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PREFÁCIO

Convidado para prefaciar a obra de autoria de César Emanoel Barbosa de Lima e Juan Alves
Dantas, o primeiro confrade da Academia Paraibana de Ciência da Administração - APCA, o que
me honrou, fiquei muito confortável pois já sabia que estava diante de mais uma valiosa
contribuição para o mundo acadêmico, como fonte de pesquisa.
Ao iniciar esse volume, que é uma conjunção das áreas financeira e marketing, os autores
registram o funcionamento da intermediação financeira em duas situações: I) Supõe-se que um
consumidor deseja adquirir um bem no curto prazo, entretanto, seu fluxo de caixa não permite essa
aquisição no momento em questão. Diante dessa situação, se ele optar por buscar recursos de
terceiros, terá um custo adicional pelo capital adquirido (na maioria dos casos são os juros). Esses
indivíduos que demandam recursos financeiros de terceiros são considerados “agentes deficitários”;
II) Na outra ponta, tem-se hipoteticamente, aqueles que optam por abrir mão da realização de
desejos por meio da aquisição de produtos, resolvendo poupar temporariamente seus recursos
financeiros. Esses indivíduos poderão (dependendo da aplicação desses recursos em uma instituição
financeira) receber uma remuneração em troca do adiamento desse consumo, sendo considerados
como “agentes superavitários”.
No momento seguinte, onde é abordado o Crédito Direto ao Consumidor – CDC e atividades
bancárias, os autores buscaram embasamento teórico de um lado citando Kotler, Las Casas e outros
autores no víeis do marketing de produtos e serviços e do outro lado recorreu a Febraban para
subsidiar a inserção do consumidor como cliente, pois é, ao mesmo tempo, fornecedor e
consumidor de produtos e serviços dessa instituição.
No Capítulo III, os autores justificam o caminho metodológico escolhido, mencionando Gil
(2002) e Hunt (1991), no caso o método cientifico, onde os autores citados afirmam que é a forma
ou o método utilizado pelo homem para conhecer o movimento das coisas que limitam um fato, e
que a ciência se baseia a aceitação ou rejeição de seu corpo de conhecimento incluindo hipóteses,
leis e teorias. Justifica ainda que fundamentando a descrição proposta para esta obra, ateve-se ao
pensamento de Lakatos e Marconi (2003), que expõe a análise de campo como finalidade de obter
dado ou conhecimentos acerca de uma dificuldade, para a qual se busca uma resposta.
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Os autores finalizam a obra ressaltando as características do CDC, como sendo uma
operação dependente de uma série de condições que juntas, ou separadamente, influenciam na
contratação desse produto bancário. Justificam os investimentos que os bancos estão assumindo
objetivando a prospecção/manutenção/retenção de clientes, pois através do relacionamento
profissional empresa-cliente os bancos poderão captar recursos dos ‘agentes superavitários’ e lucrar
com essa captação por meio das atividades de crédito junto aos ‘agentes deficitários’.
Uma ótima leitura.
Adm. LÚCIO MARIANO ALBUQUERQUE MELO
Membro fundador da Academia Paraibana de Ciência da Administração
Cadeira nº 01
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CAPÍTULO 1: ASPÉCTOS INTRODUTÓRIOS
No escopo contingencial de economia aberta, o consumidor é exposto a um número elevado
de informações sobre uma infinidade de bens e/ou serviços que, mediante sua aquisição, são
capazes de promover, benefícios imediatos, sendo essas informações a base de julgamento para que
tenha às suas necessidades atendidas da melhor forma possível. Portanto, para que essas
informações exerçam influência na decisão de compra, despertando necessidades e desejos, a
utilização de estímulos adequados seria o bastante.
Contudo, observa-se que os consumidores estão aumentando rapidamente seu nível de
exigência, possivelmente devido, ao arsenal de informações disponíveis e em tempo real. De fato,
os avanços tecnológicos favorecem o fluxo de informação em vários canais, proporcionando ao
consumidor a oportunidade de pesquisar sobre produtos de seu interesse, de acordo com a oferta de
diversas empresas. Por outro lado, devido à forte concorrência, as empresas se veem cada vez mais
obrigadas a agregar valor aos produtos (bens/serviços) para que sua oferta tenha maior impacto
sobre a percepção dos clientes/consumidores.
Nessa perspectiva, os consumidores buscam nas prateleiras físicas ou virtuais produtos que
atendam às suas necessidades. Assim, sob a ótica dos produtos financeiros, inevitavelmente o
cliente buscará a melhor relação de custo/benefício/prazo de pagamento, sendo a intermediação
financeira entre cliente e agente bem-sucedida quando ambas as partes finalizarem o contrato com
as premissas negociadas.
Nesse contexto, para mais bem compreender o funcionamento da intermediação financeira,
admite-se, de forma sucinta, duas situações: I) Supõe-se que um consumidor deseja adquirir um
bem no curto prazo, entretanto, seu fluxo de caixa não permite essa aquisição no momento em
questão. Diante dessa situação, se ele optar por buscar recursos de terceiros, terá um custo adicional
pelo capital adquirido (na maioria dos casos são os juros). Esses indivíduos que demandam recursos
financeiros de terceiros são considerados “agentes deficitários”; II) Na outra ponta, tem-se
hipoteticamente, àqueles que optam por abrir mão da realização de desejos por meio da aquisição de
produtos, resolvendo poupar temporariamente seus recursos financeiros. Esses indivíduos poderão
(dependendo da aplicação desses recursos em uma instituição financeira) receber uma remuneração
em troca do adiamento desse consumo, sendo considerados como “agentes superavitários”.
Diante desse cenário, o papel das instituições financeiras é de captar recursos de agentes
superavitários, para então, emprestá-los aos agentes deficitários. Logo, para que haja harmonia
dentro das relações entre agentes superavitários e agentes deficitários, faz-se necessária a
intermediação de uma instituição integrante do sistema financeiro na realização dessas operações,
sendo o principal objetivo desse sistema, a transferência de recursos dos poupadores para o setor
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produtivo e o de consumo, promovendo o equilíbrio financeiro dos seus componentes. No Brasil, o
Sistema Financeiro Nacional (SFN) é formado por um conjunto de instituições e instrumentos,
composto por dois subsistemas: um normativo e um operativo.
De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN, 2019), o sistema normativo
não só é responsável por criar regras e diretrizes de funcionamento, mas também de definir
parâmetros e fiscalizar a atuação das instituições operativas. Em sua estrutura stá constituído pelo
Conselho Monetário Nacional (CMN), pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM). Já o sistema operativo é responsável pelo gerenciamento da
intermediação financeira entre agentes superavitários e deficitários. Nessa categoria, encontram-se
as instituições financeiras bancárias e não bancárias, o Sistema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo (SBPE), além das instituições não financeiras e auxiliares.
Atualmente, devido aos mais variados fatores (internos e externos), novos desafios vêm
surgindo em relação às alternativas mais efetivas de intermediação das relações de consumo.
Destarte, os bancos e financeiras têm buscado, mercadologicamente, oferecer produtos financeiros
que satisfaçam às necessidades de consumo de seus clientes da melhor forma possível. Entretanto,
do ponto de vista bancário, as “vantagens” oferecidas nessas operações são muito semelhantes
dentro do setor (taxas de juros, prazos e valor do empréstimo), visto que essas instituições precisam
atender às regulamentações estabelecidas pelo Bacen, o que acaba comprometendo a oferta de
produtos diferenciados.
Considerando as similaridades na oferta de produtos pelas mais diversas instituições que
compõem o setor, cabe destacar a necessidade premente das instituições financeiras criarem
oferecerem “pacotes” de benefícios adicionais sem comprometer suas margens operacionais. Assim,
um maior volume operacional pode ser considerado como alternativa para rentabilizar,
sinergicamente, vários produtos por meio da junção de ofertas com taxas reduzidas. Antes, porém, é
interessante entender o status atual desse mercado, a partir de um apanhado histórico sobre os
principais fatores que impulsionaram esse comportamento.
Assim, cronologicamente, a implantação do Plano Real, em 1994, e a consequente queda
dos índices de inflação foram fatores marcantes para as mudanças observadas na economia
nacional. Graças a esses fatores, o setor bancário passou por um processo de consolidação no
mercado. Por outro lado, a partir de 1997, bancos estrangeiros foram autorizados a atuar no país, o
que possibilitou que grandes grupos realizassem fusões e incorporações com os bancos brasileiros
(exemplo: ABN Real e Santander; Itaú, Unibanco e BMG; Banco do Brasil e Nossa Caixa),
elevando o nível de concentração de recursos financeiros e proporcionando maior dinâmica de
atuação dentro do setor, como também, permitindo que os bancos públicos reduzissem sua
importância dentro do sistema financeiro nacional. Logo, todos esses fatores contribuíram para a
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melhoria da oferta de produtos financeiros no país, elevando-se o nível da competitividade no
mercado.
A última crise financeira mundial, ano fiscal de 2008, foi o fator mais recente que impactou
mudanças no setor, pois afetou seriamente os problemas de liquidez enfrentados por bancos
pequenos e médios, os quais optaram por adquirir liquidez através da venda de carteiras de crédito
para bancos maiores ou para o Fundo Garantidor de Crédito (FGC); como também, para a política
ativa dos bancos públicos como mecanismo anticíclico (NAKANE; ROCHA, 2010).
De fato, as influências do ambiente são sistêmicas. Em termos hipotéticos, uma mudança na
economia pode acarretar reações na política, na sociedade, na tecnologia, no comportamento do
consumidor, dentre outros. Vale salientar que o cliente/consumidor é o principal stakeholder das
instituições financeiras, pois ao mesmo tempo é fornecedor de recursos e consumidor de produtos
bancários.
Para atingir esses clientes, é necessário que o planejamento corporativo dos bancos inclua
planos de marketing com potencial para resultados diferenciados. Logo, o papel dos gestores
bancários está relacionado à efetivação de estratégias de marketing, visando melhorar a capacidade
para competir no setor. Neste sentido, Kotler (2014) afirma que o marketing deve trabalhar como
um sistema que liga o conjunto de fluxos institucionais significativos das organizações aos seus
mercados. Para isso, deve ser orientado para o cliente, tendo como retaguarda o marketing integrado
voltado para a satisfação do cliente como solução para efetivar os objetivos da organização. Assim,
o marketing deve fazer um elo entre a empresa e os seus clientes.
Corroborando com este pensamento, Certo (2010) defende que o processo de administração
da estratégia deve ser contínuo, inicia-se fora da organização e desdobra-se dentro dela. Ou seja,
esse processo deve ser circular, iniciando da primeira etapa, seguindo para a última e depois
retornando à primeira.
Para efeito de análise sobre as estratégias de marketing, essa pesquisa teve como foco o
segmento de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), tangenciando de forma sucinta para outros tipos
de serviços que apresentam relação direta com esta modalidade de crédito, a fim de compreender
melhor esse sistema.
O CDC é uma operação de crédito concedida à pessoa física ou jurídica, financiando a
aquisição de bens e serviços. O objetivo deste tipo de crédito é que o consumidor possa adquirir
imediatamente um bem que será pago com sua renda futura, mediante o pagamento de parcelas
incumbidas de juros e outras taxas. Cabe ressaltar que o CDC para aquisição de bens, também pode
ser adquirido através do cartão de crédito (BRASIL, 2013).
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A partir das premissas apresentadas, surgiu a seguinte arguição-problema: quais são as
tendências mercadológicas que estão transformando o setor bancário em relação às operações de
CDC que o mantém competitivo no mercado?
Já como objetivo geral, buscou-se descrever as tendências mercadológicas identificadas e
que poderão vir a ser utilizadas como estratégia competitiva pelo setor bancário, em relação às
operações de CDC pessoa física. Assim, foram estabelecidas como metas operativas específicas: I.
exposição das tendências no ambiente operacional e as influências em relação aos fatores de
impactos mercadológicos (econômicos e políticos, sociais, legais e tecnológicos); II. Investigação
de quais oportunidades podem ser proporcionadas pelas operações de CDC no Brasil; III.
verificação de quais tendências operacionais de marketing os principais bancos do SFN podem
utilizar para reagir às novas demandas do mercado.
Para tanto, identificou-se a intermediação financeira como principal papel dos bancos, isto é,
recolhe-se a poupança de quem dispõe de recursos excedentários (superavitários) e disponibilizam
esses recursos a quem deles necessita (deficitários). Sem esta operação, a capacidade de investir das
pessoas físicas e das empresas ficaria muito limitada. A sua lucratividade é adquirida pelo Spreead
Bancário, ou seja, resultado das atividades de aplicação (juros + taxas) menos o resultado das
atividades de captação (remuneração aos agentes superavitários) e pelos serviços oferecidos pela
instituição.
Com o mercado cada vez mais acirrado e competitivo, clientes/consumidores cada vez mais
bem informados e, por consequência, mais exigentes na busca por um tratamento diferenciado e a
oferta de produtos similares no mercado, o cliente é o ‘coração’ de qualquer empreendimento, sem
ele não existe mercado. Assim, dentre os vetores suscetíveis à mudança corporativa, está a política
de marketing que deve colocar o cliente como objetivo primoridal, antecipando-se às suas
necessidades, buscando não apenas satisfazê-las, mas sim superando suas expectativas para que
desta maneira ele possa sentir algo diferente, agregando valor ao produto.
Já os bancos e instituições financeiras, como organizações de intermediação, são muito
importantes para a manutenção das atividades de consumo, pois além de oferecerem seus produtos,
facilitam as transações entre pessoas e entre empresas (púbicas e privadas), beneficiando o
desenvolvimento do comércio interno e externo, desempenhando papel crucial na economia. Além
disso, beneficiam, ainda, o funcionamento dos sistemas de compras, recebimento e pagamentos, que
por sua vez torna os mercados locais mais dinâmicos. Logo, a inexistência de um sistema bancário
bem estruturado prejudicaria as relações comerciais e a criação de mercados, tendo em vista que a
circulação da moeda seria mais limitada.
Destarte, a este estudo permitiu estabelecer uma visão contextualizada, atualizada e
específica das características dos principais elementos que compõem o ambiente de negócios dos
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bancos, bem como, a compreensão sobre as interações entre os elementos do ambiente e suas
influências sobre o desempenho do ambiente operacional no qual os bancos estão inseridos.
As informações aqui apresentadas poderão contribuir como fonte de pesquisa para àqueles
que buscam a melhoria do desempenho dos programas de marketing dos bancos por disponibilizar a
identificação das oportunidades que serão relevantes para a construção de estratégias institucionais
que permitam maior conhecimento sobre a atribuição de valor ao cliente, gerando rentabilidade,
lucratividade e retorno.
Outros estudiosos/pesquisadores poderão utilizar este estudo como base para a formulação
de estratégias voltadas para a melhoria dos índices de satisfação e retenção de clientes, visto que
esses fatores são extremamente importantes para a lucratividade dos bancos. No âmbito do
mercado, este estudo poderá também contribuir para mais bem entender o comportamento do
consumidor mediante as influências que o meio externo pode lhe proporcionar, a exemplo dos
atributos dos serviços prestados pelos bancos que podem ser considerados relevantes para sua
escolha, e com isso, produzir uma base para melhores formas de segmentação do mercado.
Por outro lado, poderá acrescentar novos caminhos, inclusive para pesquisadores
acadêmicos, tendo em vista a aplicação dos conhecimentos de marketing em um segmento
importante para o aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional, que poderá motivar retorno às
empresas, e consequentemente, à sociedade. Assim, preludicamente, esta seção tratou dos
elementos introdutórios, apresentando o tema de investigação, objetivos, problematização e
justificativa. Por fim, a viabilidade da pesquisa ficou evidenciada na medida em que os dados
coletados, através de um rastreamento de dados secundários, foram sistematizados, mostrando
aprimoramento das políticas e estratégias de marketing pelo setor bancário para que novas soluções
permitam melhorar o desempenho e a fidelização de clientes, trazendo benefícios às instituições do
setor financeiro.
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CAPÍTULO 2: CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR E ATIVIDADES BANCÁRIAS fundamentação teórica
A seguir, será apresentado o aporte teórico coletado sobre o tema em questão, com o intuito
de embasar o estudo sobre o Crédito Direto ao Consumidor e as atividades bancárias que estão
relacionadas com esta modalidade de crédito, assim como o estudo sobre as estratégias de
marketing direcionadas para este setor, tentando compreender o comportamento mimético do
consumidor, do mercado e da legislação.
2.1 Gênese conceitual de Marketing
A função do marketing nos bancos e instituições financeiras pode ser considerada uma das
mais importantes no processo de desenvolvimento de estratégias, sendo responsável por transformar
a organização, adequando-a ao mercado alvo que deseja atingir a partir de estudos aprofundados,
buscando entender o mercado e suas preferências e a sensibilidade de ofertas externas, que
determinam quais os critérios necessários à aceitação de uma ideia/estímulo por esse mercado.
Diante dessa relação, o marketing deverá harmonizar os interesses do mercado com a capacidade de
oferta das organizações financeiras que desejam interagir com o mercado consumidor.
Segundo Blackwell (2011, p. 31), marketing “é a atividade humana dirigida para a satisfação
das necessidades e desejos, através dos processos de troca”. Para o autor, essa atividade está
baseada na troca de algo que tem valor tanto para o consumidor quanto para a empresa. Do ponto de
vista da empresa, a estratégia é sensibilizar o consumidor a pagar o preço necessário para o alcance
dos objetivos organizacionais, através da oferta de produtos. Já do ponto de vista do consumidor, a
satisfação com a troca depende da satisfação com o consumo, e também com a troca em si. Os
consumidores vão querer pagar por produtos que satisfaçam suas necessidades. Portanto, o
marketing precisa ser planejado com a finalidade de satisfazer objetivos tanto dos indivíduos quanto
da organização.
A troca de valor no marketing, dentro das estratégias de bancos e organizações financeiras, é
precedida de todo um aparato de conhecimentos aplicados sinergicamente entre as mais diversas
áreas coorporativas. O cliente precisa ser entendido como importante ‘elo da cadeia negocial’ que
possui desejos, e depende da maior facilidade e simplicidade no seu atendimento. Por isso, a relação
de consumo deve ser estruturada não apenas em relação ao preço, mas, sobretudo, em uma
diversidade de fatores que vão promover a maior chance de cooptação e manutenção de clientes.
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Corroborando com este pensamento, Czikota (2010, p.29), define o marketing como
“processo de planejamento e execução de concepção, fixação de preços, promoção e distribuição de
ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam as metas individuais e globais”.
Neste ponto, o próprio marketing irá surgir quando, pelo menos, uma das partes de uma
troca deseja atingir seus objetivos através da colaboração da outra parte. Essa administração tem o
foco na regulagem do nível, do tempo e do caráter da demanda, de maneira que ajude a empresa a
atingir seus objetivos. Então, em última análise, a administração de marketing pode ser considerada
como administração da demanda (KOTLER, 2012).
Por outro lado, a demanda em si é altamente complexa, uma vez que é formada por um
conjunto diversificado de atores com valores distintos. Nesta conjuntura, a reunião desses atores
integra lotes de preferências e desejos, originando assim mercados específicos. O grande desafio é
entender os limites extremos destes mercados e seu volume.
Trabalhar o marketing significa trabalhar com mercados-alvos, objetivando atingir as metas
da organização. Para isso, são necessários esforços eficazes sobre o preço, a comunicação e a
distribuição (promoção) dos produtos, a fim de motivar, informar e servir ao mercado. O tamanho
desse mercado irá depender da capacidade de despertar o interesse no objeto como uma disposição
para oferecer os recursos exigidos (KOTLER, 2014).
No mercado financeiro esta realidade não é diferente: cada agente possui seus anseios e sua
disposição para satisfazer necessidades. Diante dessa premissa, as instituições financeiras buscam
entender estas necessidades para oferecer um produto direcionado.
Historicamente, em instituições financeiras, para o desenvolvimento de uma estratégia
efetiva de marketing, é necessário o entendimento das diferentes necessidades e preferências de
seus clientes. No mercado bancário, por exemplo, prestar serviços personalizados a todos os clientes
se torna um grande desafio por dois motivos: custo e tempo. Entretanto, para melhorar o
atendimento aos clientes, os bancos estão optando por disponibilizar novos canais de distribuição e
de relacionamento eletrônico com pouca personalização, visando mais bem estruturar a composição
dos custos de entrega (HARRISON, 2000 apud CHAVES, 2001)1
Assim, enquanto ciência, o marketing busca conhecer profundamente o comportamento das
pessoas, para então direcionar ações relativas à satisfação das necessidades e desejos de cada um
especificamente ou em segmento setorizado. Essas estratégias contemplam a construção de um
relacionamento de longo prazo, baseado no princípio do “ganha/ganha”, ou seja, o modelo ideal de
relação onde ambas as partes obtêm o atendimento de seus anseios.

