concordância, 

o que revela os gerentes de relacionamento do Banco do Brasil acreditam que o banco não 

transmite com clareza as informações dos produtos e serviços, embora os gerentes acreditem 
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que o banco não transmite as informações com clareza, concordam quando a mesma pergunta 

é feita em relação ao seu posicionamento. 

O resultado mais alto do construto foi apresentado pelo posicionamento dos gerentes do 

Itaú, onde se obteve um resultado de 6,15 numa escala de 1 a 7 para a afirmação: “Eu como 

gerente transmito com clareza as informações dos produtos e serviços.” 

 

Tabela 32 – Confiança – Visão por Banco 

  ITAÚ BRADESCO 

BANCO 

DO 

BRASIL 

ITAÚ BRADESCO 

BANCO 

DO 

BRASIL 

CONFIANÇA   

1 
Minha reputação melhora meu 

relacionamento com o cliente 
6,1538 5,5238 0,7143 ALTO ALTO BAIXO 

2 
A reputação do banco melhora 

meu relacionamento com o cliente 
6,3077 5,5714 0,7143 ALTO ALTO MÉDIO 

3 

Um fato que tenha manchado a 

imagem do banco pode ser 

revertido com o meu 

relacionamento com o cliente 

5,6923 6,3810 2,4286 ALTO ALTO BAIXO 

4 
O banco cumpre as promessas que 

faz ao cliente 
5,7692 5,4286 1,4286 ALTO ALTO ALTO 

5 

O cliente mantém o 

relacionamento porque confia em 

mim como gerente 

5,5385 5,7619 4,8571 ALTO ALTO MÉDIO 

6 

O cliente mantém o 

relacionamento porque confia no 

banco como instituição 

5,6154 5,6190 2,4286 ALTO ALTO BAIXO 

7 
O cliente acredita que o gerente do 

banco é confiável 
6,0000 6,5238 3,1429 ALTO ALTO MÉDIO 

8 
O cliente acredita que o banco é 

confiável 
5,9231 5,9048 0,7143 ALTO ALTO BAIXO 

MÉDIA GERAL 5,7564 5,9365 2,5000 ALTO ALTO BAIXO 

Fonte: Coleta de Dados Primária 

O resultado de confiança apresentou uma divergência de grande intensidade entre os 

respondentes dos bancos privados e os respondentes do banco público, em especial entre Itaú e 

Banco do Brasil.  

Apesar do Banco do Brasil usar os conceitos de ética e confiança para promoção da 

marca, inclusive com a divulgação de prêmios como marca mais confiável ele apresentou 

resultados extremamente baixos. Por exemplo, ao serem questionados sobre a reputação do 

banco e do gerente no relacionamento com o cliente, enquanto o Itaú teve um nível muito alto 

de concordância, apresentando resultados como 6,15 e 6,30 o Branco do Brasil apresentou um 

resultado de 0,71 de concordância. 

A pergunta que apresentou um maior nível de concordância foi quando os gerentes 

foram questionados se a reputação do banco melhora o relacionamento com o cliente, para os 
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gerentes do Itaú, a pergunta teve um resultado de concordância de 6,30 em uma escala que até 

7.  

As perguntas que apresentaram menores resultados de concordância foram encontradas 

no Banco do Brasil e estão ligadas à reputação do gerente e reputação do banco como 

influenciadores no relacionamento com o cliente, o resultado obtido foi 0,71. Resultado idêntico 

foi identificado também no Banco do Brasil quando os gerentes foram questionados se o banco 

era confiável. 

 

Tabela 33 – Comprometimento – Visão por Banco 

  ITAÚ BRADESCO 

BANCO 

DO 

BRASIL 

ITAÚ BRADESCO 

BANCO 

DO 

BRASIL 

COMPROMETIMENTO   

1 
Eu cumpro as promessas feitas 

aos clientes 
5,9231 6,0952 1,7143 ALTO ALTO ALTO 

2 

O cliente compra um produto ou 

serviço do banco porque acredita 

nos meus argumentos de venda de 

um produto 

5,8462 5,8095 3,4286 ALTO ALTO ALTO 

3 

O cliente compra um produto ou 

serviço do banco porque acredita 

nos argumentos apresentados pelo 

banco 

5,6923 5,5714 4,1429 ALTO ALTO ALTO 

4 

Se eu mudasse de instituição, o 

cliente manteria o mesmo 

relacionamento 

5,3846 4,9524 5,2857 ALTO MÉDIO ALTO 

5 

As ações de relacionamento do 

banco melhoram a imagem e 

confiança do banco na percepção 

do cliente 

5,7692 6,4762 5,8571 ALTO ALTO ALTO 

6 

Você se sente confiante e 

motivado a efetuar as ações do 

programa de relacionamento do 

banco 

5,2308 3,5238 3,5714 MÉDIO BAIXO BAIXO 

MÉDIA GERAL 5,6410 5,4048 4,0000 ALTO ALTO MÉDIO  

Fonte: Coleta de Dados Primária 

No bloco de afirmações relacionadas ao comprometimento, os gerentes de 

relacionamento do Itaú apresentaram novamente um maior nível de aderência, porém vale 

ressaltar dois itens que o Bradesco apresentou um resultado elevando 6,09 e 6,47 

respectivamente. O primeiro diz respeito ao cumprimento das promessas feitas aos clientes, o 

resultado apresentado mostra um nível de concordância alto com a afirmação. O segundo diz 

respeito à relação entre ações de relacionamento e ganhos de imagem do banco perante o 

cliente, os gerentes de relacionamento do banco Bradesco confirmam a afirmação variando 

entre concordo em grande parte e concordo totalmente. 
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Valor relevante é apresentado pelos gerentes do Banco do Brasil em relação a primeira 

afirmação quando muitos afirmaram que não cumprem as promessas feitas aos clientes.  

 

Tabela 34 – Conflito – Visão por Banco 

  ITAÚ BRADESCO 

BANCO 

DO 

BRASIL 

ITAÚ BRADESCO 

BANCO 

DO 

BRASIL 

CONFLITO   

1 

Os canais remotos de atendimento 

são uma ferramenta ao 

relacionamento 

5,9231 6,5238 1,7143 ALTO ALTO BAIXO 

2 

Os canais remotos de atendimento 

são uma barreira ao 

relacionamento 

4,5385 5,1429 5,1429 MÉDIO ALTO ALTO 

3 

O programa de relacionamento do 

banco me ajuda com os meus 

resultados individuais  

5,4615 5,7619 4,1429 ALTO ALTO MÉDIO 

4 

O programa de relacionamento do 

banco visa apenas o resultado do 

banco 

4,9231 4,5238 0,7143 ALTO ALTO BAIXO 

5 

Ao executar as ações de 

relacionamento do banco melhoro 

meus resultados 

5,3077 5,5714 4,1429 ALTO ALTO ALTO 

6 

Os programas de relacionamento 

do banco apóiam e melhoram o 

meu resultado 

5,3846 5,6667 3,1429 ALTO ALTO MÉDIO 

7 

Se fosse cliente manteria 

relacionamento com o banco que 

trabalho 

5,7692 5,7143 4,5714 ALTO ALTO MÉDIO 

MÉDIA GERAL 5,3297 5,5578 3,3673 ALTO ALTO MÉDIO 

Fonte: Coleta de Dados Primária 

Novamente o Banco do Brasil apresenta resultados bem abaixo dos outros bancos. Em 

relação a primeira afirmação, os gerentes do Banco do Brasil não concordam que os canais 

remotos sejam uma ferramenta ao relacionamento, divergindo dos gerentes do Bradesco e Itaú.  

Outro fato relevante e que está em desacordo com as políticas do banco, trata-se da 

percepção que os gerentes criaram que os canais remotos são uma barreira ao atendimento.  

No estudo de caso apresentado, os três bancos apresentaram que grande parte das 

operações é realizada nos canais remotos, além disso, nos mesmos relatórios de sustentabilidade 

os três bancos apresentam ações para alavancar e estimular aos clientes que realizem suas 

operações nos canais remotos. Percebe-se aqui um claro elemento de discordância entre banco 

e gerente, fato que deve ser detalhado na etapa qualitativa para identificar os reais motivos de 

tal atitude. 

Tabela 35 – Oportunismo – Visão por Banco 
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  ITAÚ BRADESCO 

BANCO 

DO 

BRASIL 

ITAÚ BRADESCO 

BANCO 

DO 

BRASIL 

OPORTUNIS MO   

1 

Procuro oferecer produtos que 

tragam uma maior rentabilidade 

mesmo que o cliente não precise 

do mesmo 

2,6154 4,4286 1,1429 MÉDIO ALTO BAIXO 

2 

O banco procura oferecer 

produtos que tragam uma maior 

rentabilidade mesmo que o cliente 

não precise do mesmo 

3,6923 4,4286 1,7143 MÉDIO MÉDIO BAIXO 

3 

Descumpro alguma norma do 

programa de relacionamento do 

banco para poder fechar negócios  

1,0769 1,0952 1,0000 BAIXO BAIXO BAIXO 

4 

Ao identificar que um cliente 

pode ir para um segmento 

superior, ofereço o serviço, pois 

sei que o banco terá ganhos. 