1

¹ HARRISON, Tina S. Financial Services Marketing. London: Editora Pearson Education Limited, 2000.
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Se por um lado, o cliente efetivará, de fato, desejos endógenos e mercadológicos através da
utilização de produtos oferecidos pela instituição, do outro, a empresa, poderá girar suas operações
arrecadando rentabilidade e aprendizado sobre as características específicas das transações
executadas. Este portfólio de conhecimento serve, inclusive, como base para o planejamento de
novas ações e o entendimento dos ‘porquês’ e do ‘como’ devem ser estruturados os pacotes de
produtos (bens/serviços) para geração de sinergia natural em busca da transferência de valor para o
cliente.
2.2 Marketing no setor de serviços
O setor de serviços corresponde à venda de produtos e/ou serviços comerciais oferecidos à
população, em sua maioria intangíveis, sendo um dos principais responsáveis pela economia
nacional, representando cerca de 76% do Produto Interno Bruto (BRASIL, 2019). Neste contexto, é
perceptível o potencial de mercado para as atividades de intermediação financeira, como forma de
melhorar a eficiência da gestão de recursos financeiros, fomentando o crescimento da economia
brasileira como um todo.
As instituições financeiras atuam em um mercado altamente competitivo, visto que as
características de seus produtos são muito semelhantes. Neste ponto, o diferencial competitivo será
reflexo da prestação de serviços com um nível superior de qualidade perceptível pelo consumidor,
focando-se principalmente no atendimento das expectativas e necessidades do cliente.
De forma crítica e macro, até mesmo o produto (bem tangível) está relacionado à entrega do
serviço. Isso porque, produto é tudo aquilo capaz de satisfazer um desejo, e, portanto, o ponto mais
importante de um produto é o serviço/disponibilidade que ele presta. Como resultado, a parte física
de um bem é apenas a forma de embalar o serviço, e este não pode ser limitado ao conceito de
produto apenas a um objeto físico (KOTLER, 2014).
Os serviços podem ser considerados como atos, ações e desempenhos. Estes são intangíveis
e estão presentes nas ofertas comerciais, neste ponto o que os distingue é o grau de prestação
incluído no objeto de comercialização. Vale ressaltar que os serviços são atividades, vantagens ou
mesmo satisfações que são oferecidas à venda ou atrelada à venda por meio de mercadorias
(CZINKOTA et al., 2001; LAS CASAS, 2010).
Corroborando com estes pensamentos, Cobra (2015) descreve o serviço com uma
mercadoria comercializada de forma intangível. Ou seja, não pode ser experimentada, mas sim pode
ser consumida mediante sua prestação. Portanto, do ponto de vista do cliente, o dinheiro investido
deve ser compensado através da realização de desejos e necessidades.
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O fator intangível do serviço torna-se o maior desafio do marketing. Afinal, como saber
efetivamente quais fatores comportamentais, sociais, políticos e cognitivos que o cliente possui para
apreciar a prestação de qualidade percebida? Para sanar este desafio, é possível construir
ferramentas testadas que podem obter êxito, pelo menos, em aceitável número de clientes dentro de
uma amostra populacional.
Toda prestação de serviços poderá ser diferenciada através da pós-prestação de serviço. No
entanto, em todo o setor de serviços não há nada mais importante para imprimir um diferencial do
que a qualidade percebida antes, durante e ao longo do consumo (quando há separabilidade). Os
serviços bem oferecidos proporcionam satisfação aos clientes que recebem e que, como
consequência voltam (ou não) a adquirir/comprar o produto (bem/serviço), e em escala mais
abrangente, disseminam a imagem positiva (ou negativa) daquela organização (LAS CASAS,
2010).
Para o melhor entendimento sobre a natureza dos serviços, Kotler (2014) relata que é muito
importante compreender que os serviços possuem algumas características diferenciais em relação
aos bens. São elas:
●

Intangibilidade: não podem ser vistos, provados, sentidos, ouvidos ou cheirados antes de

serem consumidos.
●

Inseparabilidade: são oferecidos ao mesmo tempo em que são consumidos;

●

Variabilidade: devido à inseparabilidade e o alto grau de envolvimento, os serviços não

podem ser prestados com uniformidade. Pois cada serviço é único, com uma possível variação de
qualidade;
●

Perecibilidade: devido à inseparabilidade, os serviços não podem ser estocados.

Estas quatro características representam o quão oportuna e contundente é a relação do serviço com
o cliente, demonstrando o grau de risco da eficiência traçada e da eficácia esperada como meta no
momento da prestação do serviço. Por outro lado, representa, ainda, a oportunidade ideal para um
sistema de prestação flexível e apto à mudança, afinal cada demanda é diferente e pode ser satisfeita
da forma mais adequada ao momento em que está ocorrendo a relação entre cliente e o operador do
serviço.
Consoante Las Casas (2010), quando comparamos o marketing de bens e o marketing de
serviços, em ambos os casos, a relação da instituição/organização com seus consumidores recebe as
mesmas influências das variáveis incontroláveis. Entretanto, as empresas que atuam no setor de
serviços, devem mudar seu composto de marketing, visando a uma nova abordagem tática para
melhorar o desempenho de atuação. Neste caso, aos 4 P’s tracionais serão acrescentados os
conceitos de: Perfil, Pessoas, Procedimentos e Processos, resultando nos 8 P’s dos serviços.
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O Quadro 1 contempla esse conceito de uma forma genérica para o melhor entendimento,
uma vez que exemplifica os padrões de cada um dos elementos do composto.
UADRO 1: Composto de serviços (8 P’s)
COMPOSTO

PRODUTO

PREÇO

PRAÇA (DISTRIBUIÇÃO)

PROMOÇÃO

PERFIL

PESSOAS

PROCESSOS

PROCEDIMENTOS

CARACTERISTICAS
Consiste na parte tangível de uma oferta de serviços, ou seja, no
aparato físico por trás da ideia que a oferta deseja transcender ao seu
destinatário. A exemplo de matérias físicos de um curso, ou de
curativos aplicados após uma cirurgia.
São os atributos para gerar receitas. No setor de serviços o cliente
avalia o preço como forma de nivelar a qualidade. Para o êxito na
prestação, este preço deve representar fidedigna a proposta de valor
que o serviço pretende passar e cobrir os custos inerentes a todo
processo.
Neste ponto, é necessário comodidade para o cliente, ou seja, os
fornecedores devem estar próximos do cliente. Já que a
simultaneidade é um princípio para a prestação do serviço, ou seja, o
serviço é consumido no mesmo momento da prestação. O ambiente de
prestação de serviços deve estar em conformidade aos aspectos da
finalidade deste serviço, a exemplo de uma barbearia que se instala em
um ponto de grande circularização de pessoas, ou também, de
restaurantes virtuais que se instalam em lugares logisticamente viáveis
para agilizar as entregas solicitadas.
São as ferramentas para promover uma embalagem de forma indireta
do serviço, por exemplo, propaganda, promoção de vendas. Estas
ferramentas são úteis para disseminar as informações de interesse do
cliente nos diversificados veículos possíveis. A exemplo de anúncios
visuais em pontos estratégicos ou criação de benefícios de fidelidade
para estimular a utilização mais frequente do serviço.
Relaciona-se ao leyout do ambiente onde o serviço será prestado. Este
layout deverá espelhar os requisitos necessários ao bem-estar do
cliente, seja na sua aparência visual, seja na climatização ou até
mesmo na acessibilidade física do local.
São as pessoas que estão envolvidas na prestação de serviços,
incluindo aquelas que interagem com o cliente de alguma forma. É
muito importante entender qual o perfil comportamental e físico das
pessoas que prestarão o serviço uma vez que toda a imagem passada é
essencial para a construção da ideia que o serviço pretende transmitir.
Os benefícios dos processos fazem referência com a fluidez com que
estas etapas se completam e interagem, focando a satisfação do cliente
como marco norteador. A eficácia da prestação depende de um
conjunto de ações planejadas sistematicamente para a construção do
caminho a ser trilhado até que o cliente se sinta atendido.
Corresponde ao zelo e cuidado com todas as micro etapas incumbido
em cada processo.
Fonte: Adaptado de Las Casas, (2010).