2,9231 4,5714 5,0000 MÉDIO BAIXO ALTO 

5 

Ao identificar que um cliente 

pode ir para um segmento 

superior, ofereço o serviço, mas 

procuro reter o cliente, pois ele é 

valioso para minha carteira de 

clientes. 

2,6923 4,4762 5,5714 MÉDIO MÉDIO ALTO 

6 

Executo as atividades indicadas 

pelo seu programa de 

relacionamento mesmo quando 

elas possam gerar prejuízo em 

resultadoindividual 

2,8462 2,6667 5,2857 MÉDIO MÉDIO MÉDIO 

7 

Prefiro que o cliente feche 

operações comigo, mesmo que o 

banco reduza os custos por meios 

remotos 

2,9231 4,2857 4,2857 MÉDIO ALTO MÉDIO 

8 

Prefiro que o cliente feche 

operações por meio remoto, já que 

o banco reduz os custos por meios 

remotos 

4,0000 4,0952 3,7143 MÉDIO MÉDIO ALTO 

9 

Procuro tirar vantagens dos 

clientes quando vejo que eles 

estão precisando de um produto 

1,1538 1,9524 1,0000 BAIXO BAIXO BAIXO 

MÉDIA GERAL 2,7564 3,6746 4,1429 BAIXO MÉDIO MÉDIO 

Fonte: Coleta de Dados Primária 

Para o bloco de oportunismo o Banco do Brasil e Bradesco foram os bancos que mais 

apresentaram resultados de concordância com as afirmações. 

Para a primeira afirmação o Bradesco obteve uma média 4,4 o que representa um grau 

de concordância médio, tal afirmação procurava identificar se o gerente de relacionamento 

oferece produtos ou serviços mesmo que o cliente não precise apenas para gerar um resultado 

satisfatório para a organização. 

Outra prática oportunista identificada com maior relevância no Bradesco e no Banco do 

Brasil foi a estratégia de bloquear os clientes que possam ir para um segmento superior. 
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Bradesco e Banco do Brasil também apresentaram um grau maior de discordância das 

diretrizes do banco ao direcionar o cliente para o atendimento pessoal apenas porque ele terá 

benefícios caso o cliente efetue alguma compra de produto ou serviço diretamente ao gerente e 

não no canal remoto. 

 

Tabela 36 – Troca de Informações – Visão por Banco 

 

  ITAÚ BRADESCO 

BANCO 

DO 

BRASIL 

ITAÚ BRADESCO 

BANCO 

DO 

BRASIL 

TROCA DE INFORMAÇÕES   

1 

As informações solicitadas e 

cadastradas dos clientes são 

importantes ao desenvolvimento 

das minhas atividades 

6,2308 6,5238 0,5714 ALTO ALTO MÉDIO 

2 

As informações solicitadas e 

cadastradas dos cliente são 

importantes ao desenvolvimento 

das atividades do banco 

6,4615 5,2381 0,5714 ALTO MÉDIO MÉDIO 

3 

O cliente é melhor atendido 

pessoalmente do que no meio 

remoto 

6,1538 5,8571 0,5714 ALTO ALTO MÉDIO 

4 

O cliente é melhor atendimento 

no meio remoto do que 

pessoalmente 

3,0000 3,9048 1,5714 MÉDIO BAIXO BAIXO 

5 

O cliente somente fornece as 

informações que é obrigado para 

realização da operação 

4,3077 5,4762 4,7143 MÉDIO MÉDIO MÉDIO 

6 

Procuro cadastrar no perfil do 

cliente informações a respeito de 

seu comportamento porque o 

banco exige 

4,3077 5,7143 4,0000 MÉDIO MÉDIO MÉDIO 

7 

Procuro cadastrar no perfil do 

cliente informações a respeito de 

seu comportamento porque acho 

importante 

5,8462 6,1429 0,5714 ALTO ALTO MÉDIO 

8 

O banco incentiva visitas aos 

clientes para aumentar o 

relacionamento e colher 

informações 

5,0769 6,0476 4,0000 MÉDIO MÉDIO BAIXO 

9 

A obtenção de informações dos 

clientes melhora meu processo de 

oferta de produtos 

6,5385 6,5714 4,8571 ALTO ALTO ALTO 

MÉDIA GERAL 4,8462 5,6429 3,2857 MÉDIO ALTO MÉDIO 

Fonte: Coleta de Dados Primária 

Com relação ao bloco troca de informações, ficou mais uma vez evidenciada a postura 

dos gerentes de relacionamento em não direcionar os clientes para o canal remoto. Dessa vez a 
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grande maioria concordou que o cliente é melhor atendido de forma pessoal do que pelo canal 

remoto. 

Depreende-se dos resultados acima que o banco que apresenta menores níveis de 

concordância com os construtos ligados aos benefícios do marketing de relacionamento e aos 

pilares do processo, como comunicação, confiança, comprometimento e troca de informações 

é o Banco do Brasil, enquanto aquele que apresentou maiores níveis de concordância foi o Itaú 

Unibanco quase similar às respostas identificadas no Bradesco.  

Em relação aos blocos que tratavam de conflito e oportunismo o Bradesco apresentou 

os maiores níveis de concordância, seguido de forma muito similar pelo Itaú Unibanco, 

enquanto o Banco do Brasil apresentou baixos níveis de conflito e oportunismo.  

Tal prática poderia de certa forma ser esperada uma vez que Itaú Unibanco e Bradesco, 

como bancos privados, possuem estratégias comerciais mais agressivas exigindo dos seus 

gerentes de relacionamento cumprimentos de metas mais arrojadas e induzindo o mesmo a 

encontrar formas de conseguir estreitar o relacionamento com os clientes de sua carteira de 

atendimento. Já o Banco do Brasil, embora apresente características comerciais os gerentes de 

relacionamento podem não apresentar a mesma agressividade na busca por resultados 

comerciais. 

A segunda etapa da aplicação da metodologia, procura elucidar os questionamentos e 

discrepâncias identificadas na etapa quantitativa, os tópicos principais abordados na pesquisa 

qualitativa já foram identificados ao final do detalhamento dos blocos de afirmativas do 

questionário. 

 

 

 

4.4 Resultados Etapa Qualitativa 

 

A etapa qualitativa foi realizada por meio de entrevistas com os gerentes de 

relacionamento. Foram selecionados dois gerentes de cada instituição (Itaú Unibanco, Bradesco 

e Banco do Brasil) um do segmento de alta renda e um do segmento de varejo, não foram 

entrevistados gerentes dos segmentos intermediários: Uniclass, Exclusivo e Personalizado. 

Os gerentes foram assim nomeados: 
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 Bradesco: Gerente de Relacionamento alta renda 1; Gerente de Relacionamento 

Varejo 1. 

 Itaú Unibanco: Gerente de Relacionamento alta renda 2; Gerente de 

Relacionamento Varejo 2. 

 Banco do Brasil: Gerente de Relacionamento alta renda 3; Gerente de 

Relacionamento Varejo 3. 

O roteiro das entrevistas seguiu os pontos levantados como pontos de atenção 

destacados após a etapa quantitativa, quais sejam: 

 Benefícios do Relacionamento: Reconhecimento por parte dos clientes 

referentes às ações de relacionamento propostas pelo banco como um 

diferencial; 

 Custo do Término do Relacionamento: Manutenção de clientes com atrito em 

relação ao gerente de relacionamento. 

 Comprometimento: Confiança e motivação para efetuar as ações do programa 

de relacionamento do banco; 

 Conflito: Utilização dos canais remotos. 

 Oportunismo: Retenção de clientes no segmento não identificado pelo banco; 

Oferecimento de produtos e serviços que os clientes não precisam; e, canal 

remoto. 

 Troca de Informações: Canal Remoto. 

 

 

 

 

 

4.4.1 Benefícios do Relacionamento 

 

A revisão de literatura apresentada apontou inúmeros benefícios advindos do processo 

de relacionamento tanto para os clientes como para a organização. Na etapa quantitativa os 

resultados encontrados confirmam, por meio das posições apresentadas pelos gerentes que eles 

reconhecem os benefícios e a importância dos programas de relacionamento tanto para o banco 

como para os clientes. 
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Foi levantado um ponto de atenção ao verificar níveis de respostas diferenciados entre 

o segmento de varejo e alta renda quanto a percepção de que os clientes reconhecem as ações 

dos programas de relacionamento como um diferencial, tal fato não foi identificado após a 

realização das entrevistas.  

Depoimento do gerente de relacionamento alta renda 1: “Acredito que os clientes devem 

valorizar os benefícios que oferecemos, afinal ele paga mais por isso e todo o encantamento 

gerado no cliente prime vem desses benefícios que adicionais.” 

O gerente de relacionamento alta renda 1 acredita que o maior diferencial do segmento 

são justamente as ações do programa de relacionamento e que o cliente percebe valor nessas 

ações a ponto de pagar tarifas maiores para recebê-las. 

Depoimento do gerente de relacionamento varejo 2: “O cliente valoriza e reconhece sim 

todas as ações de relacionamento que são executadas pelo banco. Sempre o banco oferece algo 

ao cliente ele se sente valorizado, as vezes basta que eu chame ele pelo nome ou faça uma 

ligação no aniversário lhe parabenizando, isso já faz uma certa diferença.” 