Como mostrado nos dados do Quadro 1, o marketing de serviços possui atuação muito
abrangente, interagindo forçosamente com todas as áreas da administração no intuito de melhorar
continuamente as relações com seus clientes. Os serviços em marketing podem ser considerados
como um conjunto de esforços para melhorar o processo de vendas, visando encantar os clientes
atuais e potenciais através da conveniência, ou seja, a disponibilidade que a organização deve
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prestar. Por isso, ações eficientes em cada um dos elementos do composto podem melhorar o nível
de qualidade percebido, e consequentemente, os índices de relacionamento com o cliente.
Nesta perspectiva, Cobra (2015) explica que este último fator é ocasionado pelas drásticas
mudanças na percepção do consumidor sobre a qualidade em serviços, tendo em vista que a era da
velocidade das transações foi substituída pela era da conveniência dos serviços. Em termos
quantitativos, ocorreu o crescimento do número de agências de serviços e de clientes de produtos
intangíveis. Por outro lado, a evolução qualitativa está sendo orientada para a inovação,
segmentação dos mercados e personalização dos serviços mediante aconselhamento individualizado
e/ou de segmento setorizado.
A partir da teoria e conhecimentos apresentados até aqui, é evidente que nenhuma ação de
marketing poderá ser desencadeada sem antes o prévio conhecimento sobre o comportamento do
consumidor, pois este é o norteador para o desenvolvimento das estratégias de marketing
organizacional.
2.3 Comportamento do Consumidor
O comportamento do consumidor é extremamente mutável e factível às influências no
tempo e espaço. O tempo é transformador de pensamentos: o ontem é diferente do hoje, e este, será
diferente do amanhã. Por outro lado, os valores de uma região podem não ser os mesmos das
demais. Os hábitos e costumes podem ser influenciados por vários fatores como os econômicos,
políticos, sociais, ambientais, tecnologias e aspectos legais, de acordo com ambiente. Portanto, essa
dinâmica torna mutáveis os desejos e necessidades dos consumidores.
Se tomado por base uma série histórica sobre o comportamento do consumidor, percebe-se
que a cada ano o cidadão está tendo mais acesso a serviços bancários no Brasil. Segundo a Febraban
(2017), do total de CPFs únicos de pessoas com mais de 15 anos ativos no Banco Central do Brasil,
em 2002 apenas 28 milhões de pessoas utilizavam os serviços bancários. Atualmente esse número
passa dos 143 milhões de pessoas, número que representa 90% do total da amostra selecionada pelo
órgão para o estudo. Isso mostra que a atuação bancária está a cada dia mais presente nas relações
de consumo.
No universo bancário, o consumidor pode ser considerado cliente, pois é ao mesmo tempo
fornecedor e consumidor de produtos/serviços desta instituição. Justificando este argumento, Las
Casas (2010, p. 181) conceitua cliente, como “uma pessoa ou organização que tem um papel na
consumação de uma transação com o vendedor ou entidade”. Um cliente de empresas pode estar
agindo como um comprador/consumidor pessoal, ou como gestor/cliente de compra de empresa
próprio ou de terceiros. Enquanto cliente é usado para empresas, consumidor é usado para compras
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particulares. Na prática não há muita diferença: um consumidor pode entrar numa loja e ser
considerado cliente. Portanto, o termo cliente pode ser utilizado para os dois tipos de mercado.
Quando o cliente abre sua conta em um banco, este deseja usufruir de alguns benefícios
mediante o pagamento de tarifas de serviços. Esses benefícios podem variar conforme o seu perfil.
Em boa parte dos casos dão direito a crédito rotativo como: cartão de crédito (pode ser tanto
um serviço quanto uma forma de crédito rotativo), cheque especial ou conta garantida. Por outro
lado, o mesmo cliente pode, em outro momento, aplicar seu dinheiro em contas de depósito a prazo
ou na caderneta de poupança. Portanto, o cliente de um banco pode assumir, ao mesmo tempo, o
papel de fornecedor ou consumidor, e por isso é tão importante que este comportamento seja
estudado para a criação de pacotes de benefícios mais específicos ao atendimento das necessidades.
O comportamento do consumidor pode ser pensado como uma forma de explicar o ‘motivo’
que leva a pessoa a comprar, sob a premissa de maiores facilidades para desenvolver estratégias e
para influenciar os consumidores. Como também, pode ser definido como um campo de estudo que
foca nas atividades do consumidor. Atualmente, a análise de consumo está focada no ‘por que e
como’ as pessoas consomem. As organizações de sucesso entendem que o comportamento do
consumidor deve ser o foco primário para todas as estratégias do programa de marketing
(BLACKWELL, 2011).
Nesta mesma linha de raciocínio, de forma histórica e evolutiva, Solomon (2001) já relatava
que as empresas só existem para satisfazer às necessidades dos consumidores. Para que essas
necessidades sejam entendidas, faz-se necessário uma compreensão do comportamento do
consumidor pelos profissionais de marketing. Estes últimos, por sua vez, devem ter em mente que
seus produtos (bens/serviços) devem ser melhores do que seus concorrentes. Ou seja, quando se
aprende sobre o comportamento dos clientes, os profissionais de negócios melhoram sua visão
sobre as formas como o consumidor responde a determinados estímulos.
Para entender melhor o comportamento do consumidor, é necessário esforço interdisciplinar
de marketing sobre o conhecimento amplo de outras áreas como economia, psicologia,
antropologia, sociologia e comunicação, sobretudo pelo fato de que o cliente é passivo de muitas
influências, todas ao mesmo tempo. Assim, o objetivo do marketing nesse contexto é estudar as
influências e características do cliente, a fim de fabricar propostas dentro do conceito de marketing.
Entretanto esta não é uma tarefa fácil, pois quando se conhece algumas preferências, outras
já estão em processo de mudança (LAS CASAS, 2010).
O mesmo autor supramencionado, defende a teoria de que o estudo do consumidor está atrelado ao
estudo dos vários papeis no processo de compra, como forma de elaborar uma resposta adequada
diante de cada situação. Vale salientar que esses papéis podem ser concluídos por pessoas diferentes
ou pela mesma pessoa. Para o autor, os papéis no processo de compra seguem o seguinte roteiro:
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●

Iniciador: quem do início ao processo de compra, ou seja, aquela pessoa que se interessa

pelo produto, ou, que sofre o estímulo para o despertar da necessidade;
●

Influenciador: Quem influencia o processo de compra, pode ser por opinião de alguém, ou

por experiência passada relacionada ao produto;
●

Decisor: é aquele decide realmente sobre a compra, mesmo que a compra não seja feita por

ele;
●

Comprador: aquele que faz a compra, ou seja, efetua o pagamento e adquire o bem;

●

Usuário: a pessoa que irá consumir o produto.
Outro aspecto relevante sobre o estudo do comportamento do consumidor está relacionado

com as etapas para a realização de uma compra. Com o passar dos anos, os profissionais de
marketing vêm tentando estudar quais as reações do consumidor em cada fase de uma compra,
como forma de obter um plano de ação eficiente diante de cada processo. A Figura 1 ilustra cada
etapa para a decisão de uma compra.
FIGURA 1: Etapas do processo de compra

Fonte: Adaptado de Las Casa (2010); Czinkota et al. (2001).

A primeira parte de um processo de compra surge quando o cliente reconhece um problema
a ser resolvido ou identifica uma necessidade. O reconhecimento do problema faz com que o
consumidor acredite que ao adquirir um produto, e em seguida satisfazer sua necessidade, poderá
retornar ao estado normal de conforto. Os estímulos para que ocorra esse reconhecimento podem
ser internos – personalidades, estilos de vida, percepções, atitudes, aprendizagem condicionamento
clássico; ou externos – tempo de consumo, mudanças nas circunstâncias, produtos complementares,
consumo esporádico e influência do marketing ou de outras pessoas (CZINKOTA et al. 2001; LAS
CASA, 2010).
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Antes de prosseguir para a segunda etapa de uma compra, é importante conhecer os
conceitos sobre o ciclo motivacional. Este surgiu a partir da teoria das relações humanas e foi
idealizado pelo psicólogo alemão Kurt Lewin. A teoria mostra que o comportamento humano pode
ser motivado. Por isso, nesse ciclo o organismo humano permanece em estado de equilíbrio
psicológico e, mediante um estímulo, será gerado no indivíduo uma necessidade. Essa necessidade
causará um estado de tensão, que por sua vez irá influenciar o indivíduo a assumir um
comportamento voltado para a satisfação da necessidade despertada, para então, retornar ao seu
estado de equilíbrio. Este estado de equilíbrio será preservado até que outro estímulo possa mais
uma vez modificar o comportamento (FLEURY, FLEURY, 2001; CHIAVENATO, 2003).
A Segunda etapa no processo de compra é a busca de informações. Nela o cliente procura
informações em fontes internas e externas, sobre produtos e serviços, antes de qualquer aquisição.
As internas são produto da memória, ou seja, experiências passadas com benefício do consumo.
Logo, essa satisfação fará com que o consumidor recorra ou não a fontes externas. As fontes
externas são provenientes de diversos meios, como vendedores de lojas, promoções, panfletos,
propagandas, dentre outros (LAS CASAS, 2010).
A procura por outras fontes depende muito do tipo de decisão que geralmente é tomada. Nas
decisões de compra complexas, o consumidor investiga mais fontes. Alguns produtos bancários
podem exigir diversos níveis de complexidade no momento da decisão, outros podem ser mais
simples. O papel do marketing nesse ponto é fornecer todas as informações que o cliente precisa
saber sobre os produtos, além de passar segurança e confiabilidade sobre o serviço.
No processo de avaliação das alternativas, após obter informações sobre as condições da
transação (produto, preço e prazo de pagamento), o cliente irá avaliar qual o melhor negócio. Em
muitos casos a avaliação das alternativas tem maior importância do que outros aspectos no processo
de compra. Nesse ponto, os clientes avaliarão as formas de atender às suas necessidades com mais
qualidade, de acordo com o pacote de benefícios (BLACKWELL et. al, 2011).
Mesmo após o sucesso de todas as etapas anteriores, o consumidor pode mudar de ideia e
desistir ou adiar a compra. Nesse caso, os profissionais do marketing devem estar atentos aos
motivos que implicam nesses fatores, para então prosseguir com as medidas necessárias, evitando
que o cliente desvie suas escolhas já concretizadas (CZINKOTA et al. 2001, 2001; LAS CASA,
2010).
A última etapa desse processo é a pós-compra, visto que o processo de decisão do
consumidor não termina com a compra. Considerando que o cliente tende a se sentir um pouco
desconfortável acerca de suas decisões, este aspecto chama-se “dissonância cognitiva”. Quando
estão nesse estado, os clientes procuram: avaliar os benefícios que receberam na transação; buscar
identificar propagandas que reforçaram sua decisão; e evitar fazer comentários negativos. A
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dissonância é mais alta para compras e mais complexas, já que existem várias alternativas e
possibilidades (CZINKOTA et al., 2001; LAS CASA, 2010).
A compreensão sobre processos de compra permite aos profissionais de marketing interferir
em cada etapa do processo, no contexto das instituições financeiras, como exemplo, podem ser
realizadas as seguintes reações:
●

Despertar da necessidade: mostrar novos modelos de financiamentos por meio de canais de

comunicação especiais;
●

Procura de informações: disponibilização de folhetos, cartazes e material promocional; e

capacitação de vendedores;
●

Análise das informações: Apresentação de pontos fortes e fracos dos produtos/serviços de

acordo com a ótica do cliente.
●

Decisão de compra: promoção de vendas visando estimular a venda com descontos especiais

ou brindes;
●

Pós-compra: contato com o consumidor para saber sua satisfação sobre o produto adquirido

e estabelecer uma relação de confiança entre as partes.
Todos esses fatores apresentados são extremamente importantes para o desenvolvimento da
estratégia de marketing, pois seu conhecimento irá proporcionar a base para a gestão estratégica dos
recursos disponíveis. Além disso, o conhecimento sobre cada etapa do processo produzirá maior
grau de eficiência no todo.
O grande desafio de organizações bancárias está relacionado à compreensão do
comportamento de seus clientes. Por isso, a importância de que sejam concentrados esforços
repetitivos para compreender as necessidades de seus clientes, a fim de melhorar suas práticas e
renovar suas estratégias e, consequentemente, a manutenção de seu poder de competitividade.
2.4 Estratégias de marketing
Em um mercado altamente competitivo, é evidente que estratégias voltadas para um
diferencial competitivo é não só uma questão de vantagem competitiva, mas também uma garantia
de sobrevivência. Atualmente o mercado bancário brasileiro é constituído por fortes competidores
caracterizados por investir alto na criação, desenvolvimento e aprimoramento de ferramentas e
estratégias voltadas para a melhorar a eficiência e a eficácia no atendimento ao cliente. Assim, o
princípio de melhoria contínua se torna fator essencial para a manutenção da competitividade
organizacional.
A competitividade é adquirida quando uma empresa consegue formular e pôr em prática
uma estratégia de criação de valor. Essa estratégia deve contemplar um conjunto coordenado de
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ações e compromissos definidos para explorar competências essenciais e obter vantagens
competitivas que os concorrentes não conseguirão imitar ou custear sua execução (HITT et. al.
2011).
É essencial que cada empresa tenha seu foco de atuação, que segundo Blackwell (2011), as
organizações de sucesso devem entender que o comportamento do consumidor deve ser o foco
primário para todas as estratégias do programa de marketing. O setor bancário é um mercado
extremamente heterogêneo. Nas operações de crédito, por exemplo, o cliente pode ter várias
utilidades para os recursos que estão adquirindo, assim como pode ter várias formas de pagar por
esses recursos. Por isso, é importante que haja um contato elevado entre o consumidor e o banco,
visando à geração de informações preciosas que deverão ser transformadas em conhecimento.
Czinkota et al (2001), Las Casas (2010), Kotler (2014) e Cobra (2015) também consideram
que os mercados, devido às suas complexidades e aberturas negociais, são extremamente
heterogêneos. Entretanto, desejos e necessidades semelhantes podem ser agrupados em segmentos
de mercado. É fato que as organizações, por ter recursos finitos, não conseguem atingir de forma
efetiva todo o mercado, por isso optam por direcionar seus esforços para segmentos específicos de
clientes, denominados mercado-alvo.
A segmentação pode ser feita de acordo com características geográficas, demográficas,
psicográficas ou comportamentais. As geográficas correspondem à localização física do ativo,
(como por exemplo: país, estado, cidade, microrregião, densidade, dentre outros); as demográficas
envolvem as características da população (idade, rendimento, sexo, tamanho da família, dentre
outros), e as psicográficas refletem o comportamento, estilos de vida e personalidade dos
pesquisados. Por fim, As características comportamentais se reproduzem na disposição para
comprar, motivações e atitudes.
Na sua forma mais eficiente, a estratégia de marketing desenvolve o composto de marketing,
especificamente, para satisfazer às necessidades de cada um dos seus mercados-alvo pretendidos.
Esse composto ajuda a empresa a desenvolver sua estratégia de posicionamento. Ou seja, como o
produto será percebido pelos clientes no mercado em relação aos concorrentes. Esse composto
consiste no desenvolvimento de estratégias em oito áreas de decisão, sendo portanto consideradas
variáveis controláveis do marketing (CZINKOTA et al, 2001).
É essencial estabelecer objetivos e, a partir de então, nortear a coleta de informações sobre o
meio interno e externo à organização, construindo toda a base para a elaboração das estratégias de
serviços para então definir as medidas internas e externas nas quais a soma das partes deverá buscar
resultados maiores do que o todo. Para Las Casas (2010), o ponto essencial para a estratégia de
serviços é o treinamento e aperfeiçoamento dos seus colaboradores, pois o cliente não percebe
apenas a complexidade do serviço, mas sim a forma como o serviço é prestado durante os processos
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e procedimentos. Por fim, essas estratégias devem seguir o princípio da melhoria contínua, através
de feedbacks que servirão para a constante reciclagem.
2.5 Ambiente de Marketing: Setor Bancário
Consoante Czinkota et. al. (2001), os mercados evoluíram e continuam evoluindo em função
de dois fatores principais:
I. Especialização do Trabalho: que é o processo de aumento e melhoria das capacidades de processo
de produção em uma indústria específica através da especialização, e;
II. Saciação do consumo: que significa que o maior consumo de um produto ao longo tempo leva ao
menor interesse no consumo de outra unidade do mesmo produto.
Logo, a tendência é que a cada momento existe uma possibilidade de melhorar o que se está
fazendo, e também, ao passo que se consome um suposto pacote de benefícios, várias influências
causem a saturação na vontade de consumir mais, a partir de então, o consumidor poderá buscar
novas formas de atender suas necessidades.
No mercado bancário, os objetivos principais são: melhorar o nível de acesso aos recursos
financeiros e aumentar o grau de eficiência dos serviços financeiros, contribuindo com a melhoria
de vida do consumidor e, consequentemente, com o desenvolvimento econômico sustentável, bem
como a inclusão financeira. Ou seja, medidas como: a criação e distribuição de riqueza, o incentivo
a economia, a inovação, a geração de impactos diretos/indiretos de emprego e renda (FEBRABAN,
2019).
Indiretamente e de forma efetiva, a ‘indústria bancária’ é responsável pelo crescimento da
economia brasileira como um todo, pois suas práticas envolvem gerenciamento de recursos de
terceiros e aplicações destes em prol de financiamentos para a produção, comercialização e
consumo de produtos e serviços. Ano após ano, os serviços bancários estão mais presentes na vida
do brasileiro graças aos avanços tecnológicos que possibilitou às pequenas instituições com número
limitado de agências, oferecer a mesma conveniência aos clientes, por meio do telefone, Terminais
de Autoatendimento (TAA) e Internet (HARRISON, 2000 apud CHAVES, 2001).
Nesse contexto, o marketing bancário possui algumas diferenças do marketing de outros
segmentos devido, sobretudo, a forma diferenciada como as instituições bancárias comercializam
seus produtos e como se relacionam com seus clientes, evidenciando a necessidade de que os
colaboradores sejam qualificados para interagir com os clientes e criar uma boa relação entre as
partes. Justificando este pensamento, Cobra (2015) acredita que no mercado financeiro,
‘desenvolver clientes’ é mais importante do que ‘desenvolver produtos’, pois o foco no cliente
passou a ser a nova tendência do mercado. Por isso, todo o marketing da instituição deve ser
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voltado para o atendimento das necessidades dos clientes. Assim, no que se refere ao marketing
bancário, o autor relata que a relação entre indústria bancária e conceitos de marketing nem sempre
estiveram em sintonia, visto que a introdução do marketing pelos bancos e nas instituições
financeiras assumiu não a forma conceitual do marketing, mas o conceito de propaganda e
promoção de vendas.
Essas diferenças identificadas são fruto das peculiaridades do setor, por isso é necessário
analisá-lo estabelecendo previsões acerca de condições presentes e futuras, sempre considerando
que estas podem ser alteradas juntamente com o ambiente.
A análise do ambiente organizacional é importante para identificar oportunidades e riscos.
São os fatores internos e externos que podem influenciar o alcance (ou não) dos objetivos. As
questões que surgem no ambiente da empresa podem auxiliar no planejamento estratégico, através
da conscientização dos altos executivos e gerentes, para então gerar informações ou hipóteses
básicas a fim de que o planejamento organizacional se materialize. Por outro lado, essas funções
podem ser amplas como políticas de recrutamento e seleção voltadas para a aquisição pela empresa
de pessoas com perfis adequados ao desenvolvimento de atribuições especiais, ou bastante
específicas como atendimento a uma nova demanda gerada por uma ação do governo (CERTO,
2010).
Ainda, segundo Certo (2010), para analisar o ambiente de forma eficiente é necessário
entender a maneira pela qual os ambientes organizacionais estão estruturados. Geralmente o
ambiente organizacional é divido em três níveis: geral, operacional e interno, como exposto na
Figura 2:
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FIGURA 2: Ambientes organizacionais