 O gerente de relacionamento varejo 2 concorda que o cliente reconhece  e valoriza as 

ações propostas pelo ou efetuadas pelo seu gerente. Os demais entrevistados concordaram, em 

maior ou menor escala, com as respostas analisadas. 

Portanto, através do aprofundamento dos questionamentos levantados não pode ser 

percebido discrepâncias de resposta, tanto o segmento alta renda como o segmento varejo 

entendem que os clientes reconhecem como diferencial as ações executadas pelo programa de 

relacionamento. 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Custo do Término do Relacionamento 

 

Através da aplicação dos questionários edas entrevistas pode ser identificado que os 

gerentes de relacionamento seguem as diretrizes do banco de procurar reter o cliente evitando 

ao máximo o número de encerramento de contas.  

Pode ser constado que os gerentes de relacionamento mantêm o relacionamento desde 

que não ocorram atritos significativos entre o cliente e o gerente. Somente um gerente de 
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relacionamento, pertencente ao segmento alta renda, informou que em ultimo caso conversa 

com a gerente de agência para que altere o gerente do cliente, mesmo em caso de atrito. 

Depoimento do gerente de relacionamento varejo 2: “Sempre procuro evitar qualquer 

tipo de conflito com os clientes, afinal minha função é atender bem cada cliente que chega ao 

banco, porém não posso manter um certo nível de relacionamento e atendimento com clientes 

que ultrapassam os limites da intolerância ou da grosseria, se tenho algum atrito irreversíve l 

com o cliente. Não acho ruim quando um cliente atritado comigo encerra sua conta. 

Sinceramente não faço nenhum esforço para reter.” 

Pelo depoimento apresentado, fica constatado que o gerente não procura reter os clientes 

com os quais ocorreu algum tipo de atrito, afirmando que não executa nenhum esforço para a 

permanência do mesmo. O depoimento do gerente de relacionamento varejo 3, contribui com a 

posição apresentada pelo gerente de relacionamento varejo 2. 

Depoimento do gerente de relacionamento varejo 3: “Aqui no varejo lidamos com todo 

tipo de cliente, muitas vezes até com cenários de fraude ou ações criminosas se ocorre um atrito 

muito relevante com o cliente não insisto em que ele mantenha a conta.” 

O gerente acima indicado justifica o motivo de encerrar as contas dos clientes com atrito.  

Depoimento do gerente de relacionamento alta renda 2: “ O Banco orienta a todos os 

gerentes que tentem reter ao máximo os clientes, para que possamos encerrar uma conta existe 

todo um protocolo temos que preencher dois formulários no sistema um primeiro com 

informações sobre o motivo do encerramento e o segundo onde aparecem ofertas de produtos 

para que possamos convencer os clientes a continuar com a conta. No meu caso, se tenho atrito 

com algum cliente procuro reverter, se algo que realmente afete o meu relacionamento com o 

cliente passo para a gerente de agência para que ela troque o cliente de gerente. Em último caso 

aceitamos o encerramento, somente depois de esgotada todas as possibilidades.” 

Porém o posicionamento do gerente de relacionamento alta renda 2 é divergente dos 

demais apresentando uma postura alinhada com a política do banco de reter sempre o cliente e 

procurar minimizar os impactos de possíveis atritos. 

 

 

4.4.3 Comprometimento 

 

As questões relacionadas a comprometimento estão muito atreladas ao cumprimento e 

a forma de acompanhamento das metas estabelecidas pelo banco. O depoimento dos gerentes 

deixa claro que a falta de interesse em executar as ações propostas pelo programa de 
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relacionamento são em sua grande maioria ocasionada pelo foco e cobrança de metas de forma 

excessiva. 

Depoimento do gerente de relacionamento varejo 1: (...) me sinto motivado a executar 

minhas atividades e superar as expectativas em mim depositadas, porém as obrigações que o 

banco impõe e o nível de cobrança é tão alto para o cumprimento das metas e entrega do 

resultado que me sinto muitas perdido, sei que executar o modelo de atuação acordado com o 

gerente geral me trará resultados, mas nem sempre tenho tempo para executar as atividades de 

relacionamento com o cliente na qualidade que deveria ser feito.” 

Depoimento do gerente de relacionamento varejo 2: “O banco amarra tanto os 

processos, exige tanto que tenhamos uma disciplina militar em relação às atividades de 

relacionamento, que hoje acabo efetuando, por exemplo a agenda de relacionamento porque 

tenho medo de ser demitido. (...) já ocorreram casos de gerentes que foram desligados porque 

atualizavam a agenda relacionamento informando que falaram com o cliente e ofertaram um 

determinado produto, quando na verdade não tinha sequer ligado para o cliente. Acho isso 

péssimo, porque coloca todas as nossas atividades diárias como uma obrigação e ainda sobre 

uma nuvem de ameaça do tipo se você não fizer vai perder seu emprego, esse tipo de coisa que 

as vezes me tira o entusiasmo de trabalhar de forma mais criativa.” 

 

 

4.4.4 Conflito 

 

Após a aplicação da etapa qualitativa, pode ser confirmada a divergência de 

comportamento entre os gerentes de relacionamento e a posição do banco em relação aos canais 

de atendimento remoto. Enquanto os bancos propõem o aumento da utilização dos canais 

remotos, os gerentes de relacionamento, nem sempre encaram como vantagem a utilização de 

tais canais de atendimento, em especial, quando esses instrumentos de comunicação são 

utilizados pelo banco para a realização de acordos que não são refletidos como produção para 

os gerentes de relacionamento dos clientes que fecharam as operações. 

Depoimento do gerente de relacionamento varejo 2:“É até interessante os canais de 

atendimento remoto e ajudam muito os clientes a conseguirem contratar um determinado 

produto ou resolver algum problema. No meu caso, eu não direciono os clientes para esse tipo 

de serviço, porque muitas vezes os produtos que são fechados na central de atendimento, no 

caixa eletrônico ou na internet não entram como resultado pra mim. Somo cobrados diariamente 

por meta, temos que apresentar nossos resultados dia a dia, se tenho oportunidade de fechar, 



118 
 

por exemplo, um empréstimo com um cliente e ele não pode vir a agência e se por meio da 

internet não vai contar para a minha produção, sou capaz de pegar meu carro e levar o contrato 

para ele assinar onde estiverem.” 

Tal declaração comprova de forma clara que existe um choque de interesses entre a 

política do banco, que procura direcionar o cliente para o canal remoto e a atuação do gerente 

de relacionamento que muitas vezes não só não incentiva a utilização por parte do gerente, 

como criar bloqueios e gera outros custos ao banco para que essa operação não seja realizada. 

Como no caso demonstrado pela gerente de relacionamento varejo 2 o tempo e o recurso 

utilizado para realização de uma visita ao cliente apenas para colher uma assinatura, quando o 

cliente poderia executar a operação por internet, central de atendimento ou caixa eletrônico, 

opção mais eficiente, rápida e com um custo menor para o banco. 

O Entrevistado gerente de relacionamento varejo 2 cita ainda que a disputa por 

resultados de produção não ocorre apenas entre os gerentes e os meios remotos, pode ocorrer 

também entre os próprios gerentes de relacionamento, pois alguns produtos que são contratados 

em agência diferente da agência de origem do cliente e do gerente de relacionamento titular da 

conta não acumula resultados para o gerente da conta do cliente e sim para a agência que 

contratou o produto. 

 

 

4.4.5 Oportunismo 

 

Sobre o ponto relacionado à manutenção de clientes no segmento não indicado pelo 

banco através de seu programa de relacionamento e segmentação, dois gerentes de 

relacionamento do segmento varejo entendem que realmente o cliente poderia ser atendido 

melhor no segmento de alta, mas procuram convencer o cliente a ficar no segmento atual para 

que possa continuar a vender produtos e serviços para o mesmo. 

Depoimento do gerente de relacionamento varejo 2:“Até reconheço que no Personnalité 

ele teria atendimento exclusivo, um gerente dedicado para atendê-lo pessoalmente e fazer 

visitas, mas os clientes que possuem maiores renda são justamente aqueles que fecham maiores 

negócios, que fazem seguros de veículos, que aplicam recursos, se transferir todos os clientes 

que tenho com esse perfil para o segmento que ele deveria estar nunca bateria minhas metas. 

As vezes até indico vários clientes, porém para aqueles gerentes que também me indicam contas 

de clientes que não pertencem ao seu segmento para abertura, por exemplo, indico vários 

clientes para uma gerentePersonnalité quando ela consegue fechar uma folha de pagamento de 
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um cliente dela que seja dono de alguma empresa e que possa enviar diversas contas de varejo 

para que possa abrir.” 

Depoimento do gerente de relacionamento varejo 1:“Não entendo o banco, uma hora 

ele diz que contas com salário acima de 4.000,00 tenho que abrir no exclusivo, mas quando 

abro no varejo, libera cartão, cheque especial e pontua mais que abrir uma conta de um cliente 

que, por exemplo, recebe um salário mínimo. Se o banco realmente não quisesse que a gente 

abrisse a conta bloquearia na hora que colocássemos um salário maior que o permitido para o 

segmento, por isso mantenho a abertura de contas de clientes fora do meu segmento e só indico 

em ultimo caso, até porque nunca recebi um cliente de lá.”  