AMBIENTE GERAL
● Econômico: como os recursos são distribuídos e usados no ambiente.
● Social: descreve as características da sociedade na qual se situa a organização.
● Político: relacionados às decisões governamentais.
● Legal: legislação aprovada, as leis, ou seja, as regras que todos os membros da sociedade devem seguir.
● Tecnológico: novas abordagens para a produção de produtos/serviços.
AMBIENTE OPERACIONAL
● Componente Cliente: comportamento e características daqueles que compram produtos e
serviços.
● Concorrência: análise sobre o ambiente competitivo “o que a organização deve combater
para conseguir recursos”.
● Mão de obra: fatores que influenciam a disponibilidade da mão de obra.
● Fornecedor: todas as variáveis relacionadas aos que fornecem recursos para a organização.
● Internacional: todas as implicações internacionais das operações organizacionais.
●
●
●
●

AMBIENTE INTERNO
Estratégias funcionais de Marketing;
Estratégias funcionais de RH;
Estratégias funcionais de Finanças;
Estratégias funcionais de Produção.
Fonte: Adaptado de Certo (2000) e Hitt (2011).

Os fatores do ambiente em geral são as variáveis incontroláveis. Esses fatores influenciam
no comportamento das variáveis do ambiente operacional. Por sua vez, será o campo de atuação da
organização, no qual todas as estratégias institucionais deverão ser elaboradas com base na análise
detalhada sobre cada uma das variáveis que compõem esse campo, como também, da forma
sistêmica como interagem. O ambiente interno da organização, isto é, suas estratégias funcionais,
também conhecidas como estratégias táticas, deverão ser elaboradas de tal forma que haja sintonia
com as estratégias institucionais. Dessa forma, a empresa poderá efetivar sua posição no mercado,
e, consequentemente, adquirir vantagem competitiva, desde que sejam feitas constantes revisões
sempre que o ambiente sofrer algum tipo de mudança.
Assim, para estudar o mercado bancário brasileiro, seu ambiente e mudanças, deve-se
conhecer o setor ocupado pelos bancos múltiplos, que de acordo com informações do Banco Central
do Brasil (BCB, 2019), são instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as operações
ativas, passivas e acessórias das diversas instituições financeiras, por intermédio das carteiras
comercial, de investimento e/ou de desenvolvimento, de crédito imobiliário, de arrendamento
mercantil e de crédito, financiamento e investimento. Essas operações estão sujeitas às mesmas
normas legais e regulamentares aplicáveis às instituições singulares correspondentes às suas
carteiras. A carteira de desenvolvimento somente poderá ser operada por banco público.
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O banco múltiplo deve ser constituído com, no mínimo, duas carteiras, sendo uma delas,
obrigatoriamente, comercial ou de investimento, e ser organizado sob a forma de sociedade
anônima. As instituições com carteira comercial podem captar depósitos à vista e são tradicionais
fornecedores de crédito para as pessoas físicas e jurídicas. Na sua denominação social deve constar
a expressão "Banco”.
Em agosto de 2017, a revista Exame elaborou um hanking com os 100 maiores bancos que
atuam no Brasil. O Quadro 2 a seguir revela o hanking dos cinco maiores bancos múltiplos em
relação ao seu patrimônio, de acordo com esta pesquisa.
QUADRO 2: Hanking dos 5 maiores bancos que atuam no Brasil em 2016

HANKING
1
2
3
4
5

BANCO
ITAU UNIBANCO
BANCO DO
BRASIL
CAIXA
BRADESCO
SANTANDER

TIPO

PATRIMÔNIO (em R$
trilhões)

Múltiplo

1,426

Múltiplo

1,401

Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo

1,225
1,180
0,702

Fonte: adaptado de EXAME (2017)
.

Neste hanking, o Banco Itaú além de ser o maior do Brasil, é também considerado o maior
da América Latina. Outro fato interessante é que o banco Itaú Unibanco, o banco Itaú BBA e o
Banco Bradesco foram considerados pela Moody’s, de acordo com site G1 (2013), como os bancos
mais sustentáveis do Brasil, pois sua diversificação de ativos estaria bem estruturada para suportar
de forma mais tranquila um período de aperto econômico no país. Além disso, altos investimentos
em patrimônio exigem retornos financeiros mais altos, proporcionando metas ainda maiores para
serem atingidas de acordo com as estratégias estabelecidas.
Mediante o exposto, é notável que o conhecimento prévio do setor seja imprescindível para
a elaboração das estratégias de marketing. Pois é através da análise do ambiente, que todas as
variáveis que influenciam no desempenho dos bancos poderão ser quantificadas e qualificadas, a
fim de construir respostas mais precisas aos paradigmas do mercado.
Na atual conjuntura, em meio aos resquícios de uma crise financeira mundial próximo
passada, pessoa físicas sentem a necessidade de tomarem créditos bancários. Por outro lado, os
Bancos tendem a alavancar suas carteiras de créditos destinados a pessoas físicas, mas ambos se
esbarram em entraves, por vezes, da política de crédito e análise de risco determinadas pelas
próprias instituições. No centro dessa situação estão gestores de créditos e de marketing que se
desdobram para atender as necessidades cliente/empresa/mercado, tanto da instituição/fornecedora
que precisa conceder créditos e as empresas/clientes que necessitam recebê-los.
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Nesta seção, buscou-se apresentar, mesmo que de forma sucinta, as estratégias de marketing
através de uma visão holística e mais especificamente no setor bancário, na tentativa de alicerçar as
ferramentas de competitividade das instituições financeiras no ato negocial dos produtos e serviços
que operam no mercado. Esse embasamento teórico foi importante para conhecer o mercado e as
estratégias de marketing, bem como deu sustentação à pesquisa e ao achado de pesquisa, seções IV
e V. Com base no rastreamento bibliográfico apresentado, sistematiza-se o item seguinte, o qual
apresenta os procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho. Estes procedimentos, portanto,
têm sua fundamentação na revisão bibliográfica aqui realizada.
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CAPÍTULO 3: CAMINHO METODOLÓGICO ESCOLHIDO
De acordo com Gil (2002), o método científico é a forma utilizada pelo homem para
conhecer o movimento das coisas que limitam um fato, e para elaborar formas de compreensão
adequada dos fenômenos. Já Segundo Hunt (1991), o método científico “consiste nas regras e
procedimentos na qual a ciência baseia a aceitação ou rejeição de seu corpo de conhecimento
incluindo hipóteses, leis e teorias”. Assim, ainda para o mesmo autor, o método científico é a lógica
da justificação.
Corroborando com os pensamentos anteriores, Vergara (2006, p.12), afirma que “método é o
caminho, uma forma, uma lógica de pensamento”. Ainda, na mesma linha de raciocínio, para
Santos (2005, p.77) “no desenvolvimento de pesquisa científica, busca-se seguir caminhos trilhados
anteriormente por outros, através da utilização de métodos consensuais”.
Dessa maneira é importante se definir o caminho a ser percorrido de forma a garantir o
sucesso no alcance dos objetivos almejados da pesquisa. Ainda, de acordo com Santos (2000,
p.160), a pesquisa é o “processo, forma, maneira e caminhos seguidos para alcançar respostas para
uma dúvida sobre um problema, um fato, obedecendo a princípios, normas e técnicas de análise”.
Para análise e embasamento do achado de pesquisa, lançou-se mão, por exemplo, da análise
bibliográfica, pois tal análise repousa sobre o levantamento possível de toda a bibliografia já
publicada e que tenha afinidade com o assunto em estudo.
Também, fundamentando a descrição proposta para este estudo, ateve-se ao pensamento de
Lakatos e Marconi (2003), que expõe a análise de campo como finalidade de obter dado ou
conhecimentos acerca de uma dificuldade, para a qual se busca uma resposta. Há várias taxionomias
de tipos de pesquisas básicos, conforme os critérios utilizados pelos autores.
Fechando o caminho metodológico a ser trilhado para obtenção dos resultados, respaldou-se
no aporte teórico exposto por Vergara (2006), que qualifica em dois aspectos direcionadores de
investigação: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa caracterizou-se como
exploratória, a qual foi realizada na área financeira que apesar do vasto referencial, pouco
conhecimento acumulado e sistematizado sobre estratégia de marketing e operações de CDC no
setor bancário brasileiro. Por sua natureza e sondagem, não comporta hipóteses que, todavia,
poderão surgir durante ou ao final da pesquisa. Já quantos aos meios, como bibliográfica e
documental. Tendo em vista que a fundamentação teórico-metodológica do trabalho será realizada
através de livros, jornais, revistas, redes eletrônicas, ou seja, material acessível ao público em geral.
A partir daí, definiu-se, também, a população e a espaço amostral. Entenda-se aqui por
população não o número de habitantes de um local, como é largamente conhecido o termo, mas um
conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas, por exemplo) que possuem as características
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que são objetos de estudo. Portanto, nessa pesquisa foi considerado como universo todo ambiente
bancário de operações de CDC, e de forma sucinta, outros setores que influenciam diretamente
nesta atividade, a fim da melhor compreensão sobre o conteúdo.
Já no que se refere a coleta de dados, de acordo com Gil (2002), deve-se utilizar sempre
mais de uma técnica. Esse procedimento é fundamental para garantir a qualidade dos resultados que
devem ser provenientes da convergência ou divergência das observações obtidas nos diferentes
processos de pesquisa. Salientando ainda que, no que diz respeito à coleta de dados, o estudo de
caso, é o mais complexo de todos os delineamentos, pois se vale tanto de dados de “gente” quanto
de dados de “papel” (GIL, 2002, p. 141, grifos do autor). Os dados de gente são aqueles obtidos
através das pessoas, sendo também chamados de dados primários. Os chamados dados papel são
aqueles oriundos das pesquisas bibliográficas e/ou documentais, denominados fontes secundárias.
Existem outros tipos de pesquisas como experimentos e levantamentos que, antes da coleta
de dados são realizados testes para garantir a validade dos instrumentos, o que geralmente não
ocorre nos estudos de caso. Garantindo a significância aos seus resultados e a utilização de
múltiplas fontes evidência (GIL, 2002).
Dessa forma os dados relacionados na pesquisa para construção deste artigo, foram obtidos
através de pesquisa bibliográfica e documental; ou seja, são dados secundários. A pesquisa
bibliográfica se deu através de consulta a livros, artigos, revistas, internet entre outros que tratam o
tema, e a pesquisa documental será realizada através de documentos internos.
Diante dos métodos técnicos utilizados, percebeu-se que o aparato metodológico foi de
suma importância para o direcionamento da pesquisa, pois se adequou a proposta facilitando o
desempenho do processo, e trazendo resultados satisfatórios, tornando a pesquisa rica e construtiva
cientificamente para a administração.
Assim, como as seções anteriores, a construção desta se fez necessário para delinear o
caminho e as estratégias a serem percorridas para atingir os objetivos propostos. Ratificando-se a
relevância que a metodologia lança para o desenvolvimento e progresso da pesquisa, pois através
dela que foram traçadas/sistematizadas as técnicas para se obter os resultados e chegar às
conclusões.
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CAPÍTULO 4: APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A partir desta seção, apresentar-se-á inicialmente uma breve descrição do ambiente da
pesquisa e expostos/discutidos com maior destaque os dados obtidos em conformidade com os
objetivos propostos, fundamentação teórica perscrutada e metodologia diretiva de ação,
considerando, ainda, a arguição-problema na seção introdutória.
4.1 Caracterização do ambiente da pesquisa
O Sistema Financeiro Nacional (SFN), em especial no que se refere ao setor bancário, em
sua composição possui órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores responsáveis por
regulamentar, fiscalizar e executar as operações necessárias à circulação da moeda e do crédito na
economia.
O principal órgão normativo do SFN é o Conselho Monetário Nacional (CMN), constituído
por um colegiado com atribuições específicas que se utiliza de estruturas técnicas para apoio à
tomada de decisão, sendo responsável por expedir diretrizes gerais para o bom funcionamento do
SFN (PORTAL DO INVESTIDOR, 2013; BCB, 2019).
Entre as entidades supervisoras, destacam-se o Banco Central (Bacen) e a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM). O Bacen é o principal executor das orientações do CMN e responsável
por assegurar o poder de compra da moeda nacional. Já a CVM é uma autarquia vinculada ao
Ministério da Fazenda, (instituída pela Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976), com o objetivo de
regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários do país (BCB,
2019).
No contexto desta pesquisa, os principais órgãos operadores do SFN são as instituições
financeiras captadoras de depósito à vista. Estas, segundo o BCB (2019), podem ser classificadas
em quatro categorias: os Bancos múltiplos com carteira comercial; Bancos Comerciais; Caixa
Econômica Federal e Cooperativas de Crédito. Para o Portal do Investidor (2013), estas instituições
atuam na intermediação financeira e tem como função operacionalizar a transferência de recursos
entre fornecedores e tomadores. Além disso, serão submetidas às regras, diretrizes e parâmetros
definidos pelos órgãos normativos e entidades supervisoras. Por isso, podem sofrer penalidades
caso não cumpram com essa submissão. As multas vão desde as pecuniárias até a própria suspensão
da autorização de funcionamento dessas instituições e seus dirigentes.
As entidades operadoras são todas as demais instituições financeiras, oficiais ou não. As
instituições oficiais são o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal e é através dessas
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instituições que o governo interfere no mercado bancário brasileiro. As principais instituições não
oficiais do setor bancário são: O Itaú Unibanco, Bradesco e o Santander.
Estes cinco bancos constituem o oligopólio bancário brasileiro. De acordo com o Ministério
da Fazenda (2019), em 2018 esses bancos dominaram mais de 80% do crédito disponibilizado no
Brasil. Os números levam em conta o estoque de crédito atual, resultando em maior nível de
concentração bancária dos últimos dez anos, visto que na década passada, estes números não
alcançavam 60%.
Diante desses últimos dados, é notável a tamanha influência que estes bancos representam
para o SFN. A evolução do Marketshare revela que por trás dos números, existiram políticas
diferenciadas para a gestão da captação e aplicação de recursos. Por isso, é fundamental que essas
estratégias se mantenham em constante renovação para se adaptarem aos novos paradigmas do setor
e, consequentemente, para que a capacidade de competitividade perante o mercado permaneça a um
nível superior, evitando-se novos entrantes, como também, produtos substitutos.
Neste próximo item, será descrito o funcionamento das operações de CDC visando a melhor
compreensão e contextualização com os objetivos desta pesquisa.
4.1.1 Caracterização do produto do mercado financeiro objeto de pesquisa
As operações de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) são concedidas a Pessoas Físicas
(PF) e a Pessoas Jurídicas (PJ), podendo essas operações ser contratadas de duas formas mediante
pagamento com sua renda futura, sendo:
I. Com recursos destinados a aquisição de bens (veículos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos,
equipamentos profissionais, materiais de construção, vestuário e outros bens não perecíveis) ou
serviços (assistência técnica, manutenção, dentre outros); ou,
II. Com recursos sem direcionamento específico.
De acordo com o guia de finanças pessoais portal Terra (2013) e o TopInvest (2019), o CDC
apresenta as seguintes características:
●