Os gerentes do segmento varejo defendem e acreditam ser justo não precisar indicar os 

clientes para o segmento superior, pois isso prejudicaria sua performance e seu resultado. Já os 

entrevistados do segmento alta renda, gerentes que deveriam receber esses clientes que 

sofressem um processo de crescimento de segmentação, discordam desse pensamento dos 

gerentes varejo. 

Depoimento do gerente de relacionamento alta renda 1: “Um dos maiores problemas 

que temos no banco hoje é justamente esse, um cliente que tem perfil para ser prime, fica no 

segmento do varejo e sai por aí falando mal do banco, que no Personnalité é diferente, que no 

Van Gogh é diferente. Porém, em nenhum momento o gerente do varejo encaminha o cliente 

para o prime, onde ele realmente poderia ter um atendimento diferenciado. O Gerente do varejo 

sempre acha que pode atender aquele cliente de forma diferencia, ele acha que passando o 

cliente na frente dos outros e chamando ele pelo nome, já está fazendo demais. (...) Até 

recebemos uma listagem de convite para que os clientes possam vir para o nosso segmento, mas 

nem sempre conseguimos converter todos e muitas vezes eles não vem por pressão do gerente 

do varejo.” 

Depoimento do gerente de relacionamento alta renda 2:“Antes da fusão com o Unibanco 

não tínhamos esse problema de forma tão aparente, pois ou o cliente era do varejo, ou o cliente 

era do Personnalité. Com a vinda do Uniclass ficou um meio termo entre o varejo e o 

Personnalité que acabou confundindo um pouco a cabeça tanto dos clientes como dos gerentes. 

Existem clientes com perfil inclusive de private perdidos nas agências, clientes que possuem 5, 

10, 15 milhões aplicados em outros bancos e não conseguimos trazer esses recursos para o Itaú, 

porque alguns gerentes pensam pequeno e não querem migrar seus clientes para segmentos que 

poderiam oferecer serviços mais adequados ao perfil deles. Acredito que o banco deva perder 

muito com esse tipo de comportamento.” 
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A partir do depoimento dos gerentes de relacionamento do segmento alta renda, pode 

ser confirmado que o problema de retenção dos clientes em segmentos não adequados realmente 

existe nas agências e que os gerentes, em especial dos segmentos iniciais do banco, procuram 

não direcionar seus clientes para segmentos maiores, pois ele perderia tal cliente e na maioria 

das vezes são clientes com poder aquisitivo maior que geram um volume de contratações de 

produtos e serviços maiores.  

Tal constatação fere a política de segmentação do banco e gera perda de oportunidades 

ao banco de oferecer produtos e serviços com maior valor agregado a clientes que possam pagar 

pelo serviço. 

Os principais pontos levantados durante as entrevistas foram os apresentados acima e, 

por sua vez, comprovam os pressupostos levantados pela pesquisa que existem conflitos entre 

a atuação do gerente de relacionamento e as determinações dos programas de relacionamento 

dos bancos em análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Marketing de relacionamento proporciona uma série de vantagens às empresas que 

buscam exercer na prática suas diretrizes. Por meio do levantamento bibliográfico executado 

durante a pesquisa pode ser apresentado inúmeros argumentos que sustentam as vantagens de 

sua aplicação no modelo de gestão organizacional.   

No segmento bancário a presença do marketing de relacionamento o marketing de 

relacionamento é ainda mais ressaltado devido ao tipo de serviço prestado. Os serviços 

oferecidos pelo sistema financeiro apresentam certo grau de complexidade e são, em sua grande 



121 
 

maioria, por natureza de longo prazo. Isso facilita, pois o cliente procura estabelecer diálogos 

freqüentes com o gerente bancário na tentativa de sanar dúvidas e confirmar suas escolhas.   

A presente pesquisa objetivou de forma geral analisar se a atuação do gerente de 

relacionamento é aderente ao programa de relacionamento com clientes desenvolvido por 

instituições bancárias da cidade de Fortaleza. Através de uma pesquisa qualitativa e quantitat iva 

buscou-se identificar e explicar essa aderência, ou não, dos gerentes aos programas de 

relacionamento propostos pelos bancos. 

Foram apresentados os conceitos de marketing de relacionamento, marketing de 

relacionamento em bancos, as ferramentas e práticas de gestão a ele vinculadas. xxx 

Através da pesquisa realizada pode ser constado que os gerentes de relacionamento são 

peças chave no processo de relacionamento com o cliente e que atuam como elo entre o cliente 

e o banco.  