Pode ser obtido em bancos, financeiras e lojas que vendem produtos financiáveis no CDC

(que mantém convênio com bancos e financeiras);
●

Os prazos para o financiamento variam em função do valor do bem, da capacidade de

pagamento do comprador e das condições econômicas. Essa variação pode ser de 03 a 60 messes, e
para automóveis esse prazo pode chegar a 84 messes;
●

Os Juros em geral são pré-fixados, nos casos de prazo superior a 12 meses também são

encontradas alternativas com atualização monetária pela Taxa Referencial (TR), ou pelo Índice
Geral de Preços do Mercado (IGPM);
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●

As garantias são exigidas geralmente no caso de aquisição de veículos e outros bens

duráveis, quando possível, é estabelecida a alienação fiduciária. Neste tipo, o bem adquirido é dado
em garantia; ou seja, o bem ficará em poder do devedor (fiduciante), alienado ao financiador
(fiduciário), em garantia ao pagamento da dívida contraída.
●

Além dos juros, outros custos como Imposto sobre Operação Financeira - IOF, Taxa de

Abertura de Conta (TAC), Taxa de Cadastro, Seguro do bem e outros seguros, estão previstos nessa
modalidade de operação.
Quando esse tipo de operação é contratada em lojas, além das condições gerais
apresentadas, há casos em que o próprio estabelecimento fica responsável pelo financiamento e,
posteriormente, negocia estes créditos com uma instituição financeira, gerando assim o Crédito
Direto ao Consumidor com Interveniência (CDCI). Nesta modalidade, a loja assume o risco de
pagamento pelo comprador. Existem algumas vantagens nesse tipo de operação, uma delas é que
não é necessário ser cliente ou ter cadastro aprovado previamente, pois em geral o cadastro é feito
na hora, além disso, para efetuar o pagamento, o consumidor poderá utilizar boleto bancário ou
carnet pagável no estabelecimento que vendeu o produto (TERRA, 2013; TOPINVEST, 2019).
Segundo a resolução BCB (2001) e o Portal TopInvest (2019), o Crédito Direto ao
Consumidor pode se tornar uma ótima opção para o financiamento do consumo, desde que o
adquirente possua rendimento estável. Isto porque pode ser acessado como parte de um pacote de
serviços pelos correntistas de um banco sem burocracia, uma vez que os limites de empréstimo
variam, e em alguns casos já são pré-aprovados em função do rendimento mensal comprovado no
cadastro do cliente. Por isso, o dinheiro pode ser liberado na hora, sem necessidade de comprovação
de gastos ou justificativas, ou então durante a realização das compras através da utilização do cartão
de crédito.
Corroborando com as técnicas de marketing apresentadas, Porter (2009, p. 39), afirma que a
normatização e estratégias claras de agilidade no atendimento que compõe qualquer estrutura
setorial do segmento de mercado, determinam a competição e a lucratividade, não importa que o
setor forneça produtos que seja emergente ou maduro, que envolva alta ou baixa tecnologia, ou
mesmo que seja regulamentado ou desregulamentado. O autor defende que muito embora possam
existir fatores que possam afetar a lucratividade do setor em curto prazo (exemplo: econômicos ou
climáticos), essa competitividade e lucratividade podem ser moldadas no médio e no longo prazo
através das cinco forças competitivas: rivalidade entre os atuais concorrentes; ameaça de novos
entrantes; poder de negociação dos clientes; poder de negociação dos fornecedores; e, ameaça de
produtos ou de serviços substitutos.
Tendo em vista constantes mudanças nas organizações e na legislação que regulamenta o
mercado, antes de se formular as estratégias mercadológicas, é preciso efetuar a análise do ambiente
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e o estabelecimento das diretrizes organizacionais, visto que através da análise do ambiente, podemse definir fatores internos e externos que permitem influenciar o alcance dos objetivos. O segundo
passo é o estabelecimento das diretrizes organizacionais, ou seja, as intenções sobre “o que a
organização quer ser” e “aonde quer chegar”. Por fim, depois de levantadas todas as informações
necessárias, inicia-se o processo de construção da melhor estratégia (CERTO, 2010).
A partir dessas ultimas premissas, nos próximos itens serão feitas descrições sobre fatores
do ambiente geral dos bancos, após isso serão levantadas possíveis influências sobre o ambiente
operacional, para então se estabelecer quais as oportunidades que deverão nortear a construção das
estratégias de marketing, bem como, quais as medidas que os maiores bancos do Brasil estão
adotando nesta área.
4.2 Apresentação dos dados e dos resultados
Para mais bem compreender a importância do estudo das variáveis ambientais, é imperativo
entender que as instituições financeiras não atuam de forma isolada, afinal são várias as influências
que afetam, mercadologicamente e legalmente, suas ofertas e demandas. Consoante Las Casas
(2010), são variáveis que influenciam os componentes do ambiente de atuação da empresa, ou seja,
o ambiente empresarial e os hábitos de consumo. Tais variáveis podem ser: economia, política,
sociedade, tecnologia e legislação. Corroborando com essa afirmativa, Czikota (2001) defende que
o ambiente complexo das empresas é constituído por muitos sistemas de entidades altamente
voláteis, e com isso, as empresas inseridas nesse meio influenciam e ao mesmo tempo sofrem essas
mudanças. Essa relação propõe o entendimento dos mecanismos dos mercados e suas inter-relações.
Logo, a análise ambiental é um dos principais fatores para o desenvolvimento de estratégias
conectadas ao ambiente na busca de resultados satisfatórios, pois busca rastrear mudanças, a fim de
definir ameaças e oportunidades.
4.2.1 Tendências de Fatores Econômicos e Políticos
As implicações sobre o setor bancário, em especial, sobre operações de Crédito Direto ao
Consumidor, podem ser compreendidas a partir da descrição das relações que ocorrem entre os
fatores econômicos e políticos, uma vez que os impactos causados por uma das variáveis produzem
efeitos diretos na outra. Nessas circunstâncias, o governo pode ser considerado um dos principais
influenciadores dessas variáveis, pois através de suas políticas reguladoras intervém nos mercados
quando necessário, no intuito de manter a sua eficiência, evitando assim que pequenas crises em
sistemas tomem maior proporção sobre a economia em geral. Para Kotler (2003), o governo, assim
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como alguns órgãos fiscalizadores, impacta sobre várias organizações e indivíduos de determinada
sociedade, por isso, as estratégias de marketing de uma organização são fortemente afetadas pelas
decisões políticas.
Las Casas (2010) explica que a economia apresenta forte influência no desempenho de todas
as empresas em determinado segmento de mercado, pois suas oscilações afetam diretamente nos
hábitos de consumo e no rendimento dos consumidores, com reflexos imediatos para os diferentes
setores. Para o autor, quando o quadro econômico apresenta incertezas, os investidores se retraem,
pois os empresários passam a avaliar com cautela o efeito de uma possível crise. Além disso,
quando investidores percebem que a economia de um país não está bem, passam a reduzir seus
investimentos e a aplicarem seus recursos fora deste país, daí a importância do zelo por uma
economia saudável, através de políticas públicas voltadas para a gestão sustentável.
O principal indicador da economia brasileira é o Produto Interno Bruto (PIB), este revela o
valor de toda riqueza gerada no país. As Figuras 3 e 4 mostram em números algumas das medidas
do governo e suas perspectivas para incentivar o crescimento da economia.

FIGURA 3: Atividade econômica brasileira (Cenário real e projetado)

Fonte: Itaú BBA (2019).
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FIGURA 4: Investimento em % do PIB – Histórico e Projeção de Crescimento Médio (% a.a.) – macros setores –
2017-2026

Fonte: EPE (2019).

Através desses investimentos, o governo poderá fortalecer os setores da economia
melhorando sua infraestrutura, e poderá facilitar a atuação das empresas em busca de seus objetivos
organizacionais. Além disso, as empresas financeiras, entendendo a política nacional de
desenvolvimento e produção, poderão melhorar o padrão de qualidade relativo à produção de bens e
serviços, tornando os produtos mais atraentes ao mercado. Por isso é tão importante que haja
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políticas públicas voltadas ao fomento de cada setor para que se possa gerar desenvolvimento da
economia como um todo.
Além do histórico de investimentos, como apresentados nos dados das Figuras 3 e 4,
demonstram projeções para o crescimento do PIB e investimentos nos próximos anos. As projeções
sobre crescimento do PIB mostram que o governo deverá adotar uma política expansionista para um
crescimento moderado. Quando a economia cresce de forma planejada e regulamentada ocorrerá
menores riscos de inflação acentuada, por sua vez, esta política poderá melhorar o acesso a bens e
serviços sem comprometer tanto a renda do brasileiro. Ou seja, com planos de marketing adequado,
em consonância com as políticas públicas nacionais, a estabilidade econômica do cidadão e inflação
controlada, certamente haverá investimentos e novas demandas de pessoas física e jurídicas,
perfeito para novas ações mercadológicas de bancos, instituições financeiras e outros mercados.
Nessa perspectiva de investimentos em infraestrutura e bens duráveis, cabe destaque nos
próximos anos, por exemplo, para o setor automotivo e equipamentos de bases agrícolas, atendendo
a agenda da Indústria 4.0, a tendência já consagrada da I4, significa maior competitividade dentro
da indústria como um todo, e consequentemente, maior oferta de equipamentos automotivos e
robóticos. Para as instituições financeiras, essa ação representa uma forte tendência de oportunidade
para intensificar as operações de CDC.
Diante do exposto, interligando tendências de mercado e ações de marketing, Las Casas
(2010) afirma que o entendimento do comportamento de investimento, em função de estratégias
planejadas expansionistas, poderá ser afetado diretamente pela própria economia de mercado,
causando expansão (ou contração) dos recursos financeiros (afetando diretamente no poder de
compra tanto do cliente quanto da empresa), influenciando, ainda, o otimismo (ou pessimismo) dos
clientes (implicando diretamente no consumo e no investimento) e criando ciclos de negócios em
crescimento (ou em queda). Todas essas mudanças promovem novos paradigmas sobre os objetivos
organizacionais das instituições financeiras, pois sua rentabilidade será definida não mais pelas
individualidades, mas sim pelo volume e pela variedade de operações.
A dimensão volume tem implicações importantes sobre como a produção está organizada,
pois a repetição de processos implica diretamente na especialização das tarefas, como também na
sistematização do trabalho, que por sua vez poderá acarretar maiores gastos com capital em virtude
do investimento em equipamentos e técnicas que irão apoiar o processo produtivo, porém, a
implicação mais vantajosa sobre o grande volume é a obtenção de custos unitários mais baixos.
Além disso, os custos fixos da produção são diluídos em grande número de produtos (bens/serviços)
(SLACK, 2010).
Já a dimensão variedade, de acordo com o mesmo autor, sobretudo no que tange a operações
de serviço, deve ser flexível perante o poder de barganha do cliente, tornando a sua realização
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complexa em relação a todas as variáveis envolvidas nesse processo, na busca pela melhor forma de
atender às necessidades do cliente, embora toda essa flexibilidade poderá acarretar, em curto prazo,
um custo elevado para a operação de oferta.
Nesta perspectiva, o grande desafio das instituições financeiras será dar conta do amplo
volume de clientes, com ampla diversidade de necessidade, ou seja, durante a prestação do serviço,
o prestador não poderá tratar um cliente da mesma forma que o outro, visto que os dois ‘podem não
possuir as mesmas necessidades’, e por isso, o serviço precisa ser flexível e, em sua maioria,
complexo; e isto elimina a especialização das tarefas e parte da sistematização do trabalho. Por
outro lado, faz-se necessária a aplicação de capital em tecnologias capazes de atender a toda essa
gama de clientes a um custo baixo, em busca da diferenciação no mercado.
4.2.2 Tendências de Fatores Sociais
Para Czikota (2001) os fatores sociais refletem na transformação da população mundial em
termos de números, características, comportamentos e projeções de crescimento. Corroborando com
estes pensamentos, Certo (2010) afirma que os fatores sociais que influenciam na organização são
as características da sociedade na qual esta se situa. Por isso, para entender as tendências/influências
da sociedade sobre as instituições financeiras é preciso conhecer as características da população que
são mais relevantes.
A análise desses fatores, através de pesquisa de marketing, por exemplo, permite identificar
características importantes para servir de guia na elaboração de estratégias. No caso das operações
de CDC, o conhecimento avançado sobre as variáveis geográficas, demográficas, psicográficas e
comportamentais, permite à instituição financeira segmentar o mercado e adequar seu composto de
marketing de acordo com o público alvo. Por isso, é tão importante entender características da
sociedade e os comportamentos de consumo, e ainda, prever quais as possíveis tendências que irão
ser efetivadas nos próximos anos, para então definir as diretrizes organizacionais e realizar a
prospecção do público alvo.
De fato, o nível de renda do brasileiro é diretamente proporcional a fatores sociais como:
redução do desemprego, salário mínimo que beneficie o poder de consumo e menores níveis de
inadimplência das famílias. Todos esses aspectos possuem impacto direto na capacidade de
consumo. O Quadro 3, alguns fatores que influenciam diretamente na renda do brasileiro.
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QUADRO 3: Principais fatores sociais influentes na renda do consumidor

FATOR

CARACTERÍSTICAS

Desemprego

Em 2018 ficou registrado 12,26%, a expectativa é que esses
números reduzam nos próximos anos na média de 1,5%

Salário Mínimo

O valor do salário mínimo aumentou 30%, em termos reais, de 2009
a 2019 (descontada a inflação medida pelo INPC)

Nível de Inadimplência

O percentual de famílias que não terão condições de pagar suas
dívidas (% de inadimplência da carteira de crédito com recursos
livres) demonstra quedas significativas. De acordo com a média
anual de inadimplência, os números veem estão apresentando
quedas a cada ano desde 2015. Em 2015 este nível era
aproximadamente 6,2%, atualmente estamos em 2,7% para dez/18.
Fonte: Adaptado IPEA e IBGE, (2019).

A redução constante no desemprego contribui para a melhor distribuição de renda no Brasil,
e condicionalmente, implica em melhores condições de vida para a população, uma vez que sua
capacidade de consumo é ampliada. O emprego formal, por conseguinte, ajuda a garantir que todos
os direitos dos trabalhadores serão efetivados, além de beneficiar a construção de carreira e
diminuir a rotatividade de pessoal nas empresas. Outro aspecto relevante para a construção das
rendas é a consolidação do salário mínimo, com objetivo de melhorar seu poder de consumo frente
à inflação. A educação também possui forte influência na renda do brasileiro, pois uma maior
capacitação da população implica na melhoria da mão de obra, e contingencialmente, essa
qualificação deverá ser mais valorizada no mercado.
A melhoria na renda do consumidor juntamente com a diminuição sobre a inadimplência
implica em boas perspectivas para as relações de consumo, visto que as operações passarão a ser
menos arriscadas. Essas diminuições do risco poderão contribuir para a queda dos preços e aumento
do consumo, privilegiando operações de CDC.
Outro aspecto bastante relevante para o estudo dos fatores sociais é a população, e para se
estabelecer sua influência sobre as operações de CDC, assim como em todos os processos bancários
que promovem relação direta e indireta a este tipo de operação, faz-se necessária a compreensão
sobre a demografia da população bancarizada; visto que esta representa o nível de acesso aos
serviços financeiros em relação ao grau de uso pela população brasileira.
Segundo a Febraban (2019), em meio à população bancarizada, existem os usuários de
contas correntes e poupança, tendo esta modalidade apresentado crescimento médio anual de 6%.
Este tipo de conta privilegia a captação de recursos pelas instituições financeiras, e por outro lado,
beneficia a fidelização do cliente na gestão dos recursos financeiros pelos bancos. Geralmente, o
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cliente que possui conta em um banco recebe um cartão de crédito, débito ou crédito e débito; este
cartão funciona como uma chave para que o cliente possa usufruir de produtos bancários, a exemplo
do CDC em determinados canais bancários ou até mesmo na prática do consumo em
estabelecimentos de varejo (supermercados, lojas, ambientes virtuais, dentre outros) através das
gerenciadoras de cartão (como a Cielo e Redecard, que capturam e processam transações).
4.2.3 Componente Legal de tendências mercadológicas
Para Kotler (2014), os princípios legais que afetam os negócios no mundo inteiro se
multiplicaram bastante nos últimos anos. Essas leis existem, basicamente, por três razões: I. para
proteger as empresas umas das outras, evitando assim a tentativa de eliminação da concorrência
através de métodos desleais; II. proteger o consumidor contra negócios desleais; e, III. possuem o
propósito de proteger os interesses da sociedade contra o comportamento agressivo das empresas, e
nem sempre as atividades lucrativas geram qualidade de vida; portanto, faz-se necessário o controle
sobre os custos sociais da produção das empresas.
No Brasil, a regulação e administração do Sistema Financeiro Nacional são de
responsabilidade do Banco Central (Bacen); sendo que este realiza suas atribuições a partir dos
interesses estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Entretanto, a elaboração das
leis que norteiam as atividades bancárias não é autônoma, mas sim baseada nas legislações vigentes
que regulam as atividades comercias no país. Dentro do universo das operações de Crédito Direto
ao Consumidor (CDC), em função da maior disseminação da informação nas mídias, atualmente, o
consumidor está mais bem informado sobre seus direitos e deveres.
Por isso, os bancos precisam estar atentos às principais leis que regulam as atividades de
consumo. Dentre elas, cabe destacar o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 11 de
setembro de 1990, atualizado até as alterações introduzidas pela Lei 9.870, de 23.11.99.
A melhor compreensão deste Código sobre sua representação e o seu objetivo principal está
descrita nos seus Arts. 1° e 4° respectivamente. Ou seja, o Art. 1° estabelece normas de proteção e
defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos Arts. 5°, inciso XXXII,
170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias. Já o Art. 4°
estabelece que a Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia
das relações de consumo. Neste contexto, os bancos precisam estar atentos a este código no
momento de construção de toda a estrutura de prestação do serviço (macro e microprocessos), como
também, na elaboração dos seus contratos de crédito e estratégias de marketing.
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A grande novidade nas legislações que poderá mudar todo o quadro das operações de
Crédito ao Consumidor ocorreu no final de 2012, quando foi aprovada a lei do Cadastro Positivo.
De acordo com o portal G1 (2013), em 20 de dezembro de 2012, o Conselho Monetário Nacional
(CMN) aprovou a resolução que regulamenta a prestação de informação aos bancos de dados do
"cadastro positivo" de bons pagadores, que teve a lei regulamentada pelo governo em outubro do
mesmo ano. O objetivo do cadastro é permitir que as pessoas que mantêm as contas em dia possam
obter taxas de juros menores ao solicitar crédito. O cadastro positivo foi aprovado pelo Senado
Federal em dezembro de 2010, e sancionado com vetos pela presidente da República, Dilma
Rousseff. Para vigorar, porém, o mercado financeiro solicitou regulamentação da medida. As
Instituições Financeiras tiveram até 1º de agosto de 2013 para cumprir regras da resolução.
Este cadastro é um banco de dados que será gerido por empresas especializadas e
alimentado, permanentemente, com dados fornecidas por instituições financeiras, desde que
autorizadas voluntariamente pelo cliente, sendo tais informações relativas ao histórico das
operações de empréstimo e de financiamento dos clientes, ou seja, esse histórico será composto por
informações sobre data da concessão do empréstimo ou financiamento, o valor original total do
empréstimo, valores das prestações e datas de vencimentos e seus valores pagos.
Logo, quando uma pessoa física ou jurídica desejar buscar crédito em uma instituição
financeira, ou até mesmo estabelecer relação comercial com outra parte, poderá autorizá-la a
acessar seus dados no cadastro positivo. Se seu histórico for favorável, o tomador poderá solicitar
do doador taxas de juros mais baixas (G1, 2013; BCB 2019).
Essa nova medida modifica a forma como o crédito é concedido no Brasil, uma vez que o
cliente terá maior poder de barganha perante as instituições financeiras. Além disso, essa medida
poderá influenciar na melhor educação financeira dos tomadores, que por sua vez, diminuirá o risco
do empréstimo, e, consequentemente, reduzirá cada vez mais as taxas cobradas, estimulando assim
a economia.
No final de 2012, foi aprovada também a Lei Nº 12.737, conhecida popularmente como Lei
Carolina Dieckman, nome escolhido devido aos escândalos ocorridos quando material digital foi
roubado de um computador pessoal e divulgado na Internet sem autorização da proprietária. A
regulamentação propiciou mais confiança na utilização de serviços bancários na Internet.
Segundo a Lei, em seu Art. 1°, tipifica criminalmente os delitos informáticos e dá outras
providências; estabelecendo que o Art. 2° do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, fica acrescido dos Arts. 154-A e 154-B que trata da “Invasão de dispositivo
informático”. No texto, o Art. 154-A estabelece as penalidades no caso de invasão de dispositivo
informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de
mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem
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autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter
vantagem ilícita.
As penas para o crime variam de multa a até um ano de prisão. Também serão punidos
aqueles que produzirem programas de computador para permitir a invasão dos equipamentos. Todas
essas regulamentações ajudam a melhorar as relações comercias de modo geral, uma vez que, o
consumidor passa a se sentir mais seguro na sua tomada de decisão, e com isso, tende a abrir espaço
para a utilização de novos canais antes não explorados, reduzindo assim o número de filas nas
agências e estabelecimentos comerciais, elevando-se o padrão de qualidade do serviço graças à
melhoria em relação ao tempo de atendimento, disponibilidade, eficiência e comodidade.
Outro marco fundamental para as instituições financeiras foi a sansão do projeto de lei nº
13.709, pelo presidente Michel Temer, em agosto de 2018, para a criação da Lei que define regras
para a proteção de dados pessoais. De acordo com reportagem do G1 (2018), o texto entrará em
vigor em um ano e meio, e regulamenta o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais como
nome, endereço, e-mail, idade, estado civil e situação patrimonial. Já em seu Art. 1º, a Lei dispõe
sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa
jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O Art. 2º,
disciplina a proteção de dados pessoais e tem como fundamentos: I – o respeito à privacidade; II – a
autodeterminação informativa; III – a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de
opinião; IV – a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; V – o desenvolvimento
econômico e tecnológico e a inovação; VI – a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do
consumidor; e VII – os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o
exercício da cidadania pelas pessoas naturais.
Está lei tem a previsão de multas para empresas que a descumprirem, podendo chegar até
2% do seu faturamento, limitados a R$ 50 milhões por infração. Ou seja, apesar de toda liberdade
de mercado, bem como penetração e agressividade das estratégias de marketing para atingir novos
nichos e manter suas carteiras de clientes, a legislação disciplina e regulamenta tais ações,
mostrando-se benéfica para clientes e instituições financeiras, desde que as cumpra.
4.2.4 Tendência de Componente Tecnológico
Na busca por mais comodidade para o cliente, Czikota (2010) afirma que a comunicação e a
informática têm interferido praticamente em diferentes aspectos do composto mercadológico. Por
isso, as variáveis tecnológicas têm sido responsáveis pelas principais tendências/mudanças na
prática do marketing. Las Casas (2010), ao analisar o tema, dilucida que a tecnologia pode
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influenciar: na alteração do fluxo e acesso a informação; nas constantes atualizações de produtos e
serviços; na automatização de processos visando maior flexibilidade em seu atendimento; e, na
fabricação de produtos economicamente viáveis.
No setor bancário, para melhorar a eficiência das suas operações, os bancos estão investimento
amplamente em tecnologia da informação, conforme dados apresentados na Figura 5.
FIGURA 5: Investimento em Tecnologia

Fonte: FEBRABAN (2019).

Atualmente, a busca pela melhor relação entre custo/benefício se tornou a nova regra para
esses investimentos, uma vez que, neste setor fatores como tempo e conveniência para o cliente são
fundamentais para definir a vantagem competitiva. Nesse contexto, as operações de crédito direto
ao consumidor contam com a multiplicidade de canais de comunicação para a mais eficiente entrega
de soluções aos seus clientes.
Os critérios de escolha do tipo de investimento em tecnologia estão relacionados com seu
possível retorno e a maturidade perante sua utilização no mercado. De acordo com a revista
Febraban (2018), as principais tendências apontam investimentos voltados para:
●

Revisão de Arquitetura - buscando sanar os problemas de redundância de sistemas que o

processo de integração causado pelas fusões e aquisições entre os bancos ainda não conseguiu
reduzir totalmente e exige repensar a arquitetura existente;
●

Internet Anywhere (tecnologia além da web) – a partir do momento em que as relações entre

cliente e banco se expandiram dos tradicionais PCs e browsers para uma variedade de equipamentos
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como tablets e smartphones, e sistemas operacionais, como Android e IOS, os bancos estão
investindo em estrutura de Tecnologia da Informação – TI para adaptar as operações bancárias de
acordo com a portabilidade das novas tecnologias;
●

A Revisão de processos manuais - visando oportunidades de automação, introduzindo

ferramentas interativas para os clientes em diversos canais de atendimento;
●

Analytics e Big Data – esta tecnologia é de fundamental importância para a gestão de dados

de empresas financeiras, pois está ligada à utilização de informações, muitas vezes desestruturadas
e em real-time, para tomada de decisões. Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados, sancionada
pelo presidente Michel Temer (MDB) em agosto, abriu caminho para que soluções nesta área sejam
desenvolvidas com a segurança jurídica necessária;
●

Open Banking – A colaboração é outro caminho no qual os bancos deverão apostar em

2019, esta iniciativa deverá permitir que atores do mercado financeiro desenvolvam soluções a
partir de interfaces de programação para aplicações as APIs. Neste sentido, a expectativa é de
grande força colaborativa entre bancos com o ecossistema de inovação e com as startups que
trabalham para inovar e otimizar serviços do setor financeiro. Essas empresas possuem custos
operacionais muito mais baixos que de bancos tradicionais sendo denominadas de fintechs;
●

Inteligência Artificial: Utilização de chatbots e a Automação Robótica de Processos para

otimizar a comunicação com os clientes tornando-a mais personalizada e com menos custos.
Os benefícios para o relacionamento com o cliente a partir desses investimentos são bastante
consideráveis. Entretanto, existem muitos desafios envolvidos nesse processo, uma vez que a
tecnologia é extremamente mutável em relação ao tempo e as antigas estruturas tecnológicas dos
bancos, também conhecidas como “antigos legados” que precisam ser substituídas para resolver
questões compatibilidade de tecnologias da informação. Segundo a revista FEBRABAN (2018), os
dados das Figuras 6 e 7, demonstram o comportamento dos investimentos em tecnologia.
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FIGURA 6: Gastos em tecnologia por categoria (em R$)

Fonte: FEBRABAN (2018).
FIGURA 7: Gastos em tecnologia por categoria (em %)

Fonte: FEBRABAN (2018).

47

Ainda, mesmo com vultosos montantes investidos em TI, é fundamental acompanhar as
novas tendências mercadológicas sobre a utilização de serviços bancários e percentuais de gastos,
setorialmente, no Brasil e no mundo. A partir desse conhecimento, as estratégias efetivas de
marketing dos bancos e instituições financeiras podem gerar resultados eficazes, pois os produtos
ofertados poderão atingir, com o maior nível de certeza, cada segmento ou ‘bloco setorial” do
mercado aberto e em constante evolução.
FIGURA 8: Gastos em tecnologia por categoria (em %)

Fonte: FEBRABAN (2018).