Constatou-se que grande parte dos construtos apresentados sobre relacionamento com 

cliente obteve níveis positivos de aderência e comunhão ente o direcionamento dos programas 

de relacionamento e ação dos gerentes, porém alguns pontos apresentaram divergênc ias 

relevantes na etapa quantitativa da coleta de dados e que foram aprofundadas na etapa 

qualitativa da pesquisa. 

Além do cumprimento dos objetivos propostos, através da pesquisa pode ser constado 

ainda que,conforme inicialmente levantado nos pressupostos,existem conflitos entre a atuação 

do gerente e o direcionamento do banco através dos seus programas de relacionamento.  

Foi identificado, ainda, principalmente na etapa qualitativa que as divergências de 

posicionamento levantadas geram ineficiências ao banco como ficou comprovado nos casos de 

não utilização dos canais remotos por parte dos gerentes de relacionamento, e na manutenção 

de clientes em segmentos diferentes dos propostos pelo programa de relacionamento do banco.  

Quanto à limitação da pesquisa vale ressaltar que os critérios subjetivos levados em 

consideração na etapa qualitativa, o número reduzido de gerentes de relacionamento 

entrevistados, a ausência de uma entrevista com o representante direto do programa de 

relacionamento proposta pelo banco (este foi analisado apenas por meio de documentação), a 

execução da pesquisa a uma região geográfica restrita. Portanto, os resultados que foram 

alcançados com a pesquisa estão relacionados ao contexto analisado dos bancos pesquisados na 

região de Fortaleza.  

Porém, tais limitações não invalidam e nem de longe reduzem a riqueza dos 

questionamentos levantados e constatações evidenciadas dentro do cenário de análise. Os 

assuntos tratados e identificados como relevantes podem ser utilizados em pesquisa futuras. 
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Dessa feita, a pesquisa abre espaço para futuros trabalhos que possam aprofundar os conflitos 

existentes entre atuação do executor e direcionamento da organização em relação ao marketing 

de relacionamento, ponto relevante que poderia ser abordado em pesquisas futuras é o efeito 

das metas de desempenho sobre a atitude oportunista e conflituosa identificadas em alguns 

gerentes. 
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ANEXO I – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Prezado(a): 

 

Esta pesquisa, “O Papel do Gerente nos Programas de Relacionamento: Um Estudo 

de Caso Múltiplo em Três Instituições Bancárias de Grande Porte”, será desenvolvida por 

meio da aplicação de Questionários e Entrevistas aos Gerentes de Relacionamento da 

Instituição. 

 

Estas informações estão sendo fornecidas para subsidiar sua participação voluntária neste 

estudo que visa analisar se a atuação do gerente de relacionamento é aderente ao programa 

de relacionamento com clientes desenvolvido por instituições bancárias da cidade de  

Fortaleza. 

 

As informações obtidas serão analisadas apenas pelo pesquisador e de forma conjunta, 

não sendo divulgada a identificação de nenhum participante.  

 

 Comprometo-me, como pesquisador, a utilizar os dados e o material coletados somente 
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para esta pesquisa que faz parte da metodologia utilizada na Dissertação do Programa de Pós-

Graduação e Pesquisa em Administração e Controladoria da Universidade Federal do Ceará. 

 

 

 

Atenciosamente, 

Miguel Pinheiro Neto 

Mestrando – PPAC - UFC 
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ANEXO II - QUESTIONÁRIO 
 
 

              

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC 

              

 

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, ECONOMICA, ATUÁRIA E CONTABILIDADE - FEAAC 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA - PPAC 

 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO E 

CONTROLADORIA - MPAC 

              

                
 

Instituição: _____________________________________________________ 
              

 
Segmento de Atuação: ____________________________________________ 

              

 
Cargo: __________________________________________________________ 

              

 
Cidade: ______________________   Estado: __________________________ 

              

 
Sexo: ___ M   ___   F 

              

 
Idade: ___ 18 a 30   ___ 31 a 40   ___ 41 a 50    ___ 51 ou mais  

              

 
Escolaridade: ___ Superior Incompleto   ___ Superior Completo ___ Pós-Graduado 

              

                

 
A partir de sua experiência, gostaria que indicasse com um X o grau de concordância ou discordância em relação aos itens abaixo. 

 
Utilizar a escala conforme legenda abaixo. 

              1.  Discordo totalmente 
              2.  Discordo em grande parte 
              3.  Discordo em parte 
              4.  Neutro 
              5.  Concordo em parte 
              6.  Concordo em grande parte 
              7.  Concordo totalmente 
              

 

 
 
 

              

                



133 
 

 