Os investimentos despendidos em tecnologia, obrigatoriamente, devem acompanhar as
tendências de consumo do público alvo. A mudança desses paradigmas vem obrigando as
instituições financeiras a se desdobrarem e a deixarem de lado antigos hábitos de atendimento.
Hoje, a busca pela facilidade e rapidez são marcantes nas relações de consumo. O
consumidor está cada vez mais adepto a buscar informações sobre oferta de produtos financeiros
através de ‘um click’, que pode ser ativado a partir da ‘palma de sua mão’, e em tempo real, ou seja,
a tecnologia de telefonia móvel e os computadores se tornaram instrumentos poderosos para este
consumo. A Figura 10 apresenta alguns canais de atendimento ao consumidor que demonstram
fortes potenciais frente aos novos paradigmas das relações de consumo. Hoffman (2009) conceitua
esses tipos de serviços como “E-services”, ou seja, um serviço eletrônico disponível via Internet que
completa/concretiza tarefas, soluciona problemas e pode realiza transações.
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FIGURA 9: Evolução das transações por canais

Fonte: Ciab Febraban (2017).

Os dados da Figura 9 mostram o crescimento das transações através de mobile e internet
banking, que em menos de 10 anos cresceram 239%; passando de 12,2 bilhões de transações em
2011 para 41,4 bilhões em 2017. Com destaque, principalmente, para o mobile banking que veem se
consolidando graças à evolução dos smartfones.
Das transações acompanhadas por meio desses dados de pesquisa, de acordo com a Febraban
(2018), as estatísticas apontam a migração de utilização dos serviços do internet banking para o
móbile. Essas transações possuem um perfil mais consultivo. Porém, nos últimos anos, conforme os
dados das Figuras 10 e 11 estão ocorrendo grandes números de transações envolvendo valores
financeiros via mobile, mostrando um nível de confiança mais avançado perante o canal.
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FIGURA 10: Evolução das transações por canais

Fonte: Febraban (2018).
FIGURA 11: Média de Transações por conta

Fonte: Febraban (2018).
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Esses tipos de serviços virtuais como internet e mobile banking veem demonstrando alto
padrão de utilização. Segundo a Ciab Febraban (2017), mais da metade das transações bancárias no
país já eram feitas por meios digitais, chegando a 57% do total. Representados pelo Mobile
Banking, com 34% das transações em 2016 ante 20% em 2015; e pelo Internet Banking (operações
pelo site do banco, por meio de computadores), os dados dos canais digitais mostram uma explícita
migração para os aplicativos e uma redução no uso do banco físico.
Além de transacionar via tecnologia móvel, existe também a abertura de contas. Esta mostra
quais os desejos do consumidor em relação a interação bancária no momento de dar o pontapé
inicial para consumir. Os dados da Figura 12 demonstram que com o passar dos anos as contas
abertas por meios virtuais veem demonstrando um crescimento mais acelerado que o modelo
convencional. Por outro lado, canal internet banking converge para mobile em números de
transações. Porém, não apresenta o mesmo comportamento no quesito de abertura de contas, no
entanto, o mobile banking está superando este espaço, e já representava cerca de 35% do total de
contas correntes abertas em 2017.
FIGURA 12: Perfil de abertura de contas

Fonte: Febraban (2018).
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No marketing existe um conceito relevante chamado Heavy users, termo atribuído a
consumidores que são assíduos na frequência de consumo de certo produto (bem/serviço). Nas
operações de cooptação e manutenção de nichos através de estratégias do marketing, os heavy users
são considerados potenciais consumidores de uma marca ou de um produto. Sob a ótica bancária,
segundo a Febraban (2018), estes consumidores executam mais de 80% das suas atividades por
meio de um canal específico. No último ano avaliado, ano fiscal de 2017, este perfil quase que
dobrou em relação ao ano anterior na modalidade mobile banking. Já no canal Internet banking a
tendência continua acompanhando o perfil transacional, sendo reduzido o seu volume com o passar
dos anos, conforme Figuras 13 e 14.
FIGURA 13: Perfil de abertura de contas

Fonte: Febraban (2018).
FIGURA 14: Perfil de abertura de contas

Fonte: Febraban (2018).
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A relação com os meios digitais sinaliza uma mudança de comportamento do público que
antes utilizava, basicamente, o computador e que agora prefere realizar operações via aplicativos de
telefonia móvel. Essas são tendências que podem representar as mudanças de preferências do
consumidor brasileiro na utilização das funcionalidades oferecidas pelas instituições financeiras.
4.3 Oportunidades às operações de CDC
As transformações apresentadas nos vários segmentos mercadológicos mudam, sobretudo,
as variáveis ambientais e exigem das empresas novas estratégias para atuar frente aos novos
paradigmas de seu ambiente operacional. Cada alteração ambiental (e de comportamento) no
cenário de um setor poderá representar ameaça ou oportunidade de negócio, por isso, é importante
analisar individualmente e sistematicamente a dimensão do seu impacto em cada uma das forças
influenciadoras; assim como analisar seu desempenho a partir das relações entre si. Cruzando ideias
sobre as forças competitivas de Porter (2009) para a descrição das variáveis ambientais – ameaça de
novos entrantes, poder de barganha de fornecedores, poder de barganha de consumidores, ameaça
de substitutos, rivalidade entre concorrentes – com as influências do ambiente geral, podem-se
destacar as seguintes oportunidades para os próximos anos:
4.3.1 Ameaça de novos entrantes
– Será relativa de acordo com o tamanho das vantagens que favorecem as empresas em relação aos
novos entrantes e suas expectativas. Neste ponto, a oportunidade está relacionada à liderança de
mercado que deverá continuar com o grupo dos cinco maiores bancos nos próximos anos, com
atenção especial às instituições financeiras virtuais (fintechs).
– É a principal razão para manter baixa a lucratividade. Logo, nos próximos anos em meio as
influências do ambiente para a redução do spread, as pretensões de entrantes no mercado bancário
poderão reduzir-se em virtude da menor lucratividade.
4.3.2 Os fornecedores (agentes superavitários) serão poderosos se:
– Forem mais concentrados que os Bancos, entretanto, a distribuição de renda deixará os
fornecedores menos concentrados, uma vez que haverá maior penetração de serviços nas classes
“D” e “C”. Perdendo, assim, sua capacidade de retirar uma fatia considerável da lucratividade dos
bancos.
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– Não depender excessivamente dos bancos como fonte de financiamento. Todavia, a tendência
média da bancarização (8% a.a.) acima do crescimento vegetativo (0,9%), aponta para maiores
dependências dos clientes para com os bancos para a intermediação, o que representará maiores
níveis de competitividade no setor.
– Custos de mudanças de um agente superavitário para outro forem altos para os Bancos. Levando
em consideração as teorias sobre os gastos para manter clientes serem menos que para fazer novos,
é de suma importância o investimento em relacionamento de longo prazo com o cliente, mesmo
diante do surgimento de novas demandas nos próximos anos com o crescimento da população
bancarizada e do consumo de bens/serviços foco das operações de CDC.
4.3.3 Os clientes poderão ter o poder de barganha se:
– Forem poucos ou se cada um comprar grandes volumes em comparação ao tamanho de um único
fornecedor. Fatores como a nova distribuição de renda a se consolidar nos próximos anos e o
crescimento da capacidade de consumo, poderão até limitar o poder de barganha dos clientes em
virtude da grande variedade da demanda no mercado. Entretanto, apesar da implantação da lei do
cadastro positivo beneficiar o poder de barganha dos clientes, este fator não significa
necessariamente que os bancos poderão perder parte da lucratividade com alguns clientes, mas
sim, que esta nova lei representa uma grande oportunidade para a gestão de risco de cada
operação.
– Os produtos do setor forem padronizados ou não diferenciados. Neste contexto, levando-se em
consideração que as operações de CDC são muito semelhantes em todos os bancos, a grande
oportunidade estará relacionada às políticas de relacionamento com o cliente e com as alianças
estratégias com as empresas que vendem bens e serviços alvos das operações de CDC.
– Os custos de mudança de banco forem baixos para os clientes. Levando em conta tal fato, essa
flexibilidade gera a oportunidade para a conquista de novos clientes através de esforços
promocionais e de propaganda, assim como requer cuidado com o relacionamento com os clientes
atuais.
Impuserem ameaça gerenciar seu próprio fluxo de caixa. A inadimplência em queda, o
crescimento da população bancarizada e a nova legislação do cadastro positivo, mostram a
preocupação da população com suas contas em dia e apontam para a melhor capacidade dos
clientes com a gestão de fluxo de caixa. Por isso, os bancos devem reagir a estas novas tendências
por meio da criação de pacotes de serviços adequados aos novos comportamentos dos
consumidores (exemplo dos recentes programas de disponibilidade de crédito com consultoria
financeira agregada).
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4.3.4 A ameaça de Substitutos será alta se:
– O custo de mudança do cliente para o substituto for baixo. Atualmente, as operações com
produtos substitutos são direcionados apenas a alguns tipos de bens, como por exemplo, o Leasing
de bens duráveis. Estas operações, no entanto, apresentam condições menos favoráveis que as das
operações de CDC.
4.3.5 Considerando que a alta rivalidade limita a lucratividade do setor. A intensidade da
rivalidade entre os concorrentes será maior se:
– Os competidores forem numerosos e mais ou menos equivalentes em tamanho e poder. Nesse
contexto, serão necessários maiores esforços operacionais em virtude da alta rivalidade entre os
concorrentes do setor;
– O crescimento setorial for lento, precipitando por fatias de mercado. Todavia, os dados
apresentados sobre o crescimento do setor (bancarização, crescimento de contas corrente e
poupança, crescimento do número de cartões, melhoria na renda, crescimento do consumo, entre
outros) demonstram amplo crescimento setorial para os próximos anos, revelando novas demandas
emergentes que deverão ser identificadas por meio das técnicas de segmentação de mercado e
conquistadas através do marketing da empresa;
Além das variáveis citadas, vale ressaltar que o maior nível de instrução da população revela
grandes oportunidades para investimentos em treinamento e desenvolvimento de talentos visando à
melhoria da organização através do aprendizado contínuo e aplicado. As oportunidades
emergentes representam as novas condições para a construção da capacidade de competir no setor
bancário, e mais especificamente nas operações de CDC. Esta aptidão para a competição será
condicionada pela disposição para acompanhar as novas tendências de consumo e, mediante isso,
será necessário promover inovações em sistemas, estruturas e métodos para satisfazer às
necessidades dos clientes.
4.4 Políticas de marketing no setor bancário brasileiro
O principal objetivo das políticas de marketing em uma organização é adequar suas práticas
ao atendimento das necessidades/expectativas dos clientes. Nessa perspectiva, Certo (2010) elenca
seis critérios para escolha de estratégias de sucesso que deverão: 1. Corresponder ao ambiente
externo; 2. Envolver vantagem competitiva sustentável; 3. Ser consistentes com outras estratégias
da organização; 4. Fornecer flexibilidade adequada para a organização; 5. Estar de acordo com a
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missão da organização e com os objetivos de longo prazo; e, 6. Ser factíveis do ponto de vista
organizacional.
Quando o autor supramencionado relata esses seis critérios, ele busca definir princípios que
considerem todas as forças de marketing em que a empresa está inserida. As estratégias
mercadológicas deverão ser direcionadas para oportunidades de negócios que promovam
diferenciação perante os concorrentes, e estas devem buscar resultados em primeira mão, ou seja,
reagir com sucesso a oportunidades antes dos concorrentes.
Tendo em vista esses princípios e considerando o desdobramento dos resultados desta
pesquisa envolvendo todos os aspectos dos ambientes (geral e operacional) dos bancos, estes
poderão construir suas políticas de marketing e tomar como base os cinco conceitos de estratégias
mercadológicas elaborados por Kotler (2014), sendo eles: segmentação de mercado; estratégia de
posicionamento; estratégia de penetração; estratégia do composto de marketing; e, estratégia de
época.
O primeiro conceito-ação para a construção da estratégia é a segmentação de mercado, que
permite o reconhecimento básico de que cada mercado é composto de segmentos distintos,
consistindo em compradores com diferentes necessidades, estilos de compras e respostas a
variações de oferta.
Através do uso de pesquisas de mercado, tecnologia da informação e dados secundários
adquiridos de órgãos e consultorias confiáveis (IBGE, associações comerciais, consultorias,
ministério da fazenda, entre outros), cada mercado poderá ser segmentado de acordo com sua
localização, população, comportamento, estilos de vida, personalidade e características
comportamentais (disposição para comprar, motivações e atitudes).
As características geográficas, demográficas, psicográficas e comportamentais de cada
cliente são extremamente variáveis e de difícil compreensão; no entanto, a segmentação de mercado
permite identificar demandas e compreender seu comportamento de consumo. Por isso, as
instituições financeiras precisam compreender os novos mercados a fim de elaborar propostas mais
direcionadas às grandes variedades de demandas em virtude das mudanças no ambiente de
negócios.
Ainda conforme Kotler (2014), após definir os mercados alvo, será o momento de assumir
um posicionamento de marketing, ou seja, definir um padrão específico de concentração de
mercado para atingir o objetivo de liderança.
Sequencialmente, para a efetivação das políticas de marketing, será realizada a construção
das estratégias de penetração nos mercados, ou seja, como os bancos deverão penetrar nos
segmentos alvo. Através da estratégia de penetração, as instituições financeiras poderão
inicialmente fixar preços reduzidos visando à rápida e profunda aceitação do produto.
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No cenário bancário, podem-se considerar as três estratégias de Kotler (2014) que são:
– O Marketing de Estímulo: consiste em estimular uma demanda que não tem interesse sobre um
produto específico a mudar sua situação. Os bancos criam pacotes especiais de ofertas para
estimular o consumo de bens/serviços específicos
– O Marketing de Desenvolvimento: este é associado à demanda latente, ou seja, um número
substancial de pessoas compartilhando uma necessidade que não existe em forma de produto. Este
tipo de marketing converte a demanda latente em demanda real. Nos próximos anos, novas
demandas surgirão em virtude de novas realidades econômicas, políticas, sociais, tecnológicas e
legais, por isso, as instituições financeiras precisarão compreender as aspirações e desejos dos
futuros consumidores, e transforma-las em pacotes de CDC.
– O Marketing de Revitalização: está associada ao ciclo de vida de um produto/serviço, ou seja,
esse marketing procura reestabelecer o produto a oferta em seu mercado potencial. As novas
tecnologias implicarão novas mudanças na forma de consumir, então, os bancos deverão atualizar
seus pacotes de serviços conforme as necessidades dos mercados.
O ápice do conceito-ação de Kotler (2014) é a Estratégia do composto de marketing. Conforme
fundamentação abordada na seção 2, tratando-se de operações de CDC, este composto pode ser
mais bem configurado segundo especificações do composto de serviços, que por sua vez é um
conjunto de variáveis que a empresa pode utilizar para influenciar nas respostas dos consumidores.
O Quadro 4 expõe alguns aspectos relevantes para a construção de cada um dos elementos do
composto de marketing, adaptado de acordo com as características das operações de CDC em
instituições financeiras.
Cada um desses aspectos direciona seu foco no atendimento das necessidades dos clientes.
Os oito fatores do mix de marketing possuem inter-relações, nas quais decisões em uma área afetam
ações em outra. A estruturação de cada um dos elementos do composto ou a soma do conjunto terá
como foco o diferencial competitivo da organização no mercado, tendo em vista o zelo pela
qualidade do serviço nos canais de comercialização e no atendimento dos consumidores finais.
Em virtude da alta competitividade no mercado bancário brasileiro, o composto de
marketing será utilizado para influenciar o cliente na escolha da marca e a compra. Nesses casos, os
consumidores são alvos de tentativas de influência, afinal estes são fontes de influência nas
organizações, visto que muitos deles além de consumir produtos bancários, são fornecedores de
recursos para a intermediação financeira.
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QUADRO 4: Composto de Serviços das operações de CDC

PRODUTO

PREÇO

PRAÇA (DISTRIBUIÇÃO)

PROMOÇÃO

PERFIL

PESSOAS

PROCESSOS

PROCEDIMENTOS

Cartões de crédito
Limite de crédito pessoal
Serviço de atendimento ao cliente para consultas por telefone,
internet banking ou móbile banking.
São os atributos para gerar receitas. No setor de serviços o cliente
avalia o preço como forma de nivelar a qualidade.
Taxas de juros dos financiamentos
Pacotes com desconto para compras específicas crédito.
Agências dos bancos
Postos de atendimento
Atendimento por telefone
Internet Banking
Mobile banking
Aceitação dos cartões ou no carnê no varejo.
Atendimento diferenciado.
Telemarketing
Pacotes especiais de crédito direcionados a bens específicos
Carência para pagamento de financiamentos
Ambiente virtual de fácil navegação
Pontos de atendimento bem estruturados que permitam comodidade
para o cliente
ATM’s em boas condições e de utilização
Pessoas de boa aparência, bem vestidas e treinadas para reagir diante
de situações críticas.
Pessoas com conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao
funcionamento eficiente e eficaz de cada tarefa. Capazes de agilizar
os serviços e reduzir o tempo de espera dos clientes.
Vendedores experientes para identificar todos os sinais de compra
de um consumidor, para então efetuar a venda de pacotes bancários
com sucesso.
Processos organizados de forma eficiente em busca da maior
comodidade para o cliente
Integração dos canais através da T.I
Procedimentos bem organizados em termo de sistemas e métodos
para garantir a eficiência no atendimento ao cliente.
Sistemas de informação com dados sempre atualizados para o
auxílio nos procedimentos.
Atendimento diferenciado

Fonte: Pesquisa direta (2019).

Conforme aspectos relatados nas informações do Quadro 4, cada elemento do composto está
adaptado às novas demandas de mercado, o que significa que em vez de influenciar os
consumidores com produtos já definidos, os bancos devem adotar uma proposta de marketing que
favoreça o desenvolvimento de produtos, inovação, pesquisa e comunicação conforme as
necessidades e desejos dos clientes, considerando que o estudo do comportamento do consumidor é
de fundamental importância para o processo de fidelização de clientes à marca.
O último conceito sugerido por Kotler (2014) sobre estratégia mercadológica faz referência
à estratégia de época que tem como objetivo estabelecer uma sequência com prazos corretos para a
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efetivação dos planos organizacionais, sendo que tais objetivos obedecem ao princípio de que os
ambientes organizacionais estão em constante variação, e cada variação poderá acarretar mudanças
de diferentes intensidades no sistema. Assim, o desenvolvimento de qualquer estratégia requer antes
um estudo atualizado sobre as mudanças nos ambientes e suas influências sobre os stakeholders da
instituição financeira, para então definir o momento certo em que cada ação de marketing será posta
em prática.
Portanto, os conceitos abordados neste item representam um apanhado de estratégias
operacionais adaptadas a realidade dos principais bancos do Sistema Financeiro Nacional,
especificamente relativo às operações de CDC, tendo em vista as tendências operacionais para
reagir às novas demandas do mercado.
4.5 Panorama conclusivo de operações de CDC e tendência do setor bancário
Após a descrição de todo o aparato de dados sobre as tendências operacionais do ambiente
geral do mercado bancário brasileiro, assim como a exposição das tendências no ambiente
operacional e as influências em relação aos fatores de impactos mercadológicos (econômicos,
políticos, sociais, legais e tecnológicos), foram levantadas possibilidades que podem representar
oportunidades a ser proporcionadas às operações de CDC, para então definição das tendências
operacionais de marketing que os principais bancos do Sistema Financeiro Nacional podem utilizar
para reagir às novas demandas do mercado.
Em toda sua abordagem durante a seção 4, infere-se que estas últimas proposições
constituem a condição necessária para a descrição das tendências de operações a ser utilizadas pelo
setor bancário, em relação às operações de CDC que o tornará mais competitivo. Em última análise,
todas as informações abordadas estão resumidamente estruturadas no Quadro 5, permitindo ampla
visão de cada uma das variáveis, alvos desta descrição, assim como demonstram aspectos que são
consequência das influências das variáveis em atuação sistêmica.
QUADRO 5: Síntese das tendências mercadológica do setor bancário

VARIÁVEL
AMBIENTE

Características
Principais

ECONOMIA, POLÍTICA E LEGISLAÇÃO
- Projeções otimistas para o crescimento do PIB;
- Projeções para crescimento da economia com risco de baixa inflação;
- Investimento específico em setores que produzem bens alvo das operações de
CDC;
- Redução dos impostos cobrados sobre bens alvo das operações de CDC;
- Investimentos federais para beneficiar os sistemas produtivos das empresas;
- Política creditícia para redução das taxas de juros e elevação dos prazos;
- Política para redução do spread bancário;
- Implementação da lei do cadastro positivo;
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- Lei Carolina Dieckman;
- Investimentos realizados pelos bancos em Tecnologia da Informação;
- Valorização do salário mínimo
- Redução dos níveis de Inadimplência
- Crescimento da População Bancarizada
VARIÁVEL
AMBIENTE
Características
Principais

TECNOLOGIA
- em média R$ 20 bilhões/ano em Investimentos em T.I.
- Consolidação e perspectiva para o crescimento do E-service;
- Integração dos canais através da tecnologia

VARIÁVEL
AMBIENTE

Características
Principais

VARIÁVEL
AMBIENTE
OPERACIONAL

Consumidores

Fornecedores

SOCIAIS E COMPORTAMENTAL
- Crescimento da utilização de serviços bancários
- Grande volume de clientes com grande variedade de necessidades
- exploração dos canais para ter acesso às informações
- Mudança na capacidade de consumo, apontando crescimento para os próximos
anos
- Modificação na estrutura das classes sociais
- Novas perspectivas para a distribuição de renda
- Redução do desemprego
- Aumento do emprego formal
- Maior grau de ensino da população
Impactos
- Maiores rendimentos
- Elevação na qualidade
dos produtos ofertados
- Flexibilidade das
transações
- Melhoria no poder de
barganha do cliente
- Produtos padronizados
- Consumidores
preocupados com a
inadimplência
- Crescimento do
consumo de bens e
serviços
- Utilização de vários
canais de serviço

- Fornecedores menos
concentrados (em renda)
- Maior dependência dos
bancos
- Baixo custo para
mudança de banco

Oportunidades

- Maior nível de
Consumo
- Melhores condições
para a produção
- Desenvolvimento de
pacotes de serviços
- Crescimento das
operações de CDC
- Melhoria nos preços
para atrair clientes
- Menos pessoas nas
agências

- Crescimento da
captação
- Novos clientes
- Ganhar clientes dos
concorrentes
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Estratégias de Marketing
- Políticas de
relacionamento com o
cliente
- Segmentação de
mercado
- Investimento em TI para
melhorar e integrar os
canais de marketing
- Estratégia de Penetração
- Estratégia do composto
de marketing
- Estratégia de época
- Atendimento
diferenciado
- Políticas de
relacionamento com o
cliente
- Segmentação de
mercado
- Investimento em TI para
melhorar e integrar os
canais de marketing
- Estratégia de Penetração
- Estratégia do composto

de marketing
- Estratégia de época
- Atendimento
diferenciado
Concorrentes
(atuais e
potenciais)

Mão de Obra

Internacional

- Liderança de mercado
pelo grupo dos cinco
- Redução das
pretensões dos entrantes

- Melhorar a
lucratividade

- Maior grau de
instrução da população

- Profissionais mais
bem capacitados

- Elevação da
atratividade das
empresas nacionais
- Investimento
estrangeiro

- Competitividade das
empresas perante o
mercado externo

- Propaganda e Promoção
- Estratégia de Penetração
- Estratégia do composto
de marketing
- Estratégia de época
- Políticas de treinamento
e desenvolvimento de
Pessoas
- Estratégia do composto
de marketing

- Propaganda e Promoção

Fonte: Pesquisa Direta (2019).

Destarte, é notável que no sistema bancário brasileiro (engloba as variáveis dos ambientes
geral e operacional) as influências ocorrem de forma horizontal (de dentro para fora e de fora para
dentro) e vertical (elementos distintos de um mesmo ambiente interagem entre si). As mudanças nos
elementos do ambiente geral resultam em impactos nas operações dos bancos. A partir de então, os
bancos precisarão analisar oportunidades e viabilizá-las através das estratégias de marketing.
Assim, é de fundamental importância que a construção das estratégias institucionais
contemple a visão holística de todos os ambientes em que a organização está inserida. Para que as
informações obtidas orientem de forma conceitual e ligada a cada um dos processos do
planejamento atenda aos propósitos corporativos. Vale ressaltar que, seguindo o princípio de
melhoria contínua, toda análise do meio requer a constante atualização de informações, permitindo
ações que direcionarão a empresa para o cliente.
Levando-se em consideração as perspectivas do crescimento do consumo, as alianças
estratégicas com as organizações que fazem a intermediação entre o consumidor e o consumo
poderão representar excelentes oportunidades para a criação de pacotes de produtos (bens/serviços),
através de esforços promocionais, visto que essas ações contribuirão para a fidelização do cliente,
tendo em vista a participação mais ativa de um grupo de empresas com foco na satisfação das
necessidades desse cliente.
Segundo Porter (2009), esses aspectos refletem mudanças na estrutura setorial e essas
transformações oferecem oportunidades para identificar e para ocupar novas posições estratégicas
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promissoras no mercado. Por isso, cabe ao estrategista compreender em profundidade as forças
competitivas e seus fundamentos, para então moldar a vantagem competitiva da empresa perante o
mercado.
A gestão de talentos, sobretudo em marketing, será fundamental para a construção do
aprendizado organizacional. Considerando as políticas atuais de relacionamento, negociação de
pacotes serviços e vendas, o treinamento e desenvolvimento de profissionais são amplamente
necessários para melhorar a interação entre empresa/clientes nos canais de atendimento. Por
conseguinte, os investimentos em Tecnologias da Informação (TI) serão uma excelente forma para a
gestão de dados e suporte de informação necessária à atuação desses profissionais.
As novas tendências tecnológicas apontam para o crescimento do uso do E-serviçe. Assim
sendo, toda a estrutura de marketing da empresa deve estar preparada para reagir às novas
condições de utilização dos serviços. A atual situação de concorrência entre bancos permite que
essas empresas consigam se moldar à estrutura setorial em busca de novas formas de atuação que
alterem as cinco forças para melhoria da competitividade.
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CAPÍTULO 5: CONSIDERAÇÕES E REFLEXÕES
Levando-se em consideração, a partir da visão holística que orbita o cerne da descrição
dessa pesquisa, as características do CDC se apresentam como operação dependente de uma série
de condições que juntas, ou separadamente, influenciam na contratação desse produto bancário.
Uma das principais é que o cliente deve ter pelo menos uma conta corrente em um banco, o
qual lhe oferecerá uma gama de serviços, incluindo um limite de crédito para o consumo. Por isso,
os

bancos

estão

investindo

constantemente

em

políticas

voltadas

para

a

prospecção/manutenção/retenção de clientes, pois através do relacionamento profissional empresacliente os bancos poderão captar recursos dos ‘agentes superavitários’ e lucrar com essa captação
por meio das atividades de crédito junto aos ‘agentes deficitários’, é daí que a descrição das
tendências/estratégias de marketing serve para conectar o cliente (consumidor/fornecedor) à
instituição financeira.
O entendimento sólido da operação de CDC e a aplicação das definições das estratégias de
marketing, como mostrado ao longo do artigo, é de fundamental importância para nortear a
estruturação das instituições, operacional e mercadologicamente falando, para atingir seus
objetivos. Nesta linha de análise, na tentativa de fundamentar/validar tais ilações, vale-se neste
instante da citação de Kotler (2012), que afirma que em cada unidade de negócios, a tendência do
papel do marketing é ajudar a alcançar os objetivos estratégicos gerais. Neste ponto, a meta é
construir conexões fortes e lucrativas com os consumidores. Em primeiro lugar a empresa analisa o
mercado total. Em seguida divide-o em segmentos menores, e depois, se volta para o atendimento e
satisfação desses segmentos.
Portanto, para definir as tendências de marketing que estão transformando o setor bancário
em relação às operações de CDC, mantendo-o competitivo no mercado em constante
transformação/complexificação, é preciso que sejam identificadas as principais influências do
ambiente geral sobre as forças competitivas (variáveis do ambiente operacional), para então moldar
as estratégias de marketing de acordo com as oportunidades emergentes, e assim, criar uma resposta
às implicações do setor.
Para tanto, de acordo com as discussões realizadas desde as seções I e II, é imprescindível
que as instituições financeiras, para atender às tendências mercadológicas, invistam em estruturas
de marketing voltadas à prestação de serviços de qualidade, bem como em um crescente volume de
consumidores. Neste caso, é importante a análise de todos os canais (ATM’s, Internet Banking,
Mobile Banking, dentre outros) na busca pela máxima efetividade do serviço. Por isso,
invariavelmente, há uma tendência em investimento em tecnologia, infraestrutura, conhecimento e
gestão de talentos tornam-se elementos essências para a manutenção da competitividade.
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Outro dado importante a ser destacado nos apontamentos conclusivos, é que a influência que
o cliente tem sobre as instituições financeiras, faz com que estes sofram concorrência tripla em seu
mercado de atuação. Primeiro, porque precisam estabelecer e implantar estratégias para a captação
de recursos. Em segundo, focam seus esforços em manter clientes atuais e conquistar novos,
zelando pela satisfação de ambos. Por fim, devem oferecer um pacote de serviços diferenciados
para que seus clientes permaneçam com seu relacionamento com o banco, assim, esse cliente ditará
as regras sobre o funcionamento do setor.
Portanto, as instituições financeiras precisam incrementar estratégias corporativa, como por
exemplo, de marketing, buscando conhecer profundamente o comportamento dos clientes de todos
os seus produtos bancários, sobretudo, no caso em tela – o CDC – para então direcionar ações frente
à satisfação das necessidades e desejos de cada um. Esse modelo mercadológico deverá contemplar
a construção de um relacionamento de médio/longo prazo de tendência operacional mercadológica,
baseado no princípio de “ganha/ganha”; ou seja, o modelo ideal de relacionamento, visto que ambas
as partes obtêm um ganho sobre custo/benefício da relação.
Seguindo esta estrutura estratégica de pensamento, como sugestão, lançar-se-á mão da
lógica de Porter (2009), para afirmar que para moldar a estrutura setorial é inicialmente necessária a
redistribuição da lucratividade, ou seja, identificar e combater as forças que hoje limitam a
lucratividade do setor, através da gestão das ações que influenciarão as forças competitivas. Neste
contexto, o objetivo será reduzir parcela dos lucros que vaza para clientes, fornecedores, substitutos
ou é usada para evitar entrantes.
Assim sendo, a construção de toda a estrutura que será voltada para o atendimento das
necessidades dos clientes, deverá privilegiar investimentos em todos os pilares que sustentam as
operações de marketing para que as operações de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) possam
obter todo o suporte necessário para suprir as novas demandas emergentes, garantindo assim sua
capacidade de competir no mercado.
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